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1. Inleiding
In het 'DLO-onderzoekplan 1998voor LNV'zijn de onderzoekprogramma's en programma's voor
wettelijke endienstverlenende taken (WDT)opgenomen die DLOin opdracht van LNVin 1998
uitvoert. Dit onderzoekplan dient ook alsbasisvoor het managementcontract LNV-DLO1998.
Bij een groot aantal programma's omvat de programmabeschrijving eveneens onderzoek dat niet
door LNV,maar door derden -bijv. Europese Unie,bedrijfsleven, produktschappen - (medegefinancierd wordt. Indat gevalgaat hetom onderzoek dat qua doelstelling aansluit bij dedoelstellingen van het programma enwaarmee het programma als zodanig versneld en/of uitgebreid wordt,
of om onderzoek dat aansluit bij het betreffende programma. Dedoelen en resultaatverwachtingen
zijn zoveelmogelijk naar opdrachtgever onderscheiden om zogoed mogelijk verantwoording af te
kunnen leggen aande respectievelijke opdrachtgevers. In het algemeenisgenoemde aanvullende
financiering in het voordeelvan beide opdrachtgevers. Overige projecten (o.a.geheel door derden
gefinancierde projecten,SEO-projecten en projecten van LNVdie niet onder de programma's vallen
maar zijn gefinancierd uit projectsubsidies) zijn niet in het DLO-onderzoekplan 1998voor LNV
opgenomen.
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2.Toelichting opdeLNV-programma's
In het 'DLO-onderzoekplan 1998voor LNV'zijn 21nieuwe onderzoek- enWDT-programma's
opgenomen en 65 reeds lopende programma's.Voor de lopende programma's zijn de werkplannen
1998 beschreven met zoconcreet mogelijke doelen en resultaatverwachtingen.
Denieuwe programma's zijn tot standgekomen op basisvan de door LNVafgegeven indicaties voor
de programmering 1998.Dezeprogramma's zijn vervolgens door exante toetsingscommissies
beoordeeld. Naeventuele aanpassingen zijn zeof goedgekeurd voor devolledige looptijd van in
principe 4jaar of voorwaardelijk goedgekeurd voor (voorlopig) 1jaar. In het laatste gevalis aan het
programma dei.o. status (in oprichting) toegekend.Dat laatste houdt in dat in 1999de
programmabeschrijving nogverder vorm moet krijgen.
Bundeling van programma's
Vanuit DLOis bij de programmering voor 1998envolgende jaren opnieuw veelaandacht besteed
aande programmastructuur. Uitgangspunten daarbij zijn het komen tot een minimale programmaomvang van Mf 1,5 entot instituutsoverstijgende programma's wanneer dat meerwaarde oplevert.
Enkelevoorbeelden hiervan zijn:
de herschikking van een aantal bodemprogramma's van AB-en SC-DLOtot het nieuwe, grote
programma 'Bodemkwaliteit en -beheer' (SC-329);
de start van het nieuwe 'Groene Ruimte'-programma 'Veranderende Samenleving, Veranderend
Landgebruik' (SC-326i.o.) waarin IBN-,LEI-enSC-DLOparticiperen;
binnen het nieuwe programma 'Aquatische Ecosystemen enVisserij' (IBN/RIVO-324)is IBN-en
RIVO-expertisegebundeld dievoorheen in twee aparte programma's zat;
expertise op het gebiedvanverwerking vandierlijke producten van ATO-,ID-, RIKILT-en RIVODLOis samengebracht in het grote nieuwe programma 'Kwaliteit enTechnologie van Dierlijke
Producten'(RIVO-335).
in het nieuwe programma precisielandbouw (IMAG-331)is expertise van AB-DLO en IMAG-DLO
gebundeld. Dit programma heeft medevorm gekregen vanuit het in 1997gestarte project
'precisielandbouw', gefinancierd vanuit geldenvoor Strategische Expertise Ontwikkeling (SEO)
binnen DLO.
het DLO-onderzoekop het gebiedvanontwikkelingssamenwerking wasin 1997algebundeld in
twee programma's. In 1998zijn beide programma's samengevoegd tot één groot DLO-breed
programma "Noord-Zuid" (AB-330)waarin alle DLO-instituten participeren.
Samenwerking met praktijkonderzoek
M.b.t.de samenwerking tussen DLOen het praktijkonderzoek (PO)is erin 1998 eenforse slag
gemaakt. In 1998zijn 11nieuwe gezamenlijk DLO-POprogramma's gestart (waarvan2 worden
getrokken door een proefstation :PBG-333een PR-310).Samen met het alin 1997gestarte DLO-PO
programma PAV-303zijn er nu gezamenlijke DLO-PO programma's op het terrein van de:
glastuinbouw (PBG-333i.o. "Duurzaam BeschermdeTeeltsystemen" ;AB-256"Water- en
Nutriëntenbeheer"; IMAG-293 "Energiebesparing");
gewasbescherming (APV-303 nematoden; IPO-336"Virussen enViroïden"; IPO-337 "Schimmels
en Bacteriën";IPO-338 "Plaaginsecten");
Multifunctionele Landbouw enAgrarisch Natuurbeheer (AB-332);
Innovatie Zetmeelaardappelteelt (AB-334);
Arbeidsomstandigheden (IMAG-292);
Concurrentiekracht Nederlandse Agribusiness (LEI-242);
Bedrijfsvoering en Milieukwaliteit (PR-310).Vandit programma wasde gezamenlijke DLO-POprogrammabeschrijving niet beschikbaar op het moment van verschijnen van het
Onderzoekplan 1998.Weliseen beknopte beschrijving van voornamelijk het DLO-deel
opgenomen.
TTI-voeding
ATO-,CPRO-,ID-en RIKILT-DLOnemendeelaanhetin 1998gestarteTechnologisch Topinstituut
Voeding. Uit LNV-middelen (programma-enSEO-gelden)wordt in 1998Mf 1,6 ingezet voor TTI-V.Op
het moment vanverschijnen van het 'Onderzoekplan 1998'was de beschrijving van het DLOprogramma voor TTI-V nog niet beschikbaar. Dezeontbreekt derhalve.

Samenwerking met RIVM
Naast het in 1997gestarte programma "MilieuPlanBureauFunctie' (SC-315) waarin
kennisontwikkeling voor het MilieuPlanBureau van het RIVM plaatsvindt, isin 1998het programma
"NatuurPlanBureauFunctie" (IBN-325)gestart,waarin samengewerkt wordt tussen DLO,IKC-Nen
RIVM.
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Bezuinigingen, SEO-heffing enwijziging tarieven
Deopgelegde bezuiniging op het DLO-onderzoekvoor de periode 1996 tot en met 1998 van circa Mf
20isconform dein 1996ingezette lijn verwerkt. Dit betekent datin dejaren 1996,1997 en 1998
cumulatief resp.Mf 10,75,18,60en 19,75is gekort op de LNV-onderzoekprogramma's. Over alle
programma's is eengenerieke korting van4,75%opgelegd. Daarnaast is per programma nagegaan
in hoeverre daar sprakeisvan het profijtbeginsel enisdienovereenkomstig eenspecifieke korting
opgelegd. Voor afzonderlijke programma's kon hierdoor detotale korting oplopen tot maximaal
18%in 1998.
Naast het restant van Mf 1,5 aanbezuinigingen wordt in 1998Mf 13op de programma's ingehouden
t.o.v. 1997ten behoeve van opbouw van het SEO-budget. Daarnaast wordt de onderzoekcapaciteit
per programma beïnvloed door degewijzigde tarieven.Vanaf 1998 maken de "gebouwen&terreinen" en "wachtgeld-component" onderdeel uit van hettarief. Hierdoor isde hoogte van de
programmagelden in 1998weliswaar groter danin 1997(zietabel l ) maar de componenten
"gebouwen&terreinen" en "wachtgelden" weer daar weer vanaf gedragen aan c-DLO.
Strategische expertise ontwikkeling (SEO)
Vanaf 1995 wordtjaarlijks eendeelvan het LNV-budget voor DLO-onderzoek bestemd voor
strategische expertise ontwikkeling (SEO).Ditonderzoek moet ertoe bijdragen decontinuïteit van
DLOin detoekomst veilig te stellen en moet DLOin staat stellen toekomstige vragen op te lossen die
in de huidige programma's niet zijnte beantwoorden.Voor DLOalsgeheel gaat het om een bedrag
van Mf 33'aan LNV-middelenin 1998.Dit niveau isstapsgewijze gerealiseerd:in 1995werd Mf 3,4
aan SEObesteed;in 1996was dit Mf 9,3. In 1997was Mf 20,1voor SEObeschikbaar en in 1998 het
totale bedrag.
In de toekomst wil DLO-conform zijn strategisch plan -jaarlijks 15%van zijn minimaal beoogde
omzet van Mf 350inzettenvoor versterking vandeexpertise;dat betekent bijde huidige
verhoudingen een bedrag vanongeveer Mf 50.Demiddelen daarvoor zullen dan niet alleen van LNV
komen, maar zij zullen ten dele ook moeten worden vrijgemaakt uit opbrengsten uit de markt voor
derden en uit publieke middelen vanandere instellingen dan LNV(waaronder bijvoorbeeld ook
NWO).
Van dit bedrag wordt 60%rechtstreeks aandeinstituten toegekend en 40%wordt als concern-SEO
door de hoofddirectie DLOtoegekend op basisvaninhoudelijke prioriteiten.
Voor 1998wordt Mf 13,2concernSEO-geldeningezet, deelsop nieuwe projecten. Bijde nieuwe
projecten gaat het om:
Bioinformatica;
Ontwerp Agrosystemen 21 ste eeuw;
Produktacceptatie en consumentenperceptie;
Diergezondheid (sec enin relatie tot fokkerij,voeding & stalklimaat);
Geïntegreerde bedrijssystemen;
Nieuwe non-food;
Nieuwe concepten ruimtegebruik;
Ontwikkeling vaardigheden t.b.v. planbureau's en gebiedsgerichte problematiek;
Goed zoet water.
Marktsegmenten
Deindicaties hebben geleid tot eeninzet vancapaciteit op dediverse marktsegmenten van onderzoek in 1997tot enmet 2000zoalsweergegeven intabel 1.Decijfersvoor 1999en 2000 zijn
indicatief, er van uitgaande dat :
voor dezejaren geen bezuiniging c.q.versterking van het programmabudget plaatsvindt;
de ontwikkeling van nieuwe programma's uit vrijvallende middelen niet leidt tot
verschuivingen tussen thema's;
er geen prijsbijstelling plaatsvindt.
Degenoemde 18marktsegmenten nemen binnen DLOeen centrale plaatsin het marktbeleid en
worden o.a.gebruikt voor deinterne sturing op bijv. rendement. Eenmarktsegment bestaat uit een
groep opdrachtgevers, inclusief LNV,die eenvergelijkbare kennisbehoefte hebben en
overeenkomstige eisen stellen aan begeleiding enservice.

l Dit bedrag is exclusief decomponenten "gebouwen&terreinen"en "wachtgelden. Inclusief deze
componenten komt het SEO-budget in 1998 uit op Mf 38,7 (ziede hierna volgende tabel 1)
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T a b e l l . Hoofdlijnen activiteiten PLOvoor LNV-financiering 1998-2000 (in Mf)
Dezetabelkomt overeen met detabelin nota/DI.0982328dd. 11-5-1998 "Mutatie managementcontract DLO-LNV"
activiteit

realisatie
t/m3e
kwart.1997

Begroting
1998

Prognose
1999 1

prognose
2000 1

SEO-inspanning

20,1

38,7"

38,7"

38,7"

Overige subsidies

18,4

2,0

p.m.

p.m.

gebouwen&terreinen en wachtgelden

36,4

-

-

-

Subtotaal laag 1

74,9

40,7

38,7

38,7

Laag 1

Laag 22
1. Gewasbescherming

9,5

10,0

10,0

10,0

2. Plantenveredeling & reproductie

11,5

11,7

11,7

11,7

3.Diergezondheid & welzijn

28,0

30,6

30,6

30,6

4. Fokkerij & voortplanting

4,0

4,0

4,0

4,0

5. Veevoeding

5,0

5,2

5,2

5,2

6. Nutriënten-en bodembeheer

10,5

10,8

10,2

10,2

7. Biosfeer en milieu

13,0

12,1

11,7

11,7

8. Inricht. & Beheer Landelijk Gebied

10,5

11,0

11,0

11,0

9.Natuurontw., beheer & behoud

22,0

23,4

23,4

23,4

3,0

3,1

3,1

3,1

11. Productveiligheid

14,5

15,8

15,8

15,8

12. Kwaliteit plantaardig product

10.Recreatie en Toerisme

13,5

14,3

14,2

14,2

13. Kwaliteit dierlijk product

4,0

3,1

3,1

3,1

14.Sociaal-econ. Ontwikkeling

18,0

19,7

19,7

19,7

15.Inzettechniek en technologie

8,0

7,8

7,2

7,2

16. Arbeidsomstandigheden

1,0

1,2

1,2

1,2

17.Tweede & derde wereld

5,5

5,2

5,2

5,2

18.Overige visserij-vraagstukken

3,5

3,9

3,8

3,8

3,6 *

3,5"

3,5 4

DLO-beleidsruimte
Ruimte voor contrafinanciering
Subtotaal laag 2

0,5

18S.0 5

197.1 5

0,5

0,5

195,0

195,0

Laag 3
Rko-gelden

5,1

5,1

5,1

5,1

Korte termijn projecten

23,6

pm

pm

pm

Subtotaal laag 3 (projecten)

28,7

5,1

5,1

5,1

Totaal

288,7

1
2
3
4
5

242,9

Voor de prognose voor 1999en 2000is uitgegaan van het prijspeilvan 1998.
Vanaf 1998zijn detarieveninclusief decomponenten "gebouwen8iterreinen" en "wachtgelden".
De netto inzet (exclusief decomponenten "gebouwen&terreinen" en "wachtgelden") voor SEOin 1998en
verder is Mf 33,0.
DLO-beleidsruimte in 1998en 1999ismet name bestemd voor AKK enKUS.
Op basisvan de overheveling van het grootste deelvan gelden voor "gebouwen&terreinen" en "wachtgelden"
naar laag 2zou menverwachten dat degeplandeinzet voor 1998in laag2aanzienlijk hoger zou zijn dan de
gerealiseerde inzet t/m 3' kwartaal 1997.Ditis niet het geval.Hiervoor zijn 3oorzaken aante wijzen:
in 1998is
Mf 12,9overgeheveld vanuit laag 2naar laag 1t.b.v. opbouw van het SEO-budget;
Mf 13,4 minder projectfinanciering opgenomen in laag 2dan in 1997;
Mf 1,5 bezuinigd in laag 2.
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Onderzoekthema's
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3.1 Gewasbescherming
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Programma 265

Optimalisering van geïntegreerde en biologische productiesystemen

programmaleider

Prof.dr. MJ. Kropff, AB-DLO

aanvangsjaar

1995

eindjaar

1998

samenvatting

Experimenteel,en modelmatig optimaliseringsonderzoek wordt uitgevoerd naar de mogelijkheden
om biologische,ecologische en geïntegreerde doelstellingen in bodemgebonden plantaardige
produktiesystemente realiseren.Hetonderzoek naar ecologisch eneconomisch optimale en
duurzame produktiesystemen,dat is afgestemd met het bedrijfssystemen onderzoek van instellingen
voor praktijkonderzoek, richt zich op de kwantificering vanonderliggende processen en hun
samenhang in relatie tot bodem,gewas,gewasbelagers enteeltsystemen in de akkerbouw en de
vollegrondsgroente-, bollen-en fruitteelt.

aanleiding

Degangbare landbouwproduktiesystemen voldoen vaak niet aan het criterium van 'duurzaamheid',
in de zin van het op middellange en lange termijn vermijden van ongewenste economische,
ecologische, milieukundige en maatschappelijke effecten. In het DWT-plan 'Aanpak Onderzoek
Biologische Landbouw', datisopgesteld in opdracht van LNVop verzoek van deTweede Kamer
wordt met prioriteit aandacht gevraagd voor de bedrijfssystemen die,conform dedoelstellingen van
het beleid,binnen de randvoorwaarden voor de biologische produktie milieu-en natuurvriendelijk,
eneconomische rendabel moeten kunnen produceren. Eenaanpak waarbij interdisciplinair
onderzoek aancomponenten een meerwaarde krijgt door aansluiting van de verschillende
aggregatieniveaus door middelvan systeemonderzoek, systeemanalyse,simulatie en verkenningen
met meervoudige doelprogrammering wordt daarbij het meest kansrijk geacht.
Plantaardige produktie kan plaats vinden vanuit drie verschillende visies:
- een wereldmarkt georiënteerde visie (maximale winstgevendheid);
- een geïntegreerde visie (minimaliseren van emissies met behoud van opbrengstpotentieel);
- een ecosysteem georiënteerde visie (ecologisch/biologische landbouw, evenwicht met
ecologische doelstellingen) met een minimale inzet van synthetische middelen en fossiele
energie.
Indevolgordewaarin dezevisiesgeplaatst zijn belasten de produktiewijzen het ecosysteem
waarbinnen zeplaatsvinden steeds minder en zijn ze uit ecologisch oogpunt duurzamer.
Omde duurzaamheid van een produktiewijze te bevorderen moet aan een aantal voorwaarden
betreffende de biotische en abiotische omgeving worden voldaan.
Naarmate de produktiewijze duurzamer is:
- moet de bodem zijn bodemvruchtbaarheid meer behouden, moeten de gewassen de nutriënten
beter benutten en minder uit de bodem laten ontsnappen;
- externe inputs zoals energie (byv.grondbewerking maar ook kunstmest en biociden) en water
(beregening) moeten beter worden benut zodat zein beperkter mate worden ingezet;
- moeten inrichting van het agro-ecosysteem,teeltmaatregelen en rassenkeuze meer gericht zijn
op het versterken vande eigen weerstand tegen onkruiden ziekten en plagen (tolerantie,
concurrentiekracht) enhet verminderen van de druk van deze biotische factoren (resistentie,
rotaties, biologische bestrijding);
- dient de meervoudige functie van het agro-ecosysteem (produktie, biodiversiteit, recreatie,
leverancier van drinkwater) bevorderd te worden.

doel

Delange termijndoelstelling van het programma isde ontwikkeling van productiesystemen waarbij
een hoge kwaliteit van het produkt samengaat met een duurzaam nutriëntenbeheer en een
geïntegreerde, meer ecologische onkruidbeheersing engewasbescherming (een minimum gebruik
van pesticiden).
Het programma stelt zich tendoel omin een periode vanvierjaar voor productiesystemen
gebaseerd op verschillende visies op het gebied van plantaardige produktie (van marktgericht tot
geïntegreerd tot ecologisch) kwalitatief, maarvooralook kwantitatief inzicht te genereren op
procesniveau,geïntegreerd in kwantitatieve modellen en om aan te geven wat de consequenties van
teeltmaatregelen en produktiesystemen zijn op de mogelijkheden om de gestelde doelstellingen te
realiseren.
Dedoelstellingen van het procesonderzoek dat ten grondslag ligt aan het integrerende onderzoek
met nieuwe methodieken alsTCGen IMDPzijn alsvolgt:
- Hetvaststellen van deinvloed van teeltmaatregelen en strategieën voor een beter
nutriëntenbeheer (verbeteren bodemvruchtbaarheid enverhoging van de benutting);
Het bepalen van mogelijkheden om middels het beheer van energie enwater om de

22

benuttingsefficiënties te vergroten;
Hetverbeteren vandegroei-enconcurrentiekracht, entolerantie van het gewasom dedruk van
onkruiden, ziekten en plagen te weerstaan;
Het ontwikkelen entoetsen van geïntegreerde, ecologische en biologische
gewasbeschermingssystemen gericht op vermindering vanonkruiddruk en preventie van ziekten
en plagen door optimaal gebruik van biologische en mechanische bestrijding,bevordering van
antagonisten en benutting van resistentie-enteeltmaatregelen zoals vruchtopvolging,
tussengewassen en zaaidata; Onderzoek naar deze gewasbeschermingssystemen zal worden
geïntegreerd met het onderzoek naarduurzaam nutriëntenbeheer;
- Het vaststellen van mogelijkheden om dedruk van onkruiden,ziekten en plagen door
(biologische en mechanische) bestrijding,resistentie enteeltmaatregelen zoals vruchtopvolging
en tussengewassen te verminderen;
- Het aanbieden vande kennisin operationele pakketten aandediverse doelgroepen.

-

Dedoelstellingen voor het integrerende onderzoek zijn:
- Het ontwerpen,toetsen enverbeterenvan produktiesystemenvia experimenteel en modelmatig
onderzoek op gewas-,teelt-,enagro-ecosysteemniveau door integratie van bovenstaande
componenten m.b.v. IMDP;
De economische evaluatie van deverschillende productiesystemen 'alworden uitgevoerd als
deze agro-ecologischeanalyseis afgerond in vervolgprojecten binnen dit programma. Hiertoe zal
samenwerking worden gezocht met het LEI-DLOen het bedrijfssystemenonderzoek.
planning 1998

Doelvan het programma is het ontwikkelen enoptimaliseren van geïntegreerde en ecologische
teelt-en bedrijfssystemen. Hetgaat daarbijom procesonderzoek enintegrerend onderzoek t.b.v. de
ontwikkeling van bodemgebonden plantaardige productiesystemen die voldoen aan meerdere
doelstellingen op het gebied van landbouw, natuur en milieu.In het programma is het prototyperen
van teelt- en bedrijfssystemen metvoorhoedebedrijven (met de meest vergaande
milieudoelstellingen: ecologisch) enzijn modelmatige verkenningen voor de optimalisering van
bedrijfssystemen direct gekoppeld aanverklarend onderzoek naar de processen in teeltsystemen dat
is gericht op het oplossen van strategische knelpunten in de ecologische systemen.Naast een groot
maatschappelijk belang (ontwikkelen geïntegreerde en biologische bedrijfssystemen die aan
meerdere vergaande doelstellingen voldoen) heeft het programma eengroot wetenschappelijk
belang op deelterreinen (organische bemesting etc.) enop het gebied van de ontwikkeling van
kennisketens (link strategisch onderzoek met werk op voorhoedebedrijven).
De nummers in onderstaande plannen verwijzen naar de nummers in de projectenlijst. Outputs zijn
cursief aangegeven. Dewerkplannen zijn extra uitgebreid ivm het aflopen van het programma in
1998.
A. Optimalisering geïntegreerde enecologische bedrijfssystemen
1. Prototypes van ecologische bedrijfssystemen in de akkerbouw getoetst in de praktijk die zoveel
mogelijk voldoen aanvergaande doelstellingen (gekwantificeerd in maatstaven) op het gebied
van de milieu-verliezen van nutriënten,natuurwaarden en kwaliteitsproductie. In 1998worden de
11varianten van het ecologisch prototype zoals aangelegd op de 10voorhoedebedrijven en op
een deelvan de Lovinkhoeve,getoetst enverbeterd met accent op dedoelstellingen waarbij het
gat tussen gewenst en bereikt het grootst is,zoals bij het aantal Uren HandWieden (UHW).De
UHWdringen de bedrijven terug met maatregelen om zaadzetting tevoorkomen in met name
granen, grasklaver en aardappel,naast verhoogde efficiëntie van handarbeid door middel van
een zogenaamd wiedbed. Deeffecten daarvan moeten in 1997en 1998 blijken uit registratie van
het aantal uren handwieden enwaarnemingen aanonkruiden.Voorverbetering van kwaliteit
van vooralpeen en aardappelvindt in 1998nader onderzoek plaats naar de relatie met de
bodemstructuur plaats enworden maatregelen opvruchtwisselingsniveau verder uitgewerkt. De
aanvaardbaarheid enwerkzaamheid zullen in 1998worden getoetst. Demaatstaven voor een
gevarieerde bloeiende flora bereikten door voortzetting van het beheer steeds betere resultaten
in 1996en 1997,zodat in 1998degestelde doelen binnen bereik komen.
2. Modelmatige verkenningen van opties voor bedrijfssystemen in de Nederlandse akkerbouw en
vollegrondsgroenteteelt waarininverschillende mate aandoelstellingen wordt voldaan en
waarbij uitruilwaarden vandoelstellingen worden gekwantificeerd. Het optimaliseringsmodel
voor ecologische bedrijfssystemen m.b.v.meervoudige doelprogrammering zalnader worden
gespecificeerd voor het 'Centrale Zeeklei' gebied.Ininteractie met belanghebbenden en op basis
van kwantificeerbare beleidsuitgangspunten zullen scenario's worden ontwikkeld, die richting
geven aanverkenningen. Databasest.b.v. modelinvoer zullen verder worden ingevuld en de
kwaliteit ervan verbeterd.Gewerkt zalworden aan uitbreiding t.b.v.verkenningen op
zandgronden. Deuitkomst van enkeleverkenningen zalmet belanghebbenden worden
besproken.
B.Oplossen knelpunten in teeltsystemen
Nutriënten
3/4. Richtlijnen voor hettoepassenvaneenoptimale samenstelling entiming van organische
meststoffen voor een hoogwaardige productie en productkwaliteit en met een minimale
milieubelasting (doel:evenwichtbemesting) bij de ecologisering vanteeltsystemen. Onderhoud
en beheer van de Lovinkhoeve, die sinds 1996alsecologisch proefbedrijf op systematische wijze
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isingericht voor het uitvoeren van meerjarige experimenten in rotatieverband,zullen worden
voortgezet. In alle 7gewasblokken zullen in 3herhalingen 3organische mestnivo's worden
aangelegd. Daarbinnen liggen varianten om de ecologisch haalbare en actuele opbrengsten te
kunnen vaststellen en modellen voor gewasgroei te testen.Mineralenboekhoudingen zullen
worden bijgehouden. Deverzamelde gegevens zijn aanleverend naar het nieuwe DLO-Nutriënten
programma 317dat onder meer tot doel heeft de kloof tussen de landbouwkundig onvermijdelijk
geachte en milieukundig gewenste mineralenoverschottente verkleinen.Daartoe worden de
overschotten van dediverse teeltsystemen van de Lovinkhoeve ende daarbij behorende
bodemkundige, milieukundige en landbouwkundige parameters,gerelateerd aan (varianten van)
nutriëntenmanagement (aard,omvang,tijdstip enwijze van bemesten).Voorts zullen de
berekende mineralenoverschotten nader worden ontrafeld en benoemd (denitrificatie,
uitspoeling, biologische N-binding, voorraadswijzigingen) om de resultaten op hun
duurzaamheid te toetsen en dezete kunnen vertalen naar andere bodem-klimaats- en
bedrijfsomstandigheden. Eenverbeterde kennisvan de bijdrage van mineralisatie aan
plantenvoeding, kanleiden tot een grotere benutting en geringere verliezen van meststoffen. Dit
is bij uitstek het gevalin ecologische engeïntegreerde systemen die in sterke mate op organische
mest gebaseerd zijn. Dein 1996en 1997verrichte metingen van de mineralisatie op de
Lovinkhoeve en bedrijven elders,zullen worden gerelateerd aan bodem-,weers-en
bedrijfsomstandigheden, teneinde handvaten voor een betere voorspelbaarheid van de
mineralisatie te identificeren.
In 1997zijn op de proefboerderij Dr.H.J.Lovinkhoeve in het veld de stikstofmineralisatie en de
bodemfysische toestand (watergehalte en drukhoogte) gemeten,terwijl tegelijkertijd de
ontwikkeling en beworteling van het gewas aardappelwerd gevolgd door het uitvoeren van
periodieke bemonsteringen. Eeneenvoudig waterbalansmodel is getest. In 1998zalde kennis
over de relatie tussen watergehalte en stikstofmineralisatie worden gecombineerd met de
mogelijkheden om beregening in te zetten,om zode nutriëntenbeschikbaarheid en -opname te
optimaliseren.
Gewasbescherming
5. Lange termijn-strategieën voor geïntegreerde enecologische onkruidbeheersing waarmee het
herbicidengebruik wordt geminimaliseerd of tot oteruggebracht. Demeerjarige proef om de
meest optimale onkruidbeheersingsstrategie voor ecologische systemenvast te stellen wordt
voortgezet. De populatiedynamica vanonkruiden wordt geanalyseerd op de Lovinkhoeve bij
verschillende bestrijdingsdrempels. Bestudeerd wordt het verschilin ontwikkeling van de
rentabiliteit van onkruidbestrijding in ecologische gewasrotaties. Voorlopige resultaten m.b.t.de
investering in het begin laten ziendat in granen deinvestering in uren handwieden enorm
toeneemt (4naar 100 uur) en bij uien slechtsweinig (400 naar 430) bij een strategie waarbij
onkruiden volledig worden verwijderd om zaadproductie te voorkomen.Getoetst zalworden of
deze investering afneemt.
6. Kwantitatief inzicht in de bijdragevan akkerranden aan de biologische buffering van ziekten en
plagen en richtlijnen voor deinrichting van akkerrandsystemen voor de optimalisatie van deze
buffering. Deaanleg en het beheer van bufferstroken, akkerranden en andere
landschapselementen zijn primair gericht op emissiereductie van nutriënten en
bestrijdingsmiddelen en het versterken van natuurwaarden.Zij hebben echter tevens een
belangrijke invloed opverspreiding vanziekten en plagen en hun natuurlijke vijanden. In
aansluiting op het onderzoek tot nutoe zullen in 1998de effecten van verschillende beheers-en
inrichtingsvormen op dedynamiek van insectenplagen verder worden bestudeerd.Op basis van
de resultaten van 1997zaldeaandacht vooral uitgaan naar natuurlijke vijanden die de
populatieontwikkeling het sterkst beïnvloeden. Hetgaat hierbij om de invloed van vroeg actieve
zweefvliegen en loopkevers en hun relatie met deinfrastructuur. Deinvloed van het
randenbeheer hierop zalvergeleken worden op meerdere van de ecologische
voorhoedebedrijven.Tevenszalworden nagegaan hoe de nieuw opgezette infrastructuur op de
Lovinkhoeve zich hiermee verhoudt. Opgrond vande resultaten worden kritische factoren in
kaart gebracht enzullen richtlijnen worden aangegeven m.b.t.tot de aanleg en het beheer van
randen die de gewasbeschermingsfunctie versterken passend binnen geïntegreerde en
ecologische bedrijfssystemen.
7. Methoden voor het opsporen van preventie-factoren voor ziekten en plagen en teeltmaatregelen
om ziekten en plagen te voorkomen.Verschillende preventieve teelt- en systeemfactoren bij het
optreden van graanziekten in geïntegreerde en ecologische landbouwsystemen worden
geanalyseerd. Debasisgegevens zijn gegenereerd door een grootschalige en meerjarige survey
van graanpercelen over heel Nederland.Nieuwe methodieken (multifactor/multivariaat) en
onderzoek- en analysemethoden worden ontwikkeld tijdens de analysevandeze dataset.
Onderzoeksjaar 1997 heeft zeerveelgegevens opgeleverd en de analysemethodiek is uitgewerkt.
Bijde uiteindelijke analyse in 1998de sterke enzwakten punten van de onderzoeksbenadering
duidelijk worden.Naast het gebruikelijkejaarrapport zullen een eindrapport en een publicatie
verschijnen.Afhankelijk van decontrafinanciering door het productschap zal het monitoringwerk
van graanziekten en/of epidemiologisch onderzoek naar voor de ecologische teelten belangrijke
ziekten worden voortgezet. Samenwerking met IPO-programma "Management van pathogène
schimmels en bacteriën" op het gebied van DTR,Phytophthora- en Rhizoctonia-onderzoek zal
daarbij worden nagestreefd.
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Teeltsy'sternen
8. Twee prototypen van ecologische teeltsystemen voor de vollegrondsgroenteteelt waarbij door
het telen van combinatiegewassen schade door plagen wordt voorkomen bij acceptabele
opbrengstverliezen.
In het kader vangewasbescherming wordt naar systeemgebonden weerstand gezocht om zode
populatiegroei van gewasbelagers te voorkomen danwel af te remmen. Systeemgebonden
weerstand en ziektewerend vermogen zijn alseigenschap vanintercropping systemen reeds lang
bekend.Vier ecologische hypothesen zijngeformuleerd waarin deverlaagde plaagdruk in een
multispecies plantassociatie wordt verklaard respectievelijk: plant apparency, natural enemy
hypothesis, resource concentration, associational resistance.Analyse van de onderliggende
factoren zullen uiteindelijk laten zienwelke bedrijfssystemen enteeltfactoren leiden tot een
versterkte weerstand endaarmee tot eenverminderd risico/plaagdruk. In 1996lag het
zwaartepunt van dewerkzaamheden bij het vaststellen van de populatiedynamica van
insectenpopulaties (Thrips tabaci)/beschadiging/schade/opbrengst op veld-laboratorium niveau in
relatie met eigenschappen vandewaardplanten enverschillend stikstof-trappen in de mengteelt
van prei-klaver. In 1997 en 1998wordt naast eenverdere optimalisatie van het systeemin detail
gekeken naar de rol plantinhoudsstoffen die invloed hebben op deinitiële kolonisatie,
voedingsgedrag en acceptatievan prei met enzonder ondergroei gewas door tabakstrips. In1997
en 1998wordt tevensveeltijd worden besteed aaneen aantal publicaties vande resultaten en
kennisoverdracht naar de praktijk.
ga Richtlijnen voor de bemesting vanecologisch geteelde aardappelen gericht op het minimaliseren
vanverliezen door infectie met phytophtora. Voor een aantal belangrijke gewassen wordt
gezocht naar aanpassingen in het ecologische systeemwaardoor degewasresistentie tegen
ziekten en platen wordt verhoogd. Desamenhang tussen de ecologische teelt van aardappelen
endeinvloed van destikstofvoorziening uit organische bronnen op degewasresistentie tegen
het belangrijkste probleem phytophthora bepaald.Inmiddels isgevonden dat de begingroei van
aardappelen duidelijk positief reageert op hogeretoedieningsniveaus van organische bemesting.
In 1996kon nog niet worden aangetoond dat de hieruit voortvloeiende verschillen in
gewasstructuur invloed hadden op degevoeligheid voor aantasting door Phytophthora. Deze
mogelijke invloed werd overruled door de sterkeinvloed van 'primaire' infectiehaarden die min
of meer willekeurig in het proefveld optraden envandaar uit deinfectie verspreidden. Middels
kunstmatige infectie isin 1997gevonden datde kansop eerste infecties ende snelheid van
verspreiding door het gewas groter is bij zwaarbemeste bladrijke gewassen.Via
modelberekeningen zalduidelijk moeten worden of dewinst door latere infectie opweegt tegen
latere sluiting en lage LALOokin 1998zullen gedetailleerde experimenten worden uitgevoerd
met de natuurlijke phytophtora infectie.
gb Indicaties voor de rolvande begingroei vangewassen voor het onkruidonderdrukkend
vermogen endeopbrengst. Voor aardappelentarwe zalde begingroei in detail worden
geanalyseerd in eentweede proevenserie in relatie tot de organische stof voorziening teneinde
het competitief vermogen en opbrengstvermogen te kunnen vaststellen. In 1998zalde
onkruidonderdrukking direct worden gemeten.

andere relevante
programma's
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indicatie omvang

Totaal Mf 3,3waarvan Mf 3,0ten lastevanLNV

projecten

A.Optimalisering geïntegreerde en ecologische bedrijfssystemen
Prototyperen (ontwerpen, toetsen enverbeteren met voorhoedebedrijven)
1.
10207
Opzet en coördinatie van een Europees netwerk voor onderzoek naar
geïntegreerde c.q.ecologische akkerbouwsystemen (P.H.Vereijken,AB-DLO);
Afgerond in I9g710208
Ecologisch geavanceerde productiesystemen voor akkerbouw/groenteteelt (P.H.
Vereijken,AB-DLO).
Modelmatige verkenningen
2.
10713
Identificatie van optiesvoor ecologische bedrijfssystemen met IMDP(P.A.C.M.van
der Sanden,AB-DLO).
B.Oplossen knelpunten in teeltsystemen
Nutriënten
3.
10656
Ontwikkeling enbeheer van het ecologisch proefbedrijf de Lovinkhoeve
(J.Schroder,AB-DLO).
4.
10657
Ontwikkeling vanduurzame ecologische productiviteit (P.van Lune,AB-DLO).
1065g
Beheer van organische stof enmineralisatie van stikstof (K.Zwart,AB-DLO).
10661
Optimalisering vanvocht en nutriëntenvoorziening en beperking van
stikstofverliezen bij ecologische landbouw (J.A.deVos,AB-DLO)
Gewasbescherming
5.
10241
Populatiedynamica vanonkruiden en rentabiliteit van onkruidbestrijding bij
ecologische bedrijfsvoering in de akkerbouw (L.A.P.Lotz,AB-DLO).
25

6.

55554

7.

55555

Teeltsystemen
8.
55553
10214
9.

10238
10243
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Effecten van teeltsystemen en agro-ecologischeinfrastructuur op de biologische
buffering van ziekten en plagen in de akkerbouw (C.J.H. Booij,IPO-DLO).
Preventie vangraanziekten en plagen in veranderende bedrijfssystemen (R.A.
Daamen, IPO-DLO).
Geïntegreerde bestrijding van insecten in ecologisch georiënteerde teeltsystemen
voor vollegrondsgroenten (J.Theunissen.IPO-DLO).
Achtergrondsgewassen voor biologische bestrijding van ziekten en plagen: effecten
op de productie enkwaliteit bij vollegrondsgroenten (W.J.M.Meijer, AB-DLO).
Interactie van nutriëntenvoorziening uit organische stof en gewasresistentie
(W.J.M.Meijer, AB-DLO).
Modelmatige analyse vancompetitief vermogen,opbrengst en kwaliteit van
gewassen bij ecologisch beheer van nutriënten engewasbescherming (A.van
Delden,AB-DLO).
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Biologische en geïntegreerde onkruidbeheersing

programmaleider

dr. L.A.P.Lotz,AB-DLO

aanvangsjaar

1995

eindjaar

1998

samenvatting

Doelis het verder ontwikkelen enevalueren van systemen van onkruidbeheersing die gebaseerd zijn
op een aanmerkelijk lager herbicidengebruik dan het huidige.Aangegeven wordt welke mate van
onkruidbestrijding noodzakelijk isen hoe deze bestrijding het best kan plaatsvinden. Daartoe is het
onderzoek gericht op deontwikkeling van biologische onkruidbestrijding enop deverbetering van
het onkruidonderdrukkend vermogen van het gewas ende effectiviteit vandechemische bestrijding.

aanleiding

Uitgaande van het regeringsbeleid (Meerjarenplan Gewasbescherming) zalhet gebruik van
herbiciden voor hetjaar 2000met 40%dienen teworden verminderd,vergeleken met het gemiddeld
gebruik in 1984-1988.Tevensdient de afhankelijkheid van herbiciden te worden verkleind enzal de
emissie naar het grond-enoppervlakte water en naar de lucht sterk moeten worden gereduceerd.
Onkruidproblemen zullenin het algemeen moeilijker op te lossen zijn naarmate het aantal
toegelaten herbiciden en het aantaltoepassingen per middelterugloopt alsgevolg van strengere
toelatingsprocedures. Voor de akker-entuinbouw is het essentieeldat bestrijdingsstrategieën
worden opgesteld die,met behoud vanopbrengst en de produktkwaliteit, leiden tot de genoemde
afname in herbicidengebruik en-afhankelijkheid.Van groot belang is dat deverminderde input van
herbiciden niet gepaard mag gaan met eentoename van de dichtheid van onkruidpopulaties
(inclusief zaadvoorraden in de bodem) daar dan problemen verwacht mogen worden in
volggewassen.Voor ecologische (biologische) landbouwsystemen geldt eenzelfde problematiek,
vaak in een nog dwingender vorm omdat hierbij afgezien wordt van elke vorm van chemische
bestrijding.
Daarop grond van buitenlands onderzoek eneigen resultaten deconclusie getrokken wordt dat
biologische onkruidbestrijding op de middellange termijn goede perspectieven biedt voor akker-en
tuinbouw, iseentoespitsing vanonderzoek op de ontwikkeling eninpassing van mycoherbiciden in
teeltsystemen gewenst (voortbouwend op deopverzoek van DWTgeschreven AB-DLO nota
'Perspectief voor biologische onkruidbeheersing'). Verwacht magworden dat door toepassing van
biologische onkruidbestrijding bijgedragen kanworden aan de zo gewenste imagoverbetering van
de Nederlandse landbouw.
Gegeven het bovenstaande wordt deprobleemstelling van dit programma geformuleerd als volgt.
Beleid en bedrijfsleven hebben praktisch bruikbare handvatten nodig om deafhankelijkheid en het
gebruik van herbiciden te verminderen.Voor deontwikkeling van deze handvaten is basiskennis
nodig betreffende onkruid-schaderelaties en populatiedynamica van onkruiden,
werkingsmechanismen van herbiciden,enonkruid-schimmel interacties ten behoeve van biologische
bestrijding.

doel

Doelis het verder ontwikkelen enevaluerenvan componenten van systemen voor
onkruidbeheersing die gebaseerd zijn op eenaanmerkelijk lager herbicidengebruik dan het huidige.
Dit programma zalzichbeperkentot aspecten betreffende het onkruidonderdrukkend vermogen van
gewassen en rassen,onderbouwing van keuzevantijdstip enintensiteit van bestrijding,
mogelijkheden tot verlaging van doseringen van herbiciden enverdere ontwikkeling van methoden
voor effectieve toepassingsmogelijkheden van mycoherbiciden. Deze doelstellingen zijn conform de
aanbevelingen gesteldin het evaluatierapport van het voorafgaand programma 'Onkruidecologieen beheersing' (DLO-37).
Onderbouwing:
a. Overdracht van de methode voor kwantificering van het onkruidonderdrukkend vermogen van
suikerbieten aan het praktijkonderzoek iseendoelstelling die op grond van reeds beschikbare
resultaten en aanvullend onderzoek (samen met het 1RS)kan worden gerealiseerd. Voor
aanpassing van de methode voor anderegewassen is,in overleg met de proefstations, nog
ruimte voor nadere invulling nodig (keuzemoment na ca.l jaar). Momenteel vindt, samen met
CPRO-DLO,afstemming plaats met veredelingsbedrijven voor financiering en planning van
activiteiten voor overdracht van resultaten richting veredeling. Deze activiteiten zijn thans nog
niet nader te omschrijven.
b. Demodelmatige verkenning in hoeverre systemen van onkruidbeheersing verbeterd kunnen
worden iste karakteriseren alseen 'inspanningsverplichting'. Invulling (teeltsystemen, gewassen)
hangt af vandewetenschappelijk ontwikkeling van het project en de interactie met het
praktijkonderzoek. Als knelpunt kangenoemd worden datvoor een effectief resultaat verdere
ontwikkeling vanwiskundige expertise voor analyse van effecten van spatiele en temporele
variatie in onkruiden noodzakelijk is.Voorlopige resultaten suggereren dat dezeanalyse van
belang isvoor mogelijk alleonderdelen van dit programma en ook voor onderzoek naar andere
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bodemgebonden plagen (methodiekontwikkeling). Voor dezewiskundige ontwikkeling is thans
nog geen financiering beschikbaar.
c. Voor overdracht aan de proefstations van kwantitatieve gegevens met betrekking tot het
onkruidsanerend effect vanwintergraan isslechts nog aanvullend onderzoek nodig (financiering
via het NGC).Deze resultaten zullen tevensdienen voor eenverkenning van de mogelijkheden
om deintensiteit van bestrijding in dit gewaste verlagen. Eenvervolg van dit onderzoek zal in
belangrijke mate afhangen van eente organiseren workshop waarin belanghebbenden hierover
hun mening kunnen geven (keuzemoment na ca.1jaar).
d. Opgrond van eigen onderzoek, resultaten van het PAGVen literatuur wordt verwacht dat door
verbetering van het inzicht in de mogelijkheden om doseringen van herbiciden af te stemmen op
de ontwikkeling enfysiologische toestand van het onkruid en op omstandigheden van weer,
bodem en gewas,een aanmerkelijke verlaging van het gebruik van actieve stof mogelijk is. Het
onderzoek zalzich beperken tot basisprincipes welke onderzocht worden voor enkele
modelherbiciden. Nadereinvulling hangt afvan afstemming met de proefstations en met
partners in een EU-concertedaction. Belangrijke keuzen hiertoe zullen aan het begin van de
programmaperiode moeten worden gedaan.Het onderzoek naar biologische
werkingsmechanismen van hulpstoffen zalnader vorm worden gegeven op basisvanwensen en
financiering door het bedrijfsleven.Tenaanzien van hulpstoffen is ook nadere uitwerkingsruimte
vereist om nate gaanin hoeverre dit onderzoek vandienst kanzijn om tot verbetering te komen
van de formulering van mycoherbiciden gericht op bevochtiging van bladeren enverlenging van
de bladnat-periode.
e. Verwacht wordt dat nog maximaalvier jaar onderzoek (LNV-onderzoekprogrammafinandering)
nodig isvoor toelating vandeschimmelAscochyta caulina alsgeregistreerd mycoherbicide.
Voorwaarde isdat een gespecialiseerd bedrijf reeds gedurende de programmaperiode de meer
praktische aspecten van produktie,formulering entoelatingscriteria verder uitwerkt. Eerste
contacten daartoe zijn reeds gestart. Onderzoek op basisvan de LNV-programmafinanciering zal
vooral gericht zijn op verhoging van devirulentie van schimmel,eenverkenning van de
mogelijkheden dat binnen melganzevoetpopulaties resistentie tegen de schimmelontstaat, en
een risico-analyse ten aanzienvan schade aan niet-doelplanten.
Gezien het innovatieve karakter van biologische onkruidbestrijding isdaarnaast versterking van het
basisleggend onderzoek vereist voor implementatie in teeltsystemen. LNV-projectfinanciering wordt
aangevraagd voor onderzoek naar decompatibiliteit van mycoherbiciden met andereteelt- en
bestrijdingsmaatregelen, naar additionele en synergistische effecten van herbiciden en
mycoherbiciden om de mogelijkheden van toepassingen te verbreden ende specificiteit van de
bestrijding niet te beperken tot slechts een onkruidsoort en,tenslotte, ter verbetering van
toedieningsmethoden.
Nahet eerste programmajaar zaleen keuzemoment worden ingebouwd om te bepalen of het
onderzoek naar biologische bestrijding van akkerdistelvoortgezet zalworden. Deze keuze hangt in
belangrijke mate af van resultaten van lopend onderzoek waarin onder veldomstandigheden
bestrijdingseffecten van toediening van sporen vande schimmel Puccinia punctiformis worden
onderzocht op akkerdistelpopulaties in graslanden. Knelpunten zijn enerzijds een nog te beperkt
inzicht in effecten van milieuomstandigheden (weer, bodem) en anderzijds de plaatsing van het
mycoherbicide op het juiste moment in de bodem.Op grond van onderzoeksresultaten en de wens
vande proefstations enfinanciers kanoverwogen worden het zwaartepunt van het onderzoek te
verleggen naar pleksgewijze bestrijding van akkerdistelin akkerbouwmatig geteelde gewassen.In
dezeteelten lijken detechnische perspectieven voor bestrijding beter dan in permanente graslanden.
Voor eventueel op te starten onderzoekprojecten voor biologische bestrijding van andere
onkruidsoorten wordt in eerste instantie gedacht aan akkerkers (Rorippa sylvestris) in de teelt van
bloembollen,vaste sierplanten en kleinfruit, en aan varens (Dryopteris spp.,Adianthus spp.) in
kassen.Deze soorten vormen namelijk problemen in hoogsalderende gewassen enerwordt aan
verschillende randvoorwaarden voor succesvolle ontwikkeling van biologische bestrijding voldaan.
Voor laatstgenoemde projecten is nog geenfinanciering beschikbaar.
planning 1998
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Doelvan het programma is het verder ontwikkelen en evalueren van systemen van
onkruidbeheersing die gebaseerd zijn op een aanmerkelijk lager herbicidengebruik dan het huidige.
Aangegeven wordt hoe door preventie de noodzaak tot bestrijding verminderd kanworden, en
indien onkruidbestrijding wél noodzakelijk is,hoe deze bestrijding het best kan plaatsvinden.
Daartoe is het onderzoek voor devollegrondsteelten gericht op deverbetering van het
onkruidonderdrukkend vermogen van het gewas ende effectiviteit van chemische bestrijding met
lagedoseringen en op de ontwikkeling van biologische bestrijding. Dit deelvan het onderzoek
wordt uitgevoerd in zeer nauwe samenwerking met TPE-LUWen het praktijkonderzoek en zal,na
afronding in 1998,vanaf 1999in een gezamenlijk DLO-Praktijkonderzoekprogramma Beheersing van
onkruiden worden voortgezet. Hiertoe heeft reeds afstemming plaatsgevonden. Conform de
indicaties van LNVwordt in 1998onderzoek opgestart om het mogelijk te maken dat het gebruik van
chemische bestrijdingsmiddelen in het stedelijk gebied op duurzame wijze verregaand wordt
teruggedrongen.

Indit werkplan wordt uitgegaan van deindeling at/m ein de oorspronkelijke
programmabeschrijving. Onder f wordt beschreven het onderzoek m.b.t.tot het vermindering van
bestrijdingsmiddelen in het stedelijkgebied.
a. Het onderzoek naar de kwantificering van het onkruidonderdrukkend vermogen van gewassen
wordt afgerond met eenoverzichtsartikel overde perspectievenvoor degewassen suikerbieten
en aardappelen (op basisvan onderzoeksresultaten van dit programma) envoor andere
gewassen (literatuur en ongepubliceerde gegevensvan andere onderzoekscentra). Met name zal
aandacht worden besteed aande matewaarin onderzoeksresultaten tot nog toe tot
praktijktoepassing hebben geleid enwelke factoren de mogelijkheid beperken om door
verhoging van het onkruidonderdrukkend vermogen vangewassen de afhankelijkheid van
chemische bestrijding teverminderen. Dezeafronding zalworden uitgevoerd door AB-DLO/TPELUWin nauwe samenwerking met het PAV.
b. Het onderzoek naar de mogelijkheden om systemen vanonkruidbeheersing te verbeteren heeft
zichontwikkeld naar modelmatige verkenningen hoe ruimtelijke variatie met betrekking tot de
populatiedynamicavanonkruiden endeconcurrentie tussengewassen en onkruiden is te
beschrijven ente analyseren.Dit theoretisch onderzoek is afgesloten in 1997 en geeft aan dat in
principe aanzienlijke besparingen op herbiciden mogelijk zijn door pleksgewijze toediening
afhankelijk van deaanwezigheid vanonkruiden.Op basisvan de resultaten wordt bij IMAG-DLO
een SEO-project gestart over hoe dezetheoretische reducties te realiseren zijn met nieuwe
technieken voor detectie (onder andere op basisvan beeldanalyse) en niet-chemische bestrijding
van onkruiden (in samenwerking met AB-DLO,TPE-LUW,PAV, BPO,PBB,FPOen
mechanisatiebedrijven). Deresultaten vandezevervolgstudie zullen bruikbaar zijn om de inbreng
van mechanisatiebedrijven in deontwikkeling van nieuwe systemenvoor onkruidbeheersing te
stimuleren.
c. Onderzoek in het kadervandit programma naar onkruidsanerende effecten van bepaalde
gewassen in een rotatie isinmiddels afgesloten.
d. Het onderzoek in het kader van een EU-concerted action naar de mogelijkheden om met een
Deens adviesmodel effecten van lagere (dan het labelaangeeft) doseringen op overleving en
groei van onkruiden voldoende betrouwbaar tevoorspellen,isin 1997afgerond.
Parallelaandeze concerted action wordt,in nauwe samenwerking met het PAVenin afstemming
met DLO-262,eeninnovatieve methode ontwikkeld om op basisvan fysiologische kennis
doseringenvan herbiciden afte stemmen op het ontwikkelingsstadium van het onkruid (de
minimum-letale herbicide-doseringsmethode). Met behulp van fluorescentie-technieken wordt
kort na detoediening bepaaldof detoegepaste lage doseringen defotosynthese voldoende
heeft geremd.Indien noodzakelijk kandeteler eenbestrijding spoedig herhalen,bijvoorbeeld 24
uur later. Door deze methode zijn in sommige gevallen grote besparingen mogelijk (tot ca.90%)
op het gebruik vanherbiciden zonder dat dit eentoename van het risico op onbestrijdbare
restveronkruiding oplevert. Deze methode isin 1997getest op verschillende bedrijven.Geziende
gunstige resultaten tot nog toe zalter afronding in 1998veelaandacht geschonken worden aan
deoverdracht (enbegeleiding daar bij)vandezemethode aande praktijk.Vanwege de
problematiek van het stijgend middelengebruik in maïszalnadruk worden gelegd op toepassing
van de methode in dit gewas. In samenwerking met BPO,FPOen PBBzalverkendworden in
hoeverre deze methode ook perspectieven biedt in deandere sectoren dan de akkerbouw.
e. Bestrijding van melganzevoet (Chenopodium album) met de schimmelAscochyta caulina zal
verder worden geoptimaliseerd in samenwerking met Novartis Limited.Enkele nieuwe isolaten
van deze schimmel,die actiever zijn dan het standaard-isolaat bij een relatief korte periode van
hoge luchtvochtigheid, zullenin hetveldworden getoetst. Het onderzoek in samenwerking met
IMAG-DLO,dat in 1997isgestart, aanformuleringen op basisvan plantaardige olie en hun
toediening,zalworden geëvalueerd. Dezeformuleringen moeten dewerkzaamheid van de
schimmelonder droge omstandigheden waarborgen. Naarverwachting zaleind 1998 het
basisleggend onderzoek ten behoeve deontwikkeling van dit mycoherbicide afgerond kunnen
worden, waarna Novartis zich zal richten op detoelatingsprocedure en vermarkting.
Voor enkele onkruiden die in ecologische landbouw veelextra wieden met handkracht nodig
maken, zalmet afstemming met IPO-DLOhet toepassingsperspectief van groeiremmende rhizobacteriën worden onderzocht. Debacteriën worden op een selectief medium geïsoleerd en
vervolgens worden werkzaamheid enselectiviteit getoetst op de onkruidsoorten muur (Stellaria
media), straatgras (Poaannua) en akkerdistel (Cirsiumarvense), en enkele cultuurgewassen die in
ecologische landbouwsystemen worden geteeld.Dezeverkenning moet aangevenin hoeverre
vervolgonderzoek perspectieven biedt om biologische bestrijding specifiek te gebruiken voor het
opheffen van knelpunten in de onkruidbestrijding in ecologische landbouw, maar is uiteraard
ook relevant voor hetverminderen vandeafhankelijkheid van chemische bestrijding in gangbare
landbouw.
f. Voor het onderzoek naar de mogelijkheden van het duurzaam verminderen van het gebruik van
chemische bestrijdingsmiddelen in het stedelijk gebied zijn het uitgangspunt de bestuurlijke
afspraken 'Uitvoering MJP-GOpenbaar Groen'diein 1997werden getekend door LNV (namens
deoverheid) ende sector. Om eenverregaand terugdringen van de structurele afhankelijkheid
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van chemische bestrijding mogelijk te maken wordt in de eerste plaats gezocht naar preventieve
maatregelen.Aangezien in deze sector herbiciden meer dan 98%uitmaken van het totale gebruik
van gewasbeschermingsmiddelen, ishet onderzoek vooral gericht op onkruidbestrijding. Speciale
aandacht wordt geschonken aan het voorkomen van het gebruik van middelen op verhardingen,
aangezien met name daaraan door afspoeling milieurisico's zijn verbonden. Om tot de beoogde
innovatie en implementatie in de praktijk te komen wordt gekozen voor een multidisciplinaire
aanpak met inbreng vanAB-DLO,IBN-DLO,IMAG-DLO,IPO-DLOen SC-DLO.Het onderzoek heeft
een looptijd van 1998-2002 en omvat: 1.beschrijvingvan de problematiek in relatie tot de
milieubelasting, 2.innovatie enoptimalisatie (naar effectiviteit, kosten en milieurendement) van
geïntegreerde technieken en 3.overdracht vande onderzoeksresultaten naar de doelgroepen.
In 1998 ligt de nadruk op het totstandkomen van een startnotitie met een nadere beschrijving
van de problematiek en potentiële oplossingsrichtingen. Deze startnotie zal leidraad zijn voor de
invulling en ontwikkeling van het onderzoek in devolgendejaren. Denotitie zal worden
geschreven in nauw overleg met desectorgroep Openbaar Groen MJP-Gen zaldoor deze
sectorgroep ook gebruikt worden om deonderzoeksbehoefte naar aanleiding van de bestuurlijke
afspraken 'MJP-G Openbaar Groen' nader aante geven.In deze startnotitie worden de volgende
onderdelen behandeld:
- kwantificering omvang van het middelengebruik en de optredende emissie (o-referentie).
Hoewel het spectrum aanwerkzame stoffen welke worden gebruikt beperkt in omvang is,is
het totaal aantal kilo's dat wordt toegepast slechts fragmentarisch bekend.Erwordt een
inventarisatie (literatuur, interviews) uitgevoerd naar het middelenverbruik per
toepassingsplaats (verhardingen, plantsoenen,sportvelden etc.) en per middelengroep
(herbiciden,overige bestrijdingsmiddelen). Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij
relevant onderzoek van RIZAen RWS.Op basisvande inventarisatie wordt in een GISomgeving detotale emissie naar grond-enoppervlakte berekend.Aan de hand hiervan wordt
de emissie,ende daaraan verbonden kosten,zichtbaar gemaakt.
- inventarisatie vanpreventiemethoden. Hierbij zalde nadruk liggen op aspecten met
betrekking tot stedebouwkundige inrichting (o.a.vermindering van verhardingen),
vermindering van devestigingskans van het onkruid en preventieve niet-chemische
beheersmaatregelen.
Inventarisatie van verbeterde/innovatieve bestrijdingsmethoden. Deze studie wordt
uitgevoerd op basisvaneerdere resultaten van dit programma, literatuur en ongepubliceerde
gegevensvan andere onderzoekscentra. Speciale aandacht wordt besteed aan pleksgewijze
chemische bestrijding met behulp van nieuwe detectietechnieken en de minimum-letaleherbicide-doseringsmethode, genoemd onder c,eninnovatieve niet-chemische
bestrijdingsmethoden.
verkenning emissiesverbeterde/innovatieve bestrijdingsmethoden. Analoog aan de
kwantificering van de huidige emissieswordt verkend welke emissies, milieu-risico's enkosten verbonden zijn aan bovengenoemde verbeterde bestrijdingsmethoden
- gedetailleerd onderzoeksplan. Naar aanleiding van het bovengenoemde zaleen gedetailleerd
onderzoeksplan worden opgesteld om op zo'n effectief mogelijke wijze tot de vereiste
innovatie enoptimalisatie van systemen voor onkruidpreventie en -bestrijding te komen. Dit
onderzoeksplan zaleveneens gebruikt worden om resterende financiering van andere
partners met betrekking tot de bestuurlijke afspraken (VROM,V& W) te bewerkstelligen.
- plan van aanpak voorlichting enimplementatie. Destartnotitie wordt afgesloten met een
plan om te bereiken dat gedurende het onderzoek voortdurende interactie tussen de
onderzoekers ende praktijk plaatsvindt en dat de resultaten oplossingen geven die maken dat
er eenaanmerkelijke vermindering van afhankelijkheid en emissie mogelijk isop een wijze
die door de doelgroepen snelenmet optimaal milieurendement in de praktijk kan worden
ingevoerd.
Concrete producten at/m f: naastdestartnotitie genoemd in f, publicaties in wetenschappelijke
tijdschriften en vakbladen,enworkshops met onderzoekers,voorlichters enwaar mogelijk telers en
andere gebruikers; door Novartis (voorheen Ciba-Geigy) is reeds toegezegd dat het
gemeenschappelijk patent 'Biocontrol of Chenopodium album' (PH/5-20332/PI), wordt
gecontinueerd voor Europa endeVS.
andere relevante
programma's

234,262,265,276

indicatie omvang

Totaal Mf 1,2 waarvan Mf 1,0ten lastevan LNV.

projecten

10217
10218
10247
51603
Nieuw
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Kwantitatieve onkruidecologie ter ondersteuning van biologische en geïntegreerde
onkruidbeheersing (AB-DLO,LA.P. Lotz)
Basisonderzoek ten behoevevan deontwikkeling van mycoherbiciden (AB-DLO,P.C.
Scheepens)
Toepassing vanop onkruidontwikkeling afgestemde herbicidedoseringen (AB-DLO,D.
Ketel)
Technologische innovatie voor biologische en geïntegreerde onkruidbeheersing (IMAGDLO,R.P.vanZuydam)
Duurzaam verminderen van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het
stedelijk gebied (AB-DLO,IBN-DLO,IMAG-DLO,IPO-DLO,SC-DLO,L.A.P.Lotz)

Programma 303

Milieuvriendelijke beheersing van niet-cystevormende
wortelnematoden in vollegrondsteelten

programmaleider

ir.P.M. Spoorenberg (PAV)

aanvangsjaar

1997

eindjaar

2000

samenvatting

Op basisvan de resultaten van praktijkonderzoek enfundamenteel onderzoek worden strategieën
ontwikkeld voor de duurzame beheersing van niet-cystevormendewortelaaltjes (Meloidogyne,
Pratylenchus, Trichodoridae) in allevollegrondsteelt-sectoren. Het betreft de ontwikkeling van
gewasrotaties met voldoende resistente gewassen,een biologisch verhoogde systeemgebonden
weerstand entot een minimum beperkte inzet van chemische middelen op basisvan gerichte
bemonstering en schadedrempels.

aanleiding

In devijftiger en zestiger jaren iser vooralin ons land veelonderzoek verricht met als doel
planteparasitaire aaltjes met cultuurmaatregelente kunnen beheersen (Oostenbrink, Seinhorst,
Kuiper, den Ouden en Huijsman). Inzicht in waardplantenreeksen en schadegevoeligheid van
gewassen diende als basisvoor het opzetten van bouwplannen waarin risico's op schade werden
beperkt. Depraktische resultaten van het onderzoek uit deze periode zijn samengevat in de
Aaltjesadviesbasis van het Bedrijfslaboratorium voor Grond-en Gewasonderzoek (BLGG)en worden
gebruikt om de praktijk van adviestedienen.
Met het economisch "rendabel" verklaren vande natte chemische grondontsmetting eind jaren
zestig is de aandacht voor dit type onderzoek nagenoeg verdwenen en bleef na die tijd vrijwel
beperkt tot de geïntegreerde beheersing van aardappel-en bietecysteaaltjes.
Door de op wettelijke basis routinematige grondontsmetting van eensin de 3jaar of vaker tegen
aardappelcysteaaltjes, deveroorzakers van aardappelmoeheid,werden ook andere aaltjes bestreden.
Mede hierdoor konden bouwplannen worden aangepast aan de economische realiteit zonder dat er
rekening werd gehouden met degevolgen voor deontwikkeling van planteparasitaire aaltjes. Door
alternatieven voor de beheersing van aardappelcysteaaltjes op basis vanintensieve bemonstering en
resistente rassenis het vooralsnog mogelijk gebleken de grondontsmettingsfrequentie tegen
aardappelcysteaaltjes te verruimen.Voor deoverige schadelijke aaltjes zullen deze alternatieven nog
moeten worden ontwikkeld. Het betreft hier vooral aaltjes met een brede waardplantenreeks,
waardoor met gangbare vruchtwisseling slechtsweinig resultaat iste boeken. Hetontwikkelen en
gericht toepassen van vruchtwisseling engewasresistentie ter vervanging van de grondontsmetting,
alsmede van alternatieve biologische methoden,vraagt veelspecifieke kennis die thans nog
ontbreekt. De kern van het onderzoek zaldan ook zijn om op basisvan kennis van
populatiedynamica van de aaltjes en deinteracties met gewassen,gewasrotaties te
ontwikkelen met voldoende resistente gewassen waardoor de populatieopbouw van de aaltjes
kan worden beperkt. Daarnaast zullen biologische middelen en methoden worden ontwikkeld
alsaanvullende beheersingsstrategie en schadedrempels worden bepaald ten einde chemische
middelen slechts minimaal en effectief in te zetten.
De problematiek m.b.t.de meeste aaltjessoorten issector-overschrijdend en de onderzoeksvragen
zijn zowelfundamenteel-strategisch alstoegepast van aard.Gezien het arbeidsintensieve karakter en
decomplexiteit van de materie ishet eengoede zaak alsde problematiek ook sector-overschrijdend
door DLOende Proefstations gezamenlijk zouworden aangepakt. Ook binnen de huidige
programmering ende lopende projecten iser regelmatig overleg tussende Proefstations onderling
entussen de Proefstations enDLO.Dekennis die bij deverschillende instellingen wordt gegenereerd
kan thans echter moeilijk of niet worden geïntegreerd ten gevolge vangrote verschillen in
meetmethoden en bijbehorende veronderstellingen.
Maatschappelijk belang
Het onderzoek in dit programma is primair gericht op devoorspelling eneconomisch rendabele
preventie vanvermindering vandeopbrengst vangewassen envan dekwaliteit vande produktie ten
gevolge van aantasting door wortelaaltjes. De belangrijkste doelgroep bestaat derhalve uit de
producenten van primaire plantaardige produkten,teelt- en afzetorganisaties.
Ondanks eensterke reductie werd in 1995toch nog± 2.500ton chemische middelen gebruikt om +
15.000 hate ontsmetten in deteeltsectoren waarop dit onderzoekprogramma isgericht. Aangezien
het hier nog om ongeveer 25%van het totale gebruik van bestrijdingsmiddelen gaat zal dit
onderzoek eenwezenlijke bijdrage leveren aanhet bereiken van de MJP-Gdoelstelling. Een
maatschappelijk verantwoorde teeltwijze,in het kader van duurzame en milieuvriendelijke
landbouw staat hierbij voorop.

Wetenschappelijk belang
Inhet nematologisch onderzoek vandevijftiger enzestigerjaren werden biologische processen
nauwelijks gekwantificeerd enwas het nematologisch onderzoek voor een groot deelgebaseerd op
arbitraire relaties. Ook nieuwe aaltjessoorten alsMeloidogyne chitwoodi enM.fallax, nieuwe
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gewassen en rassen,veranderde teelttechnieken enteeltperioden vragen om actualisering en
aanvulling vande adviesbasis. Het onderzoek in dezeventiger entachtiger jaren, met
aardappelcystenaaltjes als modelorganisme, heeft een basisgelegd voor kwantitatief nematologisch
onderzoek van biologische processen,zoals aaltjespopulatieontwikkeling en risico op economische
schade. Daarnaast zijn aanvullend alternatieve (biologische) beheersingsmethoden gewenst.
Met dit kwantitatief onderzoek wordt bereikt dat de biologische (populatieontwikkeling van de
aaltjessoorten en de gewasgroei) en bedrijfseconomische effecten van beheersmaatregelen en
scenario'svan geïntegreerde beheersingsmaatregelen met een bepaalde betrouwbaarheid
kunnen worden voorspeld.
Uit eerder onderzoek op IPO-DLOisgebleken dat devoor aardappelcysteaaltjes geldende principes
voor een belangrijk deel kunnen worden toegepast op andere aaltjessoorten. De uitdaging die in dit
onderzoekprogramma wordt aangegaan om in ons kleine,dichtbevolkte land een hoge produktie
van kwalitatief uitstekend plantaardig materiaalte handhaven op een economisch en ecologisch
verantwoorde wijze,draagt bij tot het behoudvan deinternationaal vooraanstaande positie van het
landbouwkundig onderzoek in Nederland.Door dewetenschappelijke gefundeerde (modelmatige)
onderbouwing wordt eengrote algemene geldigheid verkregen die ook deinternationale vraag naar
de hierbij verworven kennis en expertise verder zaldoen toenemen.
doel

In overleg met de belanghebbende opdrachtgevers (DWK en Produktschappen) wordt een
strategisch kader voor interactief fundamenteel-strategisch en praktijkonderzoek voorgesteld door
onderzoekers van de betreffende Proefstations enhet IPO-DLO(project 17B:"Kennisintegratie"). Dit
strategische onderzoekskader vormt de basisvoor de kwaliteitsverhoging van lopende envoor het
formuleren van nieuwe teeltsector-gerichte projecten waarin basis-en praktijkonderzoek elkaar
naadloos aanvullen en de kennisteeltsector-overschrijdendtoepasbaar wordt. Aldus ontstaat het
programma alseen aantal binnen het strategisch kader samenhangende projecten die zowel thema(b.v.gewasresistentie-onderzoek of distributiepatronen van wortelaaltjes in ruimte entijd als basis
voor bemonstering) alsgewas-of bouwplan-gericht kunnen zijn.
Het experimenteel en modelmatig onderzoekin dit programma beoogt eengefundeerde basis te
leveren voor de praktijkadvisering over milieuvriendelijke en economisch rendabele beheersing van
gewasschade alsgevolg van aantasting door wortelaaltjes. Hiertoe worden vragen uit de praktijk en
het veldonderzoek herleidt tot sector-overschrijdend basisonderzoek:
- Biologische basiskennis (ecologie),
- Extractie en bemonstering (distributiepatronen in ruimte entijd),
- Identificatie en karakterisatie (soorten en pathotypen),
- Populatiedynamica (waardplanten, gewasresistentie),
- Schaderelatie (tolerantie, schadedrempels),
- Omgevingsfactoren (antagonisten, nematiciden, maatregelen),
- Geïntegreerde beheersingsmodellen (advisering)
Het resistentie/virulentieonderzoek binnen dethema's populatiedynamica en schaderelatie leveren
de praktijkgerichte basisvoor respectievelijk gewasresistentieveredeling tegen en
gewastolerantieveredeling voor wortelaaltjes.
In projecten waar specifieke expertise gewenst isdie aanwezig is bij de LUW (aardappelcysteaaltjesaardappel-relatie), CPRO-DLO (gewasresistentietoetsing en -veredeling tegen cyste-en
wortelknobbelaaltjes) en PD(identificatie endiagnose) wordt dezeingehuurd of worden
samenwerkingsafspraken gemaakt.
Aanpak
Veldonderzoek vormt de centrale activiteit, diewordt onderbouwd met experimenteel onderzoek
onder geconditioneerde omstandigheden en deontwikkeling enevaluatie van stochastische
simulatiemodellen waarmee beheersingsscenario's voor deze aaltjes kunnen worden doorgerekend
en die een basisvormen voor adviezen aantelers.
Het onderzoekstraject van hetveld naar de kasenterug wordt overwegend uitgevoerd door het
praktijkonderzoek, terwijl het IPO-DLOvoornamelijk het traject van laboratorium naar fytotron en
kas uitvoert. Bijhet praktijkonderzoek komt daardoor de nadruk te liggen bij het onderzoek naar de
waardplantgeschikheid (resistentie), schadegevoeligheid (tolerantie) en de effecten van beheers(vruchtwisseling,teeltsystemen) en bestrijdingsmaatregelen (biologische,fysische en chemische). Het
IPO-DLOontwerpt enverbetert vooraltechnieken voor de bemonstering,voor aaltjes-extractie, voor
identificatie van aaltjessoorten en pathotypen,toetsmethoden voor waardplantgeschikheid
(resistentie),voor schadegevoeligheid (tolerantie) envoor effecten van beheers-en
bestrijdingsmaatregelen. Daar wordt door het IPO-DLO mechanistisch onderzoek verricht aan de
belangrijkste biologische processen en hun interacties met biotische en abiotische
omgevingsfactoren, als basisvoor verklaring en nieuwe mogelijkheden ter beheersing schade door
de aaltjes.
De kwantitatieve modellering vande biologische processenwordt door het IPO-DLOverzorgd;van
deze modellen wordt de betrouwbaarheid (parameter-ruimtes) gezamenlijk in het veld onderzocht
door het praktijkonderzoek en het IPO-DLO.
Dergelijke modellen die in eenver gevorderd stadium zijn met aardappelcysteaaltjes als
modelorganisme worden in dit programma verder ontwikkeld voor de niet-cystevormende
wortelaaltjes. Voor iedere beschreven relatie entoetsmethode wordt eenfoutenanalyse ontwikkeld
waarmee devariantie van de uitkomst kanworden afgestemd op het gewenste resultaat dat wordt
berekend uit de economische gevolgen endeonzekerheid.
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Het ontwerpen en toetsen in de praktijk van nieuwe,geïntegreerde beheersingssystemen ligt
voornamelijk bij het praktijkonderzoek.
Fasering
Algemeen
igq7-iqq8
In het eerstejaar ligt de nadruk op het ontwikkelen vantoetsmethoden voor waardplantgeschiktheid
en meetmethoden om effecten van maatregelen (rotatie met resistente gewassen,biologische en
chemische bestrijding,teeltmaatregelen) opdeontwikkeling van deaaltjespopulatie en de
gewasgroei en (vooral kwalitatieve) opbrengst vastte stellen.
Daarnaast zalde kennisinventarisatie en-integratie een belangrijke rol spelen en leiden tot een
betere prioriteitsstelling.
Het project 17zalnader uitgewerkt worden. De'interne' samenhang van projekt 17bestaat uit
gekoppelde modellen over de populatiedynamiek, schaderelaties en ruimtelijke verdeling van aaltjes
in het algemeen,waarvan de geldigheid enaanpasbaarheid voor elke specifieke aaltjesgroep zal
worden onderzocht.
Ook zalgewerkt worden aan een nadere uitwerking enverbetering vande samenhang van de
projecten in het programma.
iqq7-l999
Procesvan nader tot elkaar brengen vande projecten en aanpak door deonderzoekers van de
participerende instellingen
iqq8-2Qoo
In het 2e,3een4ejaar van het programma verschuift de aandacht steeds meer naar de verdere
detaillering van de (voorlopige) populatiedynamische modellen en schaderelaties en het opstellen en
toetsen van rotatieschema's met resistente entolerante gewassen en rassen.Voor de verschillende
aaltjesgroepen is deze algemene fasering aangepast aan de reedsverworven kennis en inzichten.
2000

Eindrapportage enformulering van aanbevelingen voor vervolgonderzoek.
Meloidogyne
igq7-iqq8
Verbeteren vande bemonstering en extractieten behoevevan het doenvan (veld)onderzoek).
iqq7-iqqq
Ontwikkelen van methoden om met warm water gladioolknollen vanM.fallax teontdoen en om
aaltjesvrij uitgangsmateriaal in de bloembollen in stand te houden ente vermeerderen.
Ontwikkelen van massaproduktie van de antagonistische schimmel (Arthrobotrys oligospora).
iqq7-2000
Karakterisering enidentificatie van Meloidogyne soorten alsmede het in beeld brengen van de
variatie vandevariatie in virulentie.
Start c.q.voortzetting onderzoek naar waardplantgeschiktheid, schade en vruchtwisseling in veld en
kasproeven.
1998-2000
Onderzoek in lab,kasenveld naar de effecten vanomgevingsfactoren op de populatiedynamiek en
de schadelijkheid vanM.chitwoodi en Mfallax.
Deeffectiviteit van biologische middelen en preparaten zalin kasteelten worden beproefd.
Integratie van de danverzamelde kennis eninzichten enopstellen van (voorlopige)
populatiedynamische modellen en schaderelaties.
Formuleren van aanbevelingen voor praktijk,voorlichting,onderzoek enbeleid.
Pratylenchus
iqq7-iqq8
Verbeteren van de bemonstering en extractie ten behoeve van het doenvan (veld)onderzoek.
Mogelijkheden van moleculair biologische technieken voor identificatie in mengsels van
Pratylenchus-soorten alsmede het in beeld brengen van devariatie in virulentie (bureaustudie)
iqq7-20oo
Start c.q.voortzetting onderzoek naar waardplantgeschiktheid, schade envruchtwisseling in veld en
kasproeven.
Onderzoek in lab,kasenveld naar de effecten van omgevingsfactoren op de schadelijkheid van
Pratylenchus penetrans.
1998-2000
Integratie van dedanverzamelde kennis eninzichten enopstellen van (voorlopige)
populatiedynamische modellen en schaderelaties.
Formuleren van aanbevelingen voor praktijk,voorlichting,onderzoek en beleid.
Trichodoridae
iqg7-iqq8
Verbeteren van de bemonstering enextractie ten behoevevan het doenvan (veld)onderzoek).(19971998)
iqq7-i999
Voorkomen van aantasting door het (Para)trichodorus -tabaksratelvirus complex in
bloembolgewassen.
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iqq7-2000
Verbeteren van de diagnostiek van (Para)trichodorus -tabaksratelvirus complex in
bloembolgewassen.
Start c.q.voortzetting onderzoek naar waardplantgeschiktheid, schade en vruchtwisseling in veld en
kas proeven.
1998-2000
Integratie van de dan verzamelde kennis eninzichten en opstellen van (voorlopige)
populatiedynamische modellen en schaderelaties.
Formuleren van aanbevelingen voor praktijk, voorlichting,onderzoek en beleid.
planning 1998

Meloidogyne
Bemonstering en extractie
IPO:Deinoculatietechniek zalafgerond worden. Het onderzoek aan ruimtelijke verdeling zaltot een
eerste globale indruk hiervan komen.
PAV:Inlaboratoriumonderzoek zalvastgesteld worden wat de meest bruikbare en betrouwbare
methode isom de dichtheid van deaaltjes vastte stellen door vergelijking van de inmiddels
ontwikkelde en beschikbare technieken.
Resistentie, tolerantie en populatiedynamica
BPO:Vaneenaantalvaste planten zaldewaardplantgeschiktheid worden vastgesteld.
IPO-DLO:Het onderzoek naar de invloed van detemperatuur op de levenscyclus van drie
/We/o;'c/ogyne-soorten{M.hapla, M.chitwoodi enM.fallax) zalgegevens verzamelen over enerzijds de
ontwikkeling in de plant enanderzijds de afsterving in eengewasloze periode. Een eerste
verkenning zal uitgevoerd worden naar het effect van de microbiële gemeenschappen van
aaltjesonderdrukkende grond,wortels en eiproppen op Meloidogyne spp.Ook zalhet effect van de
bodemsamenstelling op de knolaantasting vanM.chitwoodi bij aardappelworden gemeten. Het
effect vanverschillende kweek enformuleringsmethoden op het kolonisatievermogen van de
aaltjesvangende schimmelArthrobotrys oligospora in niet-steriele grond zalgemeten worden.
LBO:Inexperimenten metwarmwaterbehandeling van bloembollen (uitgangsmateriaal) zal het
effect op de overleving van Meloidogyne worden gemeten.
PAV:Invoortgezet onderzoek op proefvelden zalvan een reeksgewassen en rassen de
waardplantgeschiktheid enschadegevoeligheid worden vastgesteld.Indit veldonderzoek zaltevens
gemeten vastgesteld worden of bepaalde groenbemesters/gewassen alsvanggewas of als aaltjes
bestrijdend gewas in te zetten zijn. Indien financiering gerealiseerd wordt, dan zalin veldonderzoek
het effect van granulaten opde aaltjes en aaltjesschade worden gemeten.
PBG:Enkele biologische preparaten zullen in een kasteelt met tomaat beproefd worden op hun
effectiviteit tegen Meloidogyne soorten.
Karakterisering populaties
IPO:Grondmonsters aangeleverd door het PAVzullen met gangbare methoden en DNA-technieken
worden geanalyseerd op deaanwezigheid vanMeloidogyne chitwoodi, M.fallax enM. hapla om te
zien of DNA-identificatie in grond mogelijk is.Soort-of ras-specifieke SCAR-primers zullen worden
ontwikkeld t.b.v. multiplex PCR,waarmee tegelijkertijd verschillende soorten kunnen worden
herkend.Genetische variatie binnenisolaten van M.fallaxzalworden gemeten alsmede de virulentie
van M.fallax- en/W.c/iz'rtvoodHsolatenopSolanum bulbocastanum. Collectieuitbreiding en
onderzoek naar de cytologie van /VJe/o/dogynesoortenen naar de rolvan mannetjes in meiotisch
parthenogenetisch vermeerderende populatieswordt voortgezet.
Stochastische simulatiemodellen
IPO:Voor de populatiedynamica zalgestart worden met het verzamelen van gegevens en start van
modelvorming.
Pratylenchus
Bemonstering en extractie
BPOInhet onderzoek naar waardplantgeschiktheid en schadegevoeligheid van vertegenwoordigers
uit bos-en haagplantsoen wordt tevens gemeten hoe deverdeling isvan het aaltjes binnen het
perceelenin de bodem t.o.v. dewortel.
IPO:Dekleinschalige ruimtelijke verdeling van Pratylenchus spp.zalin het veld worden gemeten.
PAV:Inveldproeven zalnagegaanworden wat de beste bemonsteringsmethode voor Pratylenchus is
voor onderzoeksdoeleinden envoor de praktijk.
Resistentie, tolerantie enpopulatiedynamica (inclusief beheersingsmogelijkheden)
BPO:Ineenvruchtwisselingsproeven op enkele grondsoorten en bij verschillende
besmettingsniveau's zullen het resistentieniveau ende schadegevoeligheid van vertegenwoordigers
uit bos-en haagplantsoen,sierheesters envaste planten worden gemeten.
FPO:Veldproef naar waardplantgeschiktheid en populatiedynamica vanP.penetrans in aardbei.
IPO:Het effect van de bodemsamenstelling op de migratie van Pratylenchus penetrans zal worden
vastgesteld. Deinteractie tussenP.penetrans met deziekte veroorzaakt door Cylindrocarpon
destructans bij aardbei zalworden gemeten.
LBO: Het effect vanwarmwaterbehandeling op Pratylenchus zalworden gemeten in bolgewassen als
uitgangsmateriaal.. Daarbij zaltevensvastgesteld worden hoe schade ontstaat bij de verschillende
niveau's van besmetting.
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PAV Erzalgestart worden met het vaststellen van dewaardplantgeschiktheid en de
schadegevoeligheid bij enkele relevante gewassen en rassen.Depotentiële mogelijkheden om op
niet-chemische wijze de aaltjesschade te remmen/verhinderen zullen op een rij gezet worden.Indien
financiering geregeld wordt, dan zalhet effect van granulaten op de aaltjespopulatie en
aaltjesschade worden gemeten.
PBG:Het effect van enkele alternatieven voor de chemische bestrijding van nematoden in de slateelt
zalgemeten worden.
Toetsmethoden voor bepalen vanresistentie en virulentie
PAV:Erzaleen methodiek ontwikkeld worden voor het uitvoeren van kasproeven,ter verhoging van
de efficiëntie van het onderzoek.
Trichodoridae
Bemonstering en extractie
IPO: Deruimtelijke verdeling van trichodoride aaltjes enTRVop bollenpercelen zalgemeten worden.
Debemonsterings-endetectiemethoden zullen op basisvan metingen zo nodig verder aangepast
worden.
LBO:Erzullen gegevens verzameld worden die het mogelijk moeten maken om de methode van
bemonsteren te verbeteren.
Resistentie,tolerantie en populatiedynamica
IPO:Aanvullende gegevens over de relatie tussenTRV-infectiedruk en aantasting in tulp en gladiool
worden verzameld.Inveldproeven.zal het effect van enkele tussengewassen en organische
toevoegingen (GFT-composten Champost)op deTRV-infectiedruk in de bodem, respectievelijk op
TRV-infectie intulp engladiool worden gemeten. In laboratoriumproeven zal het effect van de
bodemsamenstelling,de afstand endewaterstroom op deattractie van Parathchodorus teresen
P.pachydermusworden vastgesteld.Heteffect vandetemperatuur op de levenscyclus van P.teres en
op deTRV-infectie bij tulp wordt eveneensgemeten.
LBO:Tevenszullen in laboratorium enveldproeven gegevens verzameld worden over het gedrag van
de aaltjes onder verschillende omstandigheden (grondsamenstelling, beheersmaatregelen e.d.) in
relatietot deontwikkeling vandeschadein bloembolgewassen verzameld worden.
PAV:In een bestaande veldproef metverschillende gewasrotaties op voormalig proefbedrijf "De
Waag" zullen dewaardplantgeschiktheid enschadegevoeligheid van gewassen en rassen vastgesteld
worden.Tevens zalgemeten worden wat het effect isvan enkele beheersingsmogelijkheden op de
aaltjes- en schade-ontwikkeling in verschillende rotaties met beperkte enzonder grondontsmetting.
Inandere proeven zal het effect vastgesteldworden van detoepassingvan organische stof (GFT)en
grondbewerkingsmaatregelen op hetvertragen/verhinderen van schade-ontwikkeling.
Karakterisering populaties
LBO:Vande relevante Trichodoride aaltjes endaaraan te relateren TRV-typen zal identificatie
plaatsvinden enzaldeverspreiding vastgesteld worden.
andere relevante
programma's

In het kader van het Gewasbeschermingsonderzoek is er samenhang met DLO-programma's 209
(Gewasbeschermingsonderzoek naar genetische variatie in pathogeniteit bij plaagorganismen),
210 (Biologische bestrijding van plaaginsecten), 234 (Ecologie en biologische bestrijding van
pathogène schimmels), 235 (Detectiemethoden voor virussen, bacteriën en schimmels voor
gewasbescherming), 265 (Optimaliseering van geïntegreerde en biologische
productiesystemen), 266 (Biologische engeïntegreerde onkruidbestrijding, 276 (Emissies en
ecotoxicologische risico's van bestrijdingsmiddelen), 282 (Resistentieveredeling in akker- en
tuinbouwgewassen, 216 (Gewasecologie en opbrengstvorming van akkerbouw- en
vollegrondsgroentegewassen) en 310(Economie, Bedrijfsvoering en Milieukwaliteit) en met die
bijde betrokken Proefstations.

indicatie omvang

Totaal Mf 5,0waarvan Mf 1,7 ten lastevan LNVvoor het DLO-deelen Mf 1,5 ten lastevan LNVvoor
het PO-deel.

projecten
nr.
3
25
13A
13B
l7Aa

Meloidogyne
titel
Waardplantgeschiktheid voor enschadeonderzoek aan Meloidogyne chitwoodi voor
akkerbouw- envollegrondsgroentegewassen. (PAV33.3.20 -H.Nijboer &
LP.G.Molendijk)
Toetsing vanvaste planten opwaardplantgeschiktheid voor wortelknobbelaaltjes
(Meloidogyne spp.) enopinpassing in een aaltjesonderdrukkend
vruchtwisselingsschema. (BPO-S.Bertrums)
"Warmwaterbehandeling gladiool-knollen tegen Meloidogyne fallax" (voorlopige titel)
(LBO-600)
Ontwikkelen van een methodevoor het vermeerderen en instandhouden van aaltjesvrij
uitgangsmateriaal in devaste plantenteelt. B.Warmwaterbehandeling (LBO341 +
vervolg -J.van der Meij)
Ontwikkeling enijking van extractie-en bemonsteringsmethoden voor
wortelnematodenvoor wetenschappelijk onderzoek: a.Meloidogyne. (IPO-DLO35

l7Ba
l7Ca
18
??
20
22.
22A
22C

T.H.Been &C.J.Kok)
Kennisintegratie vanwortelnematoden en opzet van een gemeenschappelijke
databases. Meloidogyne. (IPO-DLO,PAV)
Het ontwikkelen van modellen (patronen en theorieën) m.b.t.populatiedynamica van
wortelnematoden en deeffecten vandeze nematoden op degroei en ontwikkeling van
waardplanten: a.Meloidogyne. (IPO-DLO-C.H.Schomaker &C.J.Kok)
Effecten van omgevingsfactoren op de populatiedynamiek en schadelijkheid van
Meloidogyne chitwoodi en M.fallax. (IPO-DLO -C.J.Kok)
Alternatieven voor dechemische bestrijding van nematoden in kasteelten.(PBG)
Massaproduktie van sporenvan antagonistische schimmels door vast-substraatfermentatie-principe voor optimale kwaliteit -Arthrobotrys oligospora (EUgesubsidieerd IPO-DLO55.318.01-C.J.Kok
Karakterisatie van Meloidogyne chitwoodi. (EU-gesubsidieerd IPO-DLO55.407CZijlstra)
Praktijkgerichte identificatie van Meloidogyne-soorten in veldmonsters en/of
plantmateriaalvia moleculair biologische technieken.(IPO-DLO -C.Zijlstra)
Variatie invirulentie van Meloidogyne-soorten op meerdere genoptypen van
belangrijke gewassenin vollegrondsteelten. (IPO-DLO -J.G.vander Beek)

Pratylenchus
titel
Vruchtwisseling tegenwortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans) in de boomkwekerij.
(BPO4101-S.Bertrums)
16
Ontwikkeling van devermeerderings- en produktieteelt van aardbeien in de volle
grond zonder chemische grondontsmetting. (Pratylenchus penetrans) (PF142+vervolg
-A.M.E.Schenk)
4
Beheersing van het wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans) binnen akkerbouw- en
vollegrondsgroente-rotaties. (PAV -L.P.G.Molendijk)
9
(Bepalen) drempelwaarden wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans) bij bloembollen.
(LBO-358;CConijn).
i7Ab Ontwikkeling enijking vanextractie-en bemonsteringsmethoden voor
wortelnematoden voorwetenschappelijk onderzoek: b. Pratylenchus penetrans.(IPODLO-T.H.Been)
i7Bb Kennisintegratie vanwortelnematoden enopzet van een gemeenschappelijke
database:b. Pratylenchus penetrans. (IPO-DLO,BPO,FPO,PAVen LBO)
i7Cb Het ontwikkelen van modellen (patronen entheorieën) m.b.t.populatiedynamica van
wortelnematoden endeeffecten vandeze nematoden op degroei en ontwikkeling van
waardplanten: b. Pratylenchus penetrans.(IPO-DLO- C.H.Schomaker)
21
Factoren die de schade door Pratylenchus penetrans beïnvloeden.(IPO-DLO C.J.Kok &
C.H.Schomaker)
1
)26 Mogelijkheden en perspectieven van moleculair biologische technieken voor de
identificatie in mengselsvan Pratylenchus-soorten.(desk study) (IPO-DLO -C.Zijlstra)
"
Populatiedynamica van Pratylenchus penetrans. (FPO,vacature)
nr
14

Trichodoridae
titel
BeheersingTrichodorus-aaltjes (indeakkerbouw). (PAV 33-3.21 -P.Koot &
LP.G.Molendijk)
7
Diagnostiek en bestrijding van het (Para)trichodorus-tabaksratelvirus complex in
bloembolgewassen.(LBO-352,C.J.Asjes & A.S.van Bruggen)
17AC Ontwikkeling enijking van extractie-en bemonsteringsmethoden voor
wortelnematoden voorwetenschappelijk onderzoek: c.Trichodoridae en
tabaksratelvirus-besmetting. (IPO-DLO -T.H.Been & F.C.Zoon)
17BC Kennisintegratie vanwortelnematoden enopzet van een gemeenschappelijke
database:c.Trichodoridae entabaksratelvirus-besmetting. (IPO-DLO, PAVen LBO)
17CC Het ontwikkelen van modellen (patronen entheorieën) m.b.t. populatiedynamica van
wortelnematoden endeeffecten vandeze nematoden op de groei en ontwikkeling van
waardplanten: c.Trichodoridae. (IPO-DLO - C.H.Schomaker)
19
Beheersingvan trichodoriden entabaksratelvirus in de bloembollenteelt (PvSgesubsidieerd IPO-DLO55-316-F.C.Zoon)
nr
l
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Programma 318

Onderzoek naar de detectie en de ecologie van Pseudomonas
solanacearum, de veroorzaker van bruinrot van aardappel, en naar de
epidemiologie van de ziekte

programmaleider

Dr.ir. H. Huttinga -IPO-DLO

aanvangsjaar

1996

eindjaar

1999

samenvatting

Deuitbraak van bruinrot in aardappelin het afgelopen seizoen heeft veelvragen opgeroepen ten
aanzien van de ecologie vande bacterie ende epidemiologie van de ziekte.Gezocht wordt naar
antwoorden op dievragen om op basisdaarvan maatregelen te ontwikkelen om de ziekte onder
controle te krijgen enzo mogelijk uit te roeien in Nederland.

aanleiding

Deuitbraak van bruinrot in aardappelin het afgelopen seizoen heeft veelvragen opgeroepen ten
aanzien van de detectie van debacterie maar ook ten aanzien van de ecologie van de bacterie en de
epidemiologie van deziekte. Eenaantalvoorlopige antwoorden konden gegeven worden na het
verrichten van een literatuurstudie (De Koning,1996).Daar veelvandezeinformatie echter niet
verkregen isin of toegespitst isop deWest-Europese situatie,is aanvullend onderzoek essentieel.
Voor certificering van aardappelmateriaal t.a.v. bruinrot wordt nu gebruikt gemaakt van eendoor de
Europese Unie (EU)geaccepteerde detectiemethode,gebaseerd op eenvoorscreening met een
indirecte immunofluorescentie-celkleuring (IIF)en eenverificatie van IIF-positieve monsters d.m.v.
uitplaten op een selectieve voedingsbodem en het inspuiten van de monsterextracten in voor
bruinrot gevoelige tomatenplanten.
Hoewelde methode werkbaar isgebleken in depraktijk, kent zij eenaantalnadelen:
- de gehanteerde IIF-methodiekis relatief arbeidsintensief
- er treden met het antiserum tegen P. solanacearum vals-positieve reacties op met onschuldige
bacteriën in aardappelschilextracten
- de gevoeligheid vande IIF-methodiekisvastgesteld op lo 4 -10 5 cellen per ml.Voor m.n.
ecologisch onderzoek naar eenquarantaine-ziekte alsbruinrot is eengevoeliger methode
gewenst
- de bevestiging van IIF-positieve resultaten met behulp van toetsplanten en een uitplaatmethode
is relatief arbeidsintensief entijdrovend (5-30dagen).
Eris derhalve eenverbetering van de bestaande methodes voor certificering gewenst. Daarnaast is
er behoefte aan een gevoelige methode waarmee ecologisch onderzoek kanworden uitgevoerd.
Over het lot van P.solanacearum in bodems enoppervlaktewater van regio's met een gematigd
klimaat is onvoldoende bekend.Met name schort het aan kennis omtrent de ecologische sleutelfactoren die deoverleving (uitdoving) bepalenin bodem,rhizosfeer enoppervlaktewater. Voor
bodems zijn deze ecologische factoren:temperatuur, vochtgehalte en bodemtype;voor de invloed
van de rhizosfeer: plantesoort enwortelleeftijd envoor oppervlaktewater: temperatuur, pH en
overleving op/in slib en sediment.
Van de uitkomsten van het onderzoek zullen beleidsvormende en beleidsuitvoerende instanties
gebruik kunnen maken,maarook deaardappeltelers, loonwerkers in de aardappelteelt, e.d. behoren
tot de doelgroep.

doel

Het detectieonderzoek zalbestaan uit hetverbeteren van bestaande methodes voor certificering van
aardappelknollen voor P. solanacearum en optimalisatie van detectiemethodes van dit pathogeen
ten behoeve van ecologisch onderzoek.
Het ecologische onderzoek isgericht op het verkrijgen van op praktijkniveau gevalideerde informatie
m.b.t.de ecologie van deP. solanacearum en deepidemiologie van de ziekte om op basisdaarvan te
komen tot eeneffectieve strategieter uitroeiing vanbruinrot enter preventievan nieuwe
besmettingen en epidemieën.
Het detectieonderzoek zalzichop korte termijn richten op het verbeteren van de bestaande
detectieprocedure voor P. solanacearum in aardappelknollen vóór het keuringsseizoen 1996.Grote
aandacht wordt daarbij gegeven aande specificiteit vande antistoffen.
Opde langetermijn is het detectieonderzoek gericht op:
- de productie van monoklonale antistoffen,en op
- optimalisering enevaluatie vantechnieken voor detectie van P.solanacearum bij certificering en
in ecologisch onderzoek.
Bijdit laatste wordt aandacht gegeven aan monstervoorbereiding, immunofluorescentie-celkleuring
- FISH,ELISAen Immunofluorescentie-koloniekleuring -PCR,en karakterisering van stammen van de
bacterie.
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Details van het detectieonderzoek zijn beschreven in de IPO-DLO-projecten 55481-01en 55481-03.
In het ecologische onderzoekdeel van het programma wordt onderzoek voorgesteld naar de
ontwikkeling vanveldbesmettingen, besmettingen van oppervlaktewater en (wilde) waardplanten en
volggewassen.Aangezien deomstandigheden in het open veld variabel en onvoorspelbaar zijn,is
het van groot belang het praktijkonderzoek te ondersteunen met ecologische onderzoek in
microcosmossystemen,i.e. relatief kleine systemen die delen van het (bodem-,water-) ecosysteem
bevatten, enwaarin de effecten vansleutelfactoren selectief bestudeerd kunnen worden.Verder zal
onderzoek worden gedaan m.b.t.de effecten vanteelt-en bedrijfshygiënische maatregelen, en naar
de besmettelijkheid van latente infecties vande moederknot.
Het gebruik van klassieke methodieken ter bepaling van de populatieomvang vanP.solanacearum
(selectieve media, IFC),gekoppeld aan moleculaire detectie ter verificatie, biedt uitstekende
perspectieven voor eenvlotte voortgang vanonderzoek naar de ecologie van de bruinrotbacterie in
veldsituaties en microcosmossystemen.
Details van het ecologie-enepidemiologie-onderzoek zijn beschreven in het IPO-DLO-project 5548102.
planning 1998

Het detectieonderzoek bestond uit het verbeteren van bestaande methodes voor certificering van
aardappelknollen voor P.solanacearum en optimalisering van detectiemethodes van dit pathogeen
ten behoeve van ecologisch onderzoek. Dit isgrotendeels afgerond.
Het ecologische onderzoek isgericht op het verkrijgen van op praktijkniveau gevalideerde informatie
m.b.t.de ecologie van de P.solanacearum ende epidemiologie van deziekte om op basis daarvan te
komen tot een effectieve stategieter uitroeiing van bruinrot enter preventie van nieuwe
besmettingen en epidemieën.
Omdat in dit programma veelonderzoek wordt gedaan dat zich uitstrekt over de hele
programmaperiode en bepaalde activiteiten niet strikt zijn gepland voor bepaaldejaren is het hier
moeilijk aante geven wat erzalgebeuren in 1998.Dat hangt namelijk voor een deel af van de
resultaten die in 1997worden behaald.Erisechter nugeen reden om aante nemen dat er in
belangrijke mate zalworden afgeweken van het onderzoek dat is beschreven in de IPO-DLOprojecten 55481-02,55481-03en55481-05.
Een klein deel m.b.t. het karakteriseren van onderscheiden P.so/anoceorum-stammen zal nog
worden uitgevoerd in 1998.
Voor het ecologisch onderzoek is het volgende gepland:
IA.
Monitoring van het verloop van de besmetting te velde,om te zien hoe de besmetting
door het veld verdeeld isen hoe infecties in detijd uitdoven in onderscheiden
omstandigheden. Erzalin 1998vooral worden gekeken naar de situatie op zandgronden als
vervolg op het werk dat in 1997werd verricht aan kleigronden.
IB.
Bepalen van uitdovingssnelheid onder geconditioneerde omstandigheden,door het
variëren van bodemtype, -temperatuur en-vochtgehalte, om zodoende eenverklaring te
kunnen geven voor wat in het veldwordt waargenomen en om strategieën te kunnen
ontwikkelen voor hetversnellen van de uitdoving in besmette percelen. Erzalin 1998 vooral
worden gekeken naar desituatie op kleigronden. In 1997werd gekeken naar zandgronden.
2B. Overleving van Pseudomonassolanacearum in water. Hierbij zullen de omstandigheden
zoals aard van het water, watertemperatuur, pHvan het water, het al dan niet aanwezig zijn
van sediment en bitterzoet worden onderzocht op hun effect op de overleving van de
bruinrotbacterie. Ook zaleenaantal potentieelgeschikte chemische middelen worden
gescreend voor deontsmetting van met bruinrotbacteriën besmet water.
3B. Waardplantgeschiktheid van onkruiden envolggewassen. Plantenzullen in
microcosmossystemen worden gekweekt enworden geanalyseerd op de aanwezigheid van de
bruinrotbacterie. Aanwijzigingen i.v.m. het potentieel waardplant zijn van planten zullen
onder veldcondities worden nagetoetst.
4.
Perceelsbehandeling en bedrijfshygiëne. Nagegaan zalworden wat het effect is van
cultuurhandelingen envan bedrijfshygiënische maatregelen.
5.
Onderzoek naar latente infecties in pootgoed met P. solanacearum onder gecontroleerde
condities,om de ecologievan de bruinrotbacterie in de aardappel onder Nederlandse
condities beter te leren kennen.
Concrete producten die we verwachten van het onderzoek zijn de adviezen aan telers e.a. omtrent
maatregelen ter inperking envoorkoming van bruinrot.

andere relevante
programma's

336

indicatie omvang

Totaal Mf 0,22waarvan Mf 0,08ten lastevan LNVvoor het DLO-deelen Mf 0,15 ten laste van LNV
voor het PO-deel.

projecten

55481-02
55481-03
55481-05
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Uitdoving van Pseudomonassolanacearum populaties (Van Elsas)
Detectie van Pseudomonas solanacearum,de veroorzaker van bruinrot bij de aardappel
(lange termijn aanpak) (Vander Wolf)
Bruinrot latente infecties (Van Vuurde)

Programma 336

Plantenvirussen en -viroïden

programmaleider

dr.ir. H. Huttinga, IPO-DLO

aanvangsjaar

1998

eindjaar

2001

samenvatting

Het programma richt zichop het identificeren, karakteriseren en classificeren van plantenvirussen en
-viroïden om te komen tot eeneconomisch enmaatschappelijk verantwoorde wijze om schade door
deze pathogenen te voorkomen. Dit zalworden bereikt door o.a. het ontwikkelen van
detectiemethoden voor deselectie vangezond uitgangsmateriaal en gezonde substraten, het
ontwikkelen van maatregelen om de uitbreiding van bestaande infecties te beperken en het
ontwikkelen van een nieuwe generatie resistentie-mechanismen.

aanleiding

Virussen enviroïden veroorzaken verliezen in land-entuinbouw doordat zede kwaliteit en de
kwantiteit van het product nadelig beïnvloeden. Hetvoorkomen en bestrijdenvanschadedoor deze
pathogenen,die niet door biociden kunnen worden bestreden,gebeurt meestal door te trachten de
infectie van het gewaste voorkomen door uit te gaanvan schoon uitgangsmateriaal (plantmateriaal
en substraten) en het tegengaan van eenverdere verspreiding vande ziekte na het optreden ervan.
Gevoelige en specifieke diagnostica zijn hiervoor onontbeerlijk. Het onderzoek richt zichdaarom op
een goede wetenschappelijke karakterisering van devirussen enviroïden en,op basisvan hun
intrinsieke eigenschappen,deontwikkeling vangevoelige en specifieke detectiemethoden voor deze
pathogenen.
Ineen aantalgevallen richt het onderzoek zichook op de milieubelastende bestrijding van de
virusvector, zoals de bladluis Myzuspersicae bij de aardappelbladrolziekte of Olpidium brassicae, de
schimmelvector van onderscheiden,via de bodem envoedingswater overgedragen,virussen.De
opgave waarvoor dit onderzoek wordt gesteld is het vinden van eenverantwoorde duurzame
bestrijding van (vectoren van)virusziekten die past in een economisch verantwoord teeltsysteem.
Het IPO-DLO,het PBGen het PBBhebben op het gebiedvan identificatie, karakterisering en detectie
vanvirussen enviroïden,enop het gebiedvanvoorkoming/bestrijding van de door deze
pathogenen veroorzaakte ziekten,niet alleen eenwereldnaam opgebouwd op wetenschappelijk
gebied; door gebruik te makenvan de uitkomsten van het onderzoek heeft ook het Nederlandse
bedrijfsleven eeninternationaal erkende sterke positieverworven.Toepassingvande ontwikkelde
(economisch rendabele) detectiemethodieken endiagnostica levert,door de productie van
hoogwaardig, gezond uitgangsmateriaal en hoogwaardige consumptiegoederen, een belangrijke
bijdrage in handhaving van die sterke exportpositie. Eenen ander zonder het milieu onnodig te
belasten.
In het voorgestelde programma zaleengoede ontwikkeling worden voortgezet. In samenwerking
met nationale eninternationale collegae (zowelvanuit zusterinstellingen alsvan het bedrijfsleven)
zalworden gewerkt aanhetidentificeren,karakteriseren enoplossen vanvirusziektenproblemen die
de huidige teelten belemmeren.Voor eendeel betreft dat onderzoek dat zich beweegt in de eerste
liniesvande ontwikkeling van dewetenschap (e.g.interactie tussen bladluizen envirussen,de
ontwikkeling van moleculair-biologische detectiemethoden,e.d.).Voor een deel bouwt het
onderzoek voort op dein de loop derjaren opgebouwde expertise. De keusvan de
onderzoekonderwerpen gebeurt vaak in overleg met de praktijk maar komt ook voort uit de visie
van onderzoekers met jarenlange ervaring.
In principe zijn dein dit programma samenwerkende partijen verantwoordelijk voor het
virusonderzoek in alle gewassen.Het gebied van de plantenvirologie is echter te breed voor de inzet
die door DWKwordt gesponsord.Onderzoek aan bijv.tospovirussen en de overdracht ervan door
tripsen, en het onderzoek aan rhizomanie vansuikerbiet zaldaarom worden overgelaten aande
Vakgroep Virologie vande LUW.Zo mogelijk zalhet praktijkonderzoek (PBG) hierop inspelen,in
samenspraak en samenwerking met de LUW.
Hetgesponsorde onderzoek opent in velegevallen de mogelijkheden om voor specifieke gewasviruscombinaties analoge problemen op te lossen.Dezeworden tegen betaling uitgevoerd voor de
belanghebbende primaire producenten.Voor het merendeelvan het onderzoek wordt met de
opdrachtgever eeninspanningsverplichting afgesproken. Het innovatieve karakter van het
onderzoek maakt het formuleren van concrete resultaten moeilijk.
Deresultaten van het in wezen pre-competitieve onderzoek in dit programma zijn beschikbaar voor
iedere belanghebbende.Sommigen daarvan zullen tijdelijk voordeel ondervinden omdat het
onderzoek wordt uitgevoerd aan 'echte' problemen.Anderen kunnen later van de resultaten gebruik
maken om problemen bij devoor hen specifieke virus/gewascombinaties te laten oplossen.Voor veel
vanonze kennis en producten geldt dat zebreed kunnen worden ingezet. Infeite isde hele primaire
plantaardige productie (incl. kwekers,telers,keuringsdiensten, etc.) onze doelgroep enis het
moeilijk voor elk onderdeelvan het programma aante geven voor wie het uiteindelijk van waarde
zalzijn. Insommige gevallen zalhet zelfszozijn dat kennis die m.b.t. detectie vanvirussen is
ontwikkeld kanworden ingezet voor onderzoek aanandere pathogenen (e.g.onze kennisvan de
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NASBA-technologievoor de detectie van plantenvirussen kan worden ingezet voor het
onderscheiden van levende en dode bacteriën maar ook voor het bepalen van houdbaarheid van
snijbloemen).
doel

Doelstelling van dit onderzoek isde schade die virussen enviroïden veroorzaken in de Nederlandse
land- entuinbouw terug te brengen tot een economisch en maatschappelijk aanvaardbaar niveau.
Daarvoor isfundamentele kennis nodig op eentweetal,niet van elkaar los te koppelen,gebieden:
o Identificatie en karakterisering van belangrijke plantenvirussen en -viroïden en het, op basisvan
de intrinsieke eigenschappen vandeze pathogenen,ontwikkelen van gevoelige en specifieke
detectiemethoden endiagnostica. Hiermee worden keuringsdiensten en bedrijfsleven in staat
gesteld de kwaliteit van de producten te bewaken.
b Het verkrijgen vanfundamentele kennis inzake deinteracties tussen virus en plant, envirus en
vector. Deze kennis is essentieelvoor de ontwikkeling van maatregelen waarmee de uitbreiding
van bestaande infecties zalkunnen worden beperkt enwaarmee een nieuwe generatie
resistentie-mechanismen ter bestrijding vandezeziekten kanworden ontwikkeld.

Identificatie, karakterisering en detectie
Het huidige IPO-DLO-onderzoekaan aardbeivlekkenvirus (SMoV) en aardbeikrinkelvirus verkeert in
een faseop basiswaarvan nuverwacht kan worden dat het binnen tweejaren kanworden afgerond.
De biologische en moleculair-biologische karakterisering zalworden voltooid en er zal uitgebreide
aandacht worden gegeven aan het ontwikkelen van snelle en betrouwbare detectiemethoden. De
aard van het SMoV dwingt ons daarbij te werken via dsRNA-technieken. Dedaarbij opgedane kennis
zalons later ook van pas komen bij andere 'recalcitrante' virussen.Voor detectie zalvooral worden
gekeken naar PCR-en NASBA-systemen om specifieke sequenties te amplificeren,in combinatie met
het aantonen van het geamplificeerde product viaTaqman"en 'molecular beacons'. Met het PBBzal
worden samengewerkt voor detoepassing vande NASBA-techniek voor detectie vanvirussen in
bollen met lage virusconcentraties (PBB-project 444).
Projectleider: dr.ir. G.O.M. Leone
Teneinde tot eenjuiste identificatie te kunnen komen van 'nieuwe' virussen enviroïden wordt door
het IPO-DLOeen wetenschappelijke referentiecollectie in stand gehouden van biologisch en
moleculair-biologisch goed gekarakteriseerde stammen enisolaten. Dezeviruscollectie is éénvan de
grootste ter wereld en het onderhoud ervan kostveeltijd omdat devirussen regelmatig 'verjongd'
moeten worden om tevoorkomen dat zeverloren gaan.Momenteelwordt decollectie doorgetoetst
entevens kritisch beoordeeld om zo het aantal'entries' te beperken, uiteraard zonder de hoge
wetenschappelijke en maatschappelijke waarde van decollectie aan te tasten.Het resultaat zal zijn
dat eenwetenschappelijk én maatschappelijk waardevolle collectie in stand wordt gehouden met
een minimum aaninspanning. Dat laatste is belangrijk omdat collecties tot in deverre toekomst
aandacht vragen.
Demaatschappelijk betekenis van de collectie komt tot uiting in de levering van goed geïdentificeerd
inoculummateriaal voor bijv.veredelingsbedrijven die willen toetsen op resistentie tegen virussen en
viroïden. Eendeelvande virusstammen dat om die reden van eminent belang isvoor het
Nederlandse bedrijfsleven zalniet aan buitenlandse instanties worden geleverd.
Projectleider: dr.ir. R.A.A.van der Vlugt
Deantistoffencollectie van het IPO-DLOvervult momenteel eenzeer belangrijke rolin de bewaking
van de kwaliteit van Nederlands plantaardig materiaal door de keuringsdiensten en het
bedrijfsleven. Dezecollectie zalin stand worden gehouden enwaar mogelijk worden uitgebreid, om
zodoende de praktijk, waaronder bijv. de keuringsdiensten, en het onderzoek van kwalitatief goede
antistoffen tegen een groot aantalvirussen te kunnenvoorzien.Teneinde ook in detoekomst te
kunnen voorzien in antistoffen tegen dan actuele virussen zal nu geïnvesteerd moeten worden in de
ontwikkeling enimplementatie van alternatieve systemen om antistoffen te produceren voor
'recalcitrante' virussen. Daarbij denken we zowel aan alternatieven voor de bereiding van geschikte
antigenen als aan alternatieven voor de productie van antistoffen in dieren. Erzal nauw worden
samengewerkt met het PBBdie eensoortgelijke problematiek kent m.b.t.virussenin sommige
bolgewassen (PBB-project 444).
Projectleider: dr.ir. R.A.A.van der Vlugt
Het IPO-DLOzalonderzoek starten aande karakterisering van virussen die door Olpidium brassicae
worden overgedragen. Inde eerste plaats gaat het om vertegenwoordigers van een nieuwe
virusgroep,waarin freesiabladnecrose'virus', paprikageelnerf'virus' en het sla-bobbelbladvirus
thuishoren. Het betreffen economisch belangrijke virussen die tot nu toe slecht zijn gekarakteriseerd,
waarvoor geen detectiemethoden voorhanden zijn enwaartegen ook geen bestrijding mogelijk is.
Bovendien is deinteractie met ende rolvan de schimmelvector nog onduidelijk.
Dit onderzoek zalin samenwerking met het PBGworden uitgevoerd (PBG-project 303-1613). Begrip
van defunctie vandevector Olpidium brassicae ende bestrijding ervan zalook van belang zijn voor
het onderzoek van het PBBaanAugustaziek (veroorzaakt door het tabaksnecrosevirus) in tulp (PBBproject 325).
Projecleider: dr.ir. R.A.A.vander Vlugt
40

DeEU-projecten met betrekking tot i) PCR-detectievan aardappelvirussen in in kiemrust verkerende
knollen enii) Karakterisering endetectie vanvirussen vanAlstroemeria zullen resp.in februari en
mei 1998worden afgerond.
Virus-plant en virus-vector interacties
Onderzoek aan het systeem aardappel-aardappelbladrolvirus (PLRV)-Myzuspersicae met de
bedoeling om de moleculaire basisvan deinteracties tussen waardplant envirus enerzijds en tussen
bladluis envirus anderzijds,te begrijpen,zalwordenvoortgezet. Deze kennisisnodig om
alternatieve 'resistentiemechanismen' tegen het virus (enwellicht alle luteovirussen en andere door
evertebraten overgedragen virussen) te kunnen ontwikkelen omdat geen normale resistentie tegen
PLRVbeschikbaar is. Inhet gekozen modelzaldit direct leiden tot een aanzienlijke reductievan het
gebruik vaninsecticiden in de aardappelteelt.
Zwaartepunten binnen dit onderzoek liggenvoorlopig bij het ontrafelen van deinteracties tussen
het manteleiwit van hetviruseneiwitten uit de bladluis;dezeinteracties zijn essentieelvoor de
moleculaire herkenning entransport van het virus in de bladluis envoor virusoverdracht door de
bladluis.Ook zalde betekenisvan devirale genen in deinfectiecyclus van PLRVverder worden
ontrafeld. Daarnaast zalop kleine schaalaandacht worden gegeven aane.g.bladluispathogenen en
secundaire plantenstoffen die decompetentie vande bladluis alsvirusvector beïnvloeden.
In het PBBbestaat grote belangstelling voor overdracht door bladluizen van non-persistente virussen
in diversegewassen (Zie PBB-programma6:Beheersingvan plantpathogene insecten en slakken').
Het onderzoek zalook kunnen bijdragen aan het oplossen van de bladluisvectorproblematiek in
kasteelten m.b.t.deverspreiding van bijv. het courgettegeelmozaïekvirus en het
komkommermozaïekvirus.
Projectleider: dr.ir. J.F.J.M,vanden Heuvel
-Het huidige IPO-DLO-onderzoek naar potyvirussen vanAlstroemeria zalworden voortgezet o.a. in
samenwerking met deVakgroep Plantenveredeling van de LUW. Dit onderzoek zalnauw aansluiten
bij soortgelijk onderzoek in het PBBnaar potyvirussen van lelie. Het onderzoek richt zich op het
ontrafelen van deinteractie tussenvirussen endewaardplant met o.a.de bedoeling om specifieke
virussequenties te vinden die nainbouw in een plant resistentie bewerken.Tevens kunnen specifieke
sequenties leiden tot specifieke epitopen om daarmee (groep)specifieke antistoffen te produceren.
Kennisvandegenetische informatie binnenAlstroemeria die de resistentie tegen virussen bepaalt,
zaluitermate waardevol zijn bij resistentieveredeling voor dit gewas. Resistentie voorkomt dat tegen
virusvectoren een chemische bestrijding moet worden uitgevoerd.
Projectleider: Mw.ir. I. Bouwen
planning 1998

Identificatie, karakteriseringen detectie
Het EU-onderzoek aan<A/stroemerio-virussenzalworden afgerond enin mei 1998worden afgesloten
met eenWorkshop,georganiseerd door de partners in het onderzoekproject, waarin de resultaten
van het onderzoek (virus-ensymptoombeschrijvingen, de ontwikkelde detectiemethoden, etc.)
worden gecommuniceerd naar een brede groepvan personen die betrokken zijn bij de betreffende
teelt.
Het EU-onderzoek naar dedetectie vanvirussen in in kiemrust verkerende aardappelknollen zal eind
januari worden afgesloten met eenWorkshop waarin de ontwikkelde technieken zullen worden
gedemonstreerd aandeeindgebruikers en andere belangstellenden. Deopgedane expertise met
moleculair-biologische detectietechnieken zaldaarna worden ingezet enverder uitgebouwd in een
nieuw EU-project waarin onze groep zich richt op dedetectie via NASBAvan nepovirussen en het
appelhoutputjesvirus in in vitro planten van Rosaceae.We gaan ervanuit dat het NASBA-onderzoek
v.w.b. defundamentele aspecten zalworden gesteund met concern-SEO-geldenopdat de brede
ontwikkeling van detechniekin samenwerking met Rikilt-DLOen ATO-DLOvoortgang kanvinden.
Voor onderzoek naar depraktische toepassing van NASBAwordt het PBBondersteund.
Het onderzoek aan aardbeivlekkenvirus en aardbeikrinkelvirus wordt afgerond,waarbij speciale
aandacht zalworden gegeven aan het ontwikkelen vanin de praktijk toepasbare moleculairbiologische detectiemethoden waarmee eengroot aantal monsters per dag kanworden getoetst.
Publikaties hierover zullen worden voorbereid, met de bedoeling dat dit onderzoek in 1999 kan
worden afgesloten.
Het procesvan reactiveren enopschonen vande plantenviruscollectie zalworden voortgezet waarbij
het doeliste komen tot een collectie van biologisch en moleculair-biologisch goed
gekarakteriseerde stammen enisolaten.Materiaal uit decollectie zalbeschikbaar worden gesteld
aan collegae-onderzoekers en aan het bedrijfsleven.
Devirusantistoffencollectie van het IPO-DLOzalin stand worden gehouden en zo nodig worden
uitgebreid. Bijdit laatste zalaandacht worden gegeven aan (het ontwikkelen van) nieuwe
technieken voor de bereiding vanzowel antigenen alsantistoffen. Hierbij wordt samengewerkt met
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het potyvirusonderzoek van het PBB.Ca.45 antistoffen die in het verleden zijn ontwikkeld en die
regelmatig opnieuw moeten worden aangemaakt zullen zullen tegen betaling worden verstrekt aan
keuringsdiensten en het bedrijfsleven.
Erzalin het IPO-DLOin samenwerking met het PBGeen begin worden gemaakt met de
karakterisering vanvirussen die door Olpidium brassicaeworden overgedragen met de bedoeling
t.z.t. detectie en bestrijding van dezevirussen mogelijk te maken. Dit onderzoek zalwaar mogelijk
het onderzoek steunen dat het PBBuitvoert aan het Augustaziek van tulp.
Virus-plant en virus-vector interacties
Binnen het systeem aardappel-aardappelbladrolvirus (PLRV)-Myzuspersicae zalworden gewerkt aan
het ontrafelen van interacties tussen het manteleiwit van PLRVen eiwitten uit de bladluis die van
belang zijn voor de moleculaire herkenning entransport van het virus in de bladluis en voor
virusoverdracht door de bladluis.Ook zalde betekenis vanvirale genen in deinfectiecyclus verder
worden ontrafeld.Op kleine schaalzalworden gewerkt aan bladluispathogenen en secundaire
plantenstoffen die de competentie van de bladluis alsvirusvector beïnvloeden. In 1998zal worden
nagegaan hoe de resultaten van dit onderzoek mutatis mutandis kunnen bijdragen aan het oplossen
van de bladluisvectorproblematiek in kasteelten m.b.t.deverspreiding van bijv. het
courgettegeelmozaïekvirus en het komkommermozaïekvirus.
Na mei 1988zullen de potyvirussen vanAlstroemeria dienen als modelvirussen in studies naar
waardplant-virus-interacties in samenwerking met devakgroep Plantenveredeling vande LUW.
Inhet PBGzalde verspreiding vanfreesiabladnecrose in gesloten teeltsystemen bij verschillende
teeltsubstraten enwatergeefsystemen worden onderzocht.
Algemeen
Dehoeveelheid menskracht die kanworden ingezet in dit programma is relatief klein en dat zal
ongetwijfeld maken dat devoortgang van deprojecten daar onder zal lijden.
Het PBBzalvia een beschrijvingvan PBB-programma 5:'Karakterisering,identificatie endetectie van
plantenvirussen en-viroïden',het bloembollenaandeel verduidelijken. Het PBGformuleerde al het
voorlopige project 211-1613:'Bestrijdingsmogelijkheden virusziekten'.
andere relevante
programma's

Het programma werkt v.w.b.het onderzoek aan nematoden,schimmels eninsecten alsvectoren van
plantenvirussen nauw samen met het DWK-programma 303 'Milieuvriendelijke beheersing van nietcystevormende wortelnematodeninvollegrondsteelten' ende nieuwe, per l januari 1998te starten,
programma's 'Management van plantenpathogene schimmels en bacteriën' (337) en 'Signalering en
beheersing van plaaginsecten,mijten en slakken'(338)van het IPO-DLO.Met het laatste programma
wordt ook samengewerkt op het gebied van pathogenen van bladluizen.

indicatie

Totaal Mf 3,0 waarvan
Mf 1,7 ten lastevan LNVvoor het DLO-deelen Mf 0,4ten lastevan LNVvoor
w.

omvang

het PO-deel.
projecten
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(Deel)projecten
55451
55451
01
55451
55451
55451

02
03
04

55451

05

Virussen vangroentegewassen (R.A.A.van der Vlugt)
Detectie van plantenvirussen en-viroïden alsziekteverwekkers in land- en
tuinbouwgewassen
Virusziekten bij groentegewassen
Lange-termijn bewaring van plantenvirussen en virusstammen
Identificatie en karakterisering van de vergelingsvirussen van komkommer ende
ontwikkeling van duurzame virusresistentie
COST823

55452
55452
55452

01
02

Diagnostiek, Productie enService (R.A.A.van der Vlugt)
Productie enverkoop vaninocula van plantenvirussen
Productie enverkoop van antisera tegen plantenvirussen

55458
55458
55458

01
02

55460
55460
55460

01
02

Virussen van bloemisterijgewassen (I.Bouwen)
Onderzoek naarvirussenvan bloemisterijgewassen
Identification and characterization of Alstroemeria viruses,and development of
detection methods to enablethe production of high-quality propagation material
(AIR3-CT94-1366)
Elektronenmicroscopie(E. van Balen)
Elektronenmicroscopisch onderzoek ten behoeve van de gewasbescherming
TEM-beheer enondersteuning van TEM-gebruikers

55462

Ol

55462

02

55462

03

55462

04

55462

05

55464
55464
55464

Ol
02

55464
55464
55464
55464

03
04
05
06

Virussenvanfruitgewassen, moleculaire detectie van aardappelvirussen en
NASBA (G.O.M.Leone)
Ontwikkeling van moleculair-biologische detectiemethoden voor bladluis
overdraagbare aardbeivirussen t.b.v.degezondheid van het uitgangsmateriaal
Onderzoek naar alternatieve kruidachtige indicatoren voor het appelhoutputjesvirusen het perenerfmozaïekvirust.b.v. de productie van gezond
uitgangsmateriaal
Thedirect detection of virus by meansof apolymerase chain reaction-based
method in dormant tubers of Solanum tuberosum to improve the quality of the
crop (AIR3-CT94-1606)
NASBA™-amplificatiemethode gecombineerd met 'molecular beacons'voor de
snelle detectie van moeilijk op te sporen plantenpathogenen
Health certification of Rosaceous species based on disease-indexing of in vitro
plants:validation of diagnostics anddiagnostic strategies (EC:PL97-3889)
Virus-vector envirus-waardplantinteracties (J.F.J.M.vanden Heuvel)
Deoverdracht van luteovirussen door bladluizen
Karakterisering van het genoom van PLRVen het induceren van virusresistentie in
aardappeldoor deintroductie vanvirale genen
Identificatie vanvirussenvan bladluizen
Deoverdracht van potyvirussen door bladluizen
Moleculaire basisvan deinteracties tussen PLRVenMyzus persicae
Understanding the Faba bean necroticyellows virus transmission by aphids as the
basisfor developing improved control methods (TMRGrant: FAIR-BM-973806)

Nieuw in 1998Onderzoek aandoor Olpidium brassicaeovergedragen virussen
Overzicht PBB-projectenin1998:
Karakterisering,identificatie endetectie van plantenvirussen en -viroi'den
Projecten:
325
Diagnostisch onderzoekin bolgewassen
444
Identificatie endetectie vanvirussen in bolgewassen
Overzicht PBG-projectenin1998:
Project:
211-1613
Bestrijdingsmogelijkhedenvirusziekten (C.Stijger)

43

Programma 337

Management van plantpathogene schimmels en bacteriën

programmaleider

dr. N.J.Fokkema,IPO-DLO

aanvangsjaar

1998

eindjaar

2001

samenvatting

Dit programma bevordert de ontwikkeling van een duurzame gewasbescherming en een
vermindering van het gebruik ende afhankelijkheid van chemische middelen, met name fungiciden,
door: (a) moleculaire en serologische karakterisatie- endetectietechnieken van plantpathogene
schimmels en bacteriën te ontwikkelen t.b.v.ziektevrij uitgangsmateriaal, (b) inzicht teverschaffen in
de structuur endynamiek van pathogeenpopulaties t.b.v. de resistentieveredeling en
pathogeenspecifieke beheersmaatregelen (rotaties), en (c) nieuwe biologische
bestrijdingsstrategieën engeïntegreerde c.q.geleide bestrijdingsmethoden te ontwikkelen t.b.v.
ziektebeheersing.
Het programma richt zich op eenaantal schimmel-en bacterieziekten die een breed belang hebben
voor diverse sectoren,endie alsmodel kunnen dienen voor andere ziekteproblemen. Dit betreft
Phytophthora enbruinrot bij aardappel,ßorryr/s-ziekten (o.m.vuur), ende belangrijkste pathogène
bodemschimmels Rhizoctonia, Fusarium enPythium. Hetonderzoek door IPO-DLOis daarbij
strategisch/modelmatig van aard en heeft deschadeverwekker alsingang. Devertaling naar de
gewassen wordt gerealiseerd door het Praktijkonderzoek, dat in dit programma trekker is voor
sector-specifieke problemen zoalsschurft in appel.

aanleiding

Dit programma betreffende management vanplantpathogene schimmels en bacteriën bouwt voort
op diverse praktijkonderzoekprogramma's enonderzoeksresultaten van de voorgaande
programma's IPO-DLO209: "Gewasbeschermingsonderzoek naar genetische variatie in pathogeniteit
bij plaagorganismen", IPO-DLO235: "Detectiemethodenvoor virussen,bacteriën en schimmels voor
gewasbescherming" en IPO-DLO234:"Ecologie en biologische bestrijding van pathogène
schimmels". Door de verschillende benaderingswijzen van bovengenoemde programma's in één
programma onder te brengen kunnen deverschillende expertises optimaal benut worden bij
resultaatgericht probleemoplossend onderzoek. Dit laatste wordt nog eensversterkt door de formele
samenwerking met het praktijkonderzoek opdit terrein binnen één programma waarbij enerzijds de
resultaten vanfundamenteel strategisch onderzoek zo snel mogelijk op hun merites voor de praktijk
worden getoetst en anderzijds zoveel mogelijk wordt voldaan aandevraag naar dergelijk onderzoek
vanuit de praktijk.
Probleemstelling en maatschappelijk belang
Detussentijdse evaluatie vande uitvoering van Meerjarenplan Gewasbescherming (CUO: Uitvoering
MJP-G,Evaluatie en agenda voor detweede fase) laat zien dat het gebruik van fungiciden nauwelijks
is afgenomen endat de structurele afhankelijkheid van chemische middelen niet isverminderd. De
ontwikkeling van alternatieve methoden ter vermindering van de afhankelijkheid van chemische
middelen isweliswaar in gang gezet maar dit heeft in veelgevallen nog niet in beschikbare
alternatieven voor de praktijk geresulteerd.Opgrond van deze constatering blijft de behoefte aan
onderzoek aandeze aspecten onverminderd van kracht.
De realisatie van een duurzame land-en tuinbouw op langere termijn zalalleen mogelijk zijn met
een duurzame gewasbescherming die zoveel mogelijk gericht is op het voorkómen van het ontstaan
van ziekten aande bron (Rathenau Instituut: Van bestrijden naar voorkomen, eenvisie op duurzame
gewasbescherming). De biologische landbouw isde opvallendste exponent in deze ontwikkeling en
voor haar groei volledig afhankelijk van structurele preventieve (cultuur)maatregelen,
ziekteresistentie enoverige niet-chemische gewasbeschermingsmethoden.
Naast (beleids)ondersteunend onderzoek in het kader van het MJP-G blijft het agrarisch bedrijfsleven
onverminderd behoefte hebben aanduurzame oplossingen voor schade door verschillende
bodempathogenen en pathogène bacteriën diein het algemeen moeilijk chemisch zijn te bestrijden.
Reductie van het gebruik vanchemische middelen isin zulke gevallen derhalve niet het belangrijkste
doel. Daarentegen vereisendeteelt-en kwaliteit-bedreigende aspectenvan eenaantalziekten een
aanzienlijke onderzoeks-inspanning ten aanzien van negatieve effecten op de opbrengst, alsook op
de kwaliteit van het product, met namevan uitgangsmateriaal (b.v.pootaardappelen). Moderne
moleculaire enserologische detectietechnieken bieden,bij de keuring van uitgangsma-teriaal, een
krachtig instrument ter preventie van deverspreiding van deze pathogenen.
Ten aanzien van bovengenoemde vragen enconstateringen vanuit de samenleving en het
bedrijfsleven draagt dit programma oplossingen aangebaseerd op:
a. Het voorkómen vanziekten: dankzij krachtige detectietechnieken kan worden voorkomen dat
besmet uitgangsmateriaal of substraat wordt gebruikt, of dat een besmet perceel wordt
gekozen
b. Beheersing vanziekten door kennis vande pathogène (sub)populaties t.b.v.
resistentieveredeling, gewaskeuze in rotaties en strategische toepassing van
beheersingsmaatregelen
c. Biologische bestrijding I geïntegreerde bestrijding.
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Ontwikkeling van het wetenschapsgebied
Het programma voorziet in decontinuering vandewetenschappelijk vooraanstaande positie van
diverse onderzoeksgroepen bij de participerende instellingen op met name devolgende terreinen:
1. Moleculair biologische en serologische detectie en karakterisering van pathogeenpopulaties,
mede in relatie tot de Pathogenese, populatiestructuur en populatiedynamiek. De ontwikkeling
vanidentificatie- c.q.detectietechnieken voor pathogène bacteriën en bodemgebonden
pathogène schimmels in voorgaandejaren legt de basisvoor bredere toepassingen t.a.v
karakterisering van andere bodemgebonden en bovengrondse pathogenen tot op niveaus van
(sub)populaties die in het verleden niet kondenworden bereikt. Dit onderscheidend vermogen
op moleculair niveau isvan essentiële betekenis voor onderzoek aan het infectieproces
(differentiatie in Pathogenese, (a)virulentiegenen) ten behoeve van deveredeling op
ziekteresistentie, voor het beheersen vanwaardplant-specifieke pathogeenpopulaties via
cultuurmaatregelen (gewas/rasrotaties) encertificering van uitgangsmateriaal.
2. Nieuwe strategieën voor biologische bestrijding. Het beëindigde programma 234heeft de basis
gelegd voor twee nieuwe perspectiefvolle strategieën voor biologische bestrijding.
Onderdrukking van kolonisatie en sporulatie van bovengrondse necrotrofe pathogène
schimmels (bv. Botrytis cinerea) op (ge)dood plantmateriaal door specifieke saprofyten (bv.
Ulodadium atrum) kan een effect hebben op de epidemie dat vergelijkbaar is met dat van
fungiciden. Simulatiemodellen vandeinteractie tussen het pathogeen ende niet-pathogene
concurrent op substraat- engewasniveau geven inzicht in de randvoorwaarden voor
succesvolle ziektebeheersing.
Deteelt op kunstmatige substraatsystemen biedt bij uitstek mogelijkheden voor de introductie
van een ziekte-onderdrukkende microflora.Selectie van antagonisten tegen,voor deze
systemen karakteristieke, wortelpathogenen (Oömyceten met zwermsporen) en onderzoek
naar de randvoorwaarden voor vestiging en handhaving van ziekte-onderdrukkende populaties
met behulp van moleculair ecologische (DNA-extractie) technieken.
Dit onderzoek sluit nauw aan bij devoortschrijdende kennis ten aanzien van het handhaven,
hersteldan wel optimaliseren van microbiële buffering van bodempathogenen in natuurlijke
gronden.
3. Ontwikkeling en evaluatie vangeïntegreerde bestrijdingssystemen onder
praktijkomstandigheden met namein relatie tot verschillende teeltsystemen in open teelten,
geleide bestrijding van bovengrondse pathogenen gebaseerd op waarschuwingssystemen, en
sturing van het kasklimaatin gesloten teelten.
Doelgroepen
Het onderzoek in dit programma draagt, binnendegegeven financiële ruimte, bij aande meest
essentiële kennisontwikkeling -aanpak bij de bron -die noodzakelijk isvoor de realisatie van het
gezamenlijke beleid van ministeries LNVenVROMzoalsdat isvastgelegd in het MJPGewasbescherming.
Deproducten vandit programma,vaak tot stand gekomen met contrafinanciering door o.a. de
productschappen, zijn te omschrijven als:
1. Technieken voor de detectie van pathogenen op/in uitgangsmateriaal. Deze komen ter
beschikking van de Nederlandse vermeerderingsindustrie enworden veelal toepasbaar
gemaakt voor de praktijk in nauwe samenwerking met de keuringsdiensten.
2. Kennis omtrent degenetische variabiliteit van pathogeenpopulaties en Pathogenese. Dezeis
van essentieel belang voor het veredelingsbedrijfsleven en de daarop primair georiënteerde
onderzoeksinstellingen (o.a.CPRO-DLO),alsmede de gewasbeschermingsindustrie.
3. Kennis omtrent deidentificatie,detectie en epidemiologie van zowel bodemgebonden als
bovengrondse pathogenen in relatie tot schade en geleide bestrijding. Dit komt ten goede aan
detelers envoorlichting variërendvanadvisering tot waarschuwings- en complete
teeltbegeleidingssystemen, medein relatie tot precisielandbouw. Daarnaast is samenwerking
met bedrijfslaboratoria voor grondonderzoek t.b.v. land-entuinbouw van wederzijds belang
voor detechnische en logistieke uitvoeringvan grondmonsteranalyses en microbiologisch
verrijkt uitgangsmateriaal.
4. Biologische bestrijdingsmethoden. Dit komt ten goede aan detelers via producenten van
biologische preparaten of van microbieelgebufferde substraten en de zaadindustrie. Daaraan
voorafgaand dient een kostprijs-realistische productiemethode te zijn ontwikkeld en het
middel,veelal,geregistreerd te zijn alsbiopesticide. Hierop wordt geanticipeerd door
samenwerking met o.a.TNO,ATO-DLOen LUW-proceskunde en overleg met eventuele
producenten en de gewasbeschermingsindustrie.
5. Teelthandleidingen en-voorschriften voor o.a.Milieu Bewuste Teelt (MBT),Milieu Project
Sierteelt (MPS) en Milieukeur ter waarborging van milieuvriendelijk geteelde producten.
6. Teelthandleidingen en-voorschriften voor biologische teelt.
doel

Het doelvan dit programma isduurzame strategieën en methoden te ontwikkelen om de schade
door schimmel-en bacterieziekten in cultuurgewassen te beperken tot een economisch
aanvaardbaar niveau.Hierbijzijn met namestrategieën gericht op de beheersing vande pathogeenpopulatie (in interactie met ziekteresistentie) van groot belang.Debeoogde milieuvriendelijke
strategieën zullen worden geïmplementeerd in eengeïntegreerde bedrijfsvoering met een minimale
inzet en afhankelijkheid vanchemische middelen om resistentie-ontwikkelingtegen deze middelen
alsook ongewenste milieubelasting tegentegaan.
45

Aanpak:
Management van plantpathogene schimmels en bacteriën (behoeden, beslissen,bestrijden) dient zo
mogelijk te berusten op:
1. hetvoorkómen vanziekte door het nastrevenvande afwezigheid van pathogenen (gewasrelevante deelpopulaties) in:
- uitgangsmateriaal
- de bodem of kunstmatig substraat
- overige inoculumdragers (bv.water, gewasresten);
2. het voorkómen/verminderen van infectie door
- devestiging vaneen antagonistische microflora te bevorderen,bv.op verwonde
plantendelen,op het wortel-en zaadoppervlak en mogelijk in de plant
- de creatie vaneen ongunstig microklimaat voor infectie
- microbiële buffering van het (kunstmatig) substraat; en
3. het vertragen van de epidemie (ziekte) door:
- ondersteuning van de ontwikkeling van resistente rassen (inzicht verschaffen in de
Pathogenese,resistentiemechanismen vande plant, enin devariabiliteit in
ziekteverwekkend vermogen binnen pathogeenpopulaties)
- op devastgestelde aanwezigheid van specifieke pathogeenpopulaties gebaseerde
gewas-c.q.raskeuze in rotaties
- biologische beheersing/bestrijding gericht op onderdrukking van sporulatie en/of
kolonisatie vanuit gewasresten (biosanitatie)
- cultuurmaatregelen en biologische beheersing/bestrijding gericht op een reductie van de
overleving van het pathogeen en deinitiële infecties in het volgende seizoen
- cultuurmaatregelen gericht op het vermijden van ziektebevorderende condities geleide
bestrijding (metinbegrip vanverantwoorde inzet vanchemische middelen).
Toelichting op de aanpak
Verschillende aspectenvandezeaanpak zijnin hetverleden onvoldoende onderzocht, enerzijds door
het eenzijdige vertrouwen op de technisch succesvolle chemische bestrijding, en anderzijds door het
ontbreken van methodische instrumenten voor de ontwikkeling van alternatieven.
Momenteel staan ons echter moleculair-biologische enserologische karakteriserings- en
detectietechnieken ter beschikking dieonsin staat stellen pathogeenpopulaties te onderscheiden tot
op niveausvan subgroepen die in hetverleden moeizaam of in het geheel niet konden worden
bereikt. Daarnaast stellen computerprogramma's onsin staat complexe wiskundige analysestoe te
passen ensimulatiemodellen te ontwikkelen waardoor de relatieve betekenis van defactoren die
gewasschade beïnvloeden kanworden vastgesteld enteeltbegeleidingssystemen kunnen worden
ontwikkeld.
Voor certificering van uitgangsmateriaal is het veelalvoldoende om vast te stellen of ongewenste
pathogenen aldan niet aanwezig zijn. Inde praktijk is, met namevoor pathogène bacteriën,
behoefte aaninzicht in de relatie tussen populatiedichtheden op uitgangsmateriaal ente verwachten
schade (o.a."quorum sensing").
Hettijdig detecteren vanongewenste pathogenen (kwalitatief enkwantitatief) in representatieve
grondmonsters biedt grote mogelijkheden voor preventieve beheersbeslissingen op voorwaarde dat
er voldoende kennis is ontwikkeld omtrent de relatie tussen populatiedichtheden van het pathogeen
ende schadein het gewas.
Kennisvande populatiesamenstelling en populatiedynamiek van bodemgebonden pathogenen in
relatie tot schadeis zowel essentieelvoor bijvoorbeeld de gewas(ras)keuze in gewasrotaties alsvoor
de ontwikkeling van resistente rassen.Evenzoisde dynamiek in degenetische diversiteit van een
aantal bovengrondse pathogenen eenvoortdurende bedreiging voor ziekteresistente rassen.Voor
bodemgebonden en bovengrondse pathogenen zijn simulatiemodellen van schaderelaties en
complexe multitrofe interacties van groot nut bij het ontwikkelen entoepassen van beheersmaatregelen.
Inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden van biologische bestrijding van plantenziekten is
de afgelopenjaren sterk toegenomen met een accentverlegging van bescherming van de individuele
plant naar microbiële onderdrukking vande overleving ende sporulatie van het pathogeen.De
moleculaire ecologie biedt grote mogelijkheden voor inzicht in de populatiedynamiek van geïntroduceerde danwel van nature aanwezige ziekte-onderdrukkende micro-organismenin de bodem en in
kunstmatig substraat.
In dit programma worden bovenstaande aspecten onderzocht aan een aantalvoor de praktijk
belangrijke (model)pathogenenin deverwachting dat de resultaten zullen leiden tot nieuwe breed
toepasbare methoden van ziektebeheersing.
Devernieuwende kracht vandit programma isdeintegratie van moleculair, individu-,populatie- en
systeemonderzoek in deontwikkeling van nieuwe betrouwbare beheersmethoden. De formele
samenwerking tussen het praktijkonderzoek en het strategische DLO-onderzoek waarborgt een
optimale aandacht voor de uiteindelijke toepasbaarheid van het onderzoek in de praktijk.
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Hetgezamenlijke DLO/PO-onderzoek kanonder twee, nauw samenhangende, hoofdthema's worden
ondergebracht:
I. Karakterisering, Identificatie en Detectiemethoden en -technieken voor plantpathogene
schimmels en bacteriën. Relevante onderdelen zijn:
1. Ontwikkeling van betrouwbare en praktisch bruikbare detectietechnieken voor schimmels en
bacteriënin uitgangsmateriaal (bruinrotbacterie, ringrotbacterie, wortelknobbelbacterie,Phytophthora spp./ aardbei/ potplanten / roos/ boomkwekerijgewassen, Nectria galligena).
Resultaat: Bruikbare toetsen voor keuringsdiensten.
2. Ontwikkeling van betrouwbare en praktisch bruikbare detectietechnieken voor pathogène
bodemschimmels en-bacteriën in grond en substraat. Hieronder valt ook de biologische en
moleculaire karakterisering van degenetische diversiteit / pathogeniteit (mede t.b.v. de
resistentieveredeling), deidentificatie vanspecifieke,schaderelevante subpopulaties vanbodempathogenenten behoeve van devaststelling van de "gezondheid" van de
bodem/substraat, en populatiedynamischonderzoek aan zulke subpopulaties (Rhizoctonia
solani, Pythium spp.,Fusarium spp.,Phytophthora spp.).
Resultaat: basiskennis en bouwstenen voor grondmonsteronderzoek, voor
identificatiemethoden voor fysio's voor strategische gewaskeuze, envoor klassieke
resistentieveredeling en resistentieveredeling middels genetische modificatie; representatieve
collecties veldisolaten t.b.v. resistentietoetsingen.
Contrafinanciering:P.fragariae (REDCORE,EU-SMT,1998t/m 2000).
II. Epidemiologie, beheersing en bestrijding van plantpathogene schimmels en bacteriën.
Relevante onderdelen zijn:
A. Bodemqebonden pathogenen
1. Beheersinggebaseerd opinzicht in desamenstelling endynamiek van pathogeenpopulaties
o.i.v.gewasrotaties,cultuurmaatregelen, biologische bestrijding in relatie tot schade
(Rhizoctonia solani, Pythium spp.,Phytophthora spp.[potplanten, roos,aardbei,framboos],
Fusarium spp.,Pseudomonassolanacearum, Verticillium spp.in aardbei, Xanthomonas
campestris pv. hyacinthi).
Contrafinanciering:R. solani (PVS,1998,1999).
Resultaat:Strategische gewas/raskeuze enandere maatregelen gericht op preventie van
schade.
2. Preventievandeverspreiding enoverleving van pathogenen (o.a.Rhizoctonia solani,
Sclerotinia spp.) door management vangewasresten (biosanitatie alseenvorm van biologische
bestrijding)
Contrafinanciering:t.b.v. massaproductie:SPOREFUN-EUBIOTECH, 1998;hieronder valt ook de
LNV-doelsubsidievoor TNOvoor de massakweekvan antagonisten.
Resultaat: Methode om de accumulatie van persistente pathogenen in de bodem te
doorbreken.
3. Microbiologische buffering c.q.conditionering van:
(a) kunstmatig substraat (Pythium aphanidermatum/komkommer, Phytophthora spp./roos,in
witloftreksysteem:Pythium spp.,Phytophthora spp.).Onderzoek naar de mogelijkheden om
een stabiele ziektewerende microflora in recirculate systemen te vestigen.
Contrafinanciering:Pyth/um-komkommer/Ptoytopritriora-roos (PVS,1998,1999).
Resultaat:Microbiologisch verrijkte ziektewerende substraatsystemen.
(b) natuurlijk substraat (Pythium spp./bloembollen)
Resultaat:Methoden voor herstelenoptimalisering van natuurlijke weerstand.
(c) rhizo-en endosfeer via uitgangsmateriaal.
Resultaat:verbetering van de kwaliteit van het uitgangsmateriaal.
B.
1.
2.

3.

Bovengrondse pathogenen
Epidemiologie engeleide bestrijding van gespecialiseerde Botrytis spp.en echte meeldauw.
Resultaat:Geleide bestrijdings-enwaarschuwingssytemen:instrumentarium voor minimaal
halvering van het middelengebruik.
Biologische bestrijding van necrotrofe (o.a.Botrytis cinerea) en biotrofe pathogenen (echte
meeldauw).Onderzoek naar derandvoorwaarden voor een betrouwbare praktische
toepassing,o.a.via simulatiemodellen, aldan niet in een geïntegreerd systeem (o.a. sturing
d.m.v. kasklimaat, effect van plantenextracten, compatibiliteit met chemische middelen). In het
bijzonder aandacht voor deonderdrukking van sporulatie en kolonisatie van necrotrofe
pathogenen door Ulocladium atrum op afgestorven plantenweefsel endegevolgen daarvan
voor het ziekteverloop.
Contrafinanciering:Sporulatie-onderdrukking B. cinerea (BIOSPORSUPPRESS,EU-FAIR,1998t/m
2000& PVS,1998).
Resultaat:Ontwikkeling enbijdrage aandeinvoering van betrouwbare biologische
bestrijdingsmethoden in gesloten enopen teelten.
Moleculaire karakterisering,genetica enepidemiologie van Phytophthora infestons.
Vergelijkend onderzoek naar het ontstaan enhetzichvestigenvan nieuwe subpopulaties
(fysio's) met eenverhoogde virulentie in Mexico en Nederland,alsmede kwantificering van de
rolvan Oosporenin de epidemie.
Contrafinanciering:P.infestons (Landbouwschap,1998).
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4.

5.

Resultaat:
- karakterisering eninzicht in het ontstaan vanteeltbedreigende nieuwe virulente
pathogeenpopulaties, en representatieve collectie veldisolaten t.b.v. resistentietoetsingen;
- bijdrage aan essentiële componenten voor klassieke en moleculaire resistentieveredeling
(afstemming met 282);
- kennis over de schimmelt.b.v. de ontwikkeling van beheersmaatregelen en van
waarschuwings- enteettbegeleidingssystemen.
Genetica, populatiedynamiek en epidemiologie van schurft en bladvlekkenziekten (o.a.
Mycosphaerella spp.['septoriosen'], Drechslera tritici-repentis). Inzicht in de genetica van deze
pathogenen draagt bij aaneen duurzame waardplantresistentie. Epidemiologisch lijken, om
nog onduidelijke redenen deascosporenvan een grote groep van bladvlekken veroorzakende
schimmels in toenemende mate van belang voor de aantasting in het veld met namein graanen koolgewasssen.
Contrafinanciering: Mycosphaerella graminicola (SISEU-BIOTECH,1997t/m 1999).
Resultaat:
- karakterisering en inzicht in het ontstaan van teeltbedreigende nieuwe virulente
pathogeenpopulaties t.b.v. resistentieveredeling ende ontwikkeling van
beheersmaatregelen;
- kennis van essentiële resistentiecomponenten voor klassieke en moleculaire
resistentieveredeling.
Epidemiologie van bovengrondse bacterieziekten (Pseudomonas syringae/ peer).
Resultaat:inzicht in beheersingsstrategieën.

Bovenstaande keuzen voor de onderwerpen en bijbehorende modelorganismen zijn gemaakt op
basisvan het belang voor het MJP-Cewasbeschermingen het belang van een bepaalde
ziekteproblematiek voor deverschillende sectoren. De uitvoering van een aantal aspecten is nog
afhankelijk van het verkrijgen,danwel continueren van financiering door derden.
planning 1998

I. Karakterisering, Identificatie en Detectiemethoden en-technieken voor plantpathogene
schimmels en bacteriën.
Detectie van pathogenen in uitgangsmateriaal
Ontwikkeling van specifieke engevoelige methodes voor kwantitatieve detectie van quarantaine
bacterieziekten in de aardappel (bruinrot- en ringrotbacterie) op basis van recombinante
monoclonale antistoffen en DNA/RNA amplificatietechnieken envoor de geelziektebacterie in
hyacint. Onderzoek naar de rolvan fimbriae.
Moleculaire karakterisering vanAgrobactehum tumefaciens, deveroorzaker vanwortelknobbel in de
sier-en fruitteelt, en de ontwikkeling van efficiënte DNA-extractiemethodes ten behoeve van
detectie op basisvan PCR-amplificatie.
Ontwikkeling entoetsing van electroforetische identificatie- en detectiemethoden van
plantpathogenen met name Fusarium spp.in cyclamen.
Literatuuronderzoek enoriënterend uitvoerend onderzoek naar dedetectie vanNectria galligena
(kanker) in vruchtboomonderstammen.
Oriënterende proeven ter detectie van Verticillium en Phytophthora spp.in aardbei. Ontwikkeling
vandiagnostische protocollen voor roodwortelrot in aardbei.Onderzoek naar de relatie tussen
kwantitatieve detectiemethoden (amplificatie in NASBA-reacties en/of nested PCRs)en de mate van
schade in het gewas, met name met betrekking tot Phytophthora fragariae.
Karakterisering,identificatie endetectie van pathogenen in grond en substraat
Onderzoek naar de populatiestructuur en -dynamiek van gewasspecifieke subpopulaties van
Rhizoctonia solani ten behoevevande ontwikkeling van detectiemethoden met een hoge mate van
specificiteit.
Karakterisering Pythium spp.in bloembollen.
Onderzoek naar de populatiestructuur binnen formae speciales van Fusarium oxysporum in groenteensiergewassen en bloembollen ten behoeve van de ontwikkeling van specifiekeidentificatie- en
detectiemethoden. Collectievorming enkarakterisering vanFusarium spp.in Amaryllidaceae en
Liliaceae,afronding karakterisering Fusarium spp.in Iridaceae,evaluatie van een detectiemethode,
resistentietoets in narcis en hyacint. Bijonderzoek naar de genetische verwantsschap tussen isolaten
binnen gewasspecifieke populaties zalmet name ook gezocht worden naar kenmerken
([ajvirulentiegenen) die gerelateerd zijn aan het infecterend vermogen van die isolaten{F.
oxysporum, P.fragariae) envangroot belang zijn voor de resistentieveredeling.
Moleculaire karakterisering van schimmelpopulaties op basisvan ITS-RFLPen/of AFLP-DNA fingerprints met betrekking tot gewasspecifieke (sub)populaties van Fusarium spp.in de plant, van
Rhizoctonia solani in degrond envanPhytophthora spp.in (recirculate) water. Ontwikkeling van
betrouwbare en robuste extractiemethoden van DNA/RNA.
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II. Epidemiologie, beheersing en bestrijding van plantpathogene schimmels en bacteriën.
A. Bodemgebonden

pathogenen

Beheersing en preventie van bodemqebonden pathogenen:
RHIZOCTONIA SOLANI. Bij bloembollen w o r d t in veldexperimenten onderzocht in w e l k e mate
teeltmaatregelen (o.a. i n w e r k e n van stro, organische bemesting en tussengewassen) en behandeling
met de antagonist Verticillium biguttatum de schade kan beperken. Met name aandacht voor
effecten op de overleving en de verspreiding van het pathogeen (AG 2-tulp), de bodemweerstand en
de relevantie van de resultaten uit geconditioneerde biotoetsen voor de praktijksituatie. In suikerbiet
w o r d t het effect onderzocht van gewasrotaties en teeltmaatregelen, w a a r o n d e r gewasrestbehandeling met V. biguttatum, o p de gewasspecifieke AG 2-2 populatie en de daaraan gerelateerde
schade (risico inschatting). Tevens w o r d t onderzoek verricht aan beheersingsmethodes van
Rhizoctonia i n zetmeelaardappelen en i n bloemkool. M a r k t i n t r o d u c t i e - en toelatingondersteunende
activiteiten en experimenten (o.m. massakweek; TNO) met betrekking t o t biologische bestrijding
gebaseerd o p de mycoparasiet Verticillium
biguttatum.
PYTHIUM SPP.. Voor de o n t w i k k e l i n g van cultuurmaatregelen w o r d e n kas-en veldexperimenten
uitgevoerd in b l o e m b o l - en bolbloemgewassen met betrekking t o t de overleving, verspreiding en
populatiestructuur van het pathogeen. Evaluatie van de o n t w i k k e l d e identificatiemethode.
Onderzoek naar de beheersing van Pythium in w i t l o f (zie o o k microbiologische buffering).
FUSARIUM SPP.. Onderzoek naar geïntegreerde bestrijding van Fusarium i n asperge, w a a r o n d e r
effecten van anaerobie en NaCl-behandeling. Ontwikkeling van een biotoets voor de vatbaarheid i n
uien v o o r Fusarium.
Voorts w o r d t onderzoek gedaan naar de populatiedynamiek en schaderelatie van Verticillium
dahliae i n aardappelen, de beheersing van bodempathogenen (Verticillium spp., Phytophthora spp.)
in aardbei en framboos, en naar de preventie en beheersing van w o r t e l z i e k t e n i n cyclamen.
Marktintroductie- en toelatingondersteunend onderzoek met betrekking t o t de biologische
bestrijding van Sclerotinia spp. gebaseerd op de mycoparasiet Coniothyrium
minitans.
BACTERIEZIEKTEN.A f r o n d i n g van onderzoek naar het waardplantbereik van de geelziekbacterie i n
hyacint en van de o n t w i k k e l i n g van identificatie- en detectiemethoden van Xanthomonas
hyacinthi.
Onderzoek naar de r o l van f i m b r i a e i n het infectieproces.
Onderzoek naar de overleving van Pseudomonas solanacearum, de veroorzaker van b r u i n r o t in
aardappel, in g r o n d en de r o l van alternatieve waardplanten i n de epidemiologie. Onderzoek naar
m e t h o d e n o m schade door Erwinia spp. in w i t l o f te beheersen.

Microbiologische buffering:
Onderzocht w o r d t op welke wijze microbiële onderdrukking van aantasting d o o r Pythium
( k o m k o m m e r ) en Phytophthora spp. (roos) in kunstmatige substraatteelten kan w o r d e n
geoptimaliseerd. Analyse van de groepen van micro-organismen die v e r a n t w o o r d e l i j k zijn voor de
van nature optredende ziektewering d.m.v. isolatie en herkolonisatie, populatiedynamisch
onderzoek (cultuurmethodes en moleculaire technieken o p basis van DNA-extractie) en ziekte-c.q.
schaderelaties. Uitvoering van de experimenten onder semi-praktijkomstandigheden en i n
modelsubstraatsystemen.
Onderzoek naar de optimalisering van de microbiële buffering van g r o n d tegen Pythium spp. in de
bloembollenteelt.
Onderzoek naar de mogelijkheden o m een verhoogde weerbaarheid t.o.v. pathogenen via
symbiontische endofytische bacteriën te realiseren. Evaluatie van kandidaatorganismen i n
modelsystemen.

B. Bovengrondse

pathogenen

Epidemiologie en geleide bestrijding
Optimaliseren en introductie van een waarschuwingsysteem t e g e n Botrytis elliptica in lelie, toetsing
van waarschuwingssystemen t e g e n gespecialiseerde Botrytis spp. i n t u l p en g l a d i o o l , m e t als basis
hiervoor experimenteel en modelmatig epidemiologisch onderzoek.
O n t w i k k e l i n g van geïntegreerde bestrijdingsstrategieën van Botrytis cinerea i n glasgroenten en van
echte meeldauw in roos, met name gericht op integratie van biologische bestrijdingsmethoden en
sturing d.m.v. het kasklimaat. Onderzoek naar de epidemiologie en bestrijdingsmethoden van
bladvlekkenziekten (Phoma, Septoha en Colletotrichum), B. cinerea en echte m e e l d a u w i n
boomkwekerijgewassen. Ontwikkeling van een signaleringssysteem voor bladvlekkenziekten in
aromatische kruiden. Geleide bestrijding van B.cinerea en Stemphylium sp.i n asperge.
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Biologische bestrijding van necrotrofe en biotrofe pathogenen
Ontwikkeling van biologische bestrijding van ß. cinerea gebaseerd op kolonisatie/sporulatieonderdrukking door concurrerende saprofyten in afgestorven weefsel.In sierteeltgewassen wordt
het effect van de antagonist Ulodadium atrum onderzocht op de onderdrukking van blad en stengelaantasting bijdiverse cyclamencultivars in verschillende praktijkkassen. Bijgeranium wordt onder
semi-praktijkomstandigheden de relatie onderzocht tussen onderdrukking van sporulatie van
Botrytis op moederplanten door Ulodadium, het sporengehalte in de lucht,de sporendichtheid op
stekken ende daaraangerelateerde uitval.Inbiotoetsen wordt de potentie van Ulodadium in
andere gewassen onderzocht. Vergelijkend onderzoek naar het sporulatie-onderdrukkend vermogen
van verschillende antagonisten bij lage waterpotentiaal van het bladweefsel.
Bijde openteelten wordt Ulodadium beproefd als potentieel bestrijdingsmiddel tegen B. dnerea in
aardbei entegen Mycosphaerella graminicola in tarwe.Analyse van de gevolgen van kolonisatie-en
sporulatie-onderdrukking op het ziekteverloop binnen het seizoen en na overwintering in volgende
seizoenen. Met behulp van systeemanalytisch onderzoek resulterend in een simulatiemodel zalde
toepassing van de antagonist worden geoptimaliseerd.
Onderzoek naar detoepassingsmogelijkheden van hetvoorkómen vaninfectie van B.dnerea door
saprofytische gisten in bloemisterijgewassen, met name ook bij snijbloemen in de naoogstfase.
Praktijkonderzoek naar de toepassing van de mycoparasiet Coniothyrium minitans ter bestrijding
van smet in sla en sclerotiënrot in witlof.
Epidemiologie van Phvtophthora infestons (de aardappelziekte)
Onderzoek naarde betekenis van Oosporenvoor het verloop vande epidemie,voor veranderingen
in de populatiestructuur met name voor het ontstaan van de huidige toegenomen agressiviteit ende
potentiële agressiviteit van de ziekteverwekker. Hiertoe worden Nederlandse en Mexicaanse
(maximaal agressief) isolaten met elkaar vergeleken. Praktijkonderzoek naar werking en
regenvastheid van nieuwe middelen en andere beheersingsmethodenin poot-, consumptie- en
zetmeelaardappelen.

Genetica en epidemiologie van schurft en bladvlekkenziekten
Onderzoek naar het ontstaan vandegenetische variatie en populatiedynamiek van met name locale
gewas/ras-specifieke subpopulaties wordt onderzocht aanMycosphaerella graminicola (Septoria
tritici) enM. brassicicola van respectievelijk tarwe en koolgewassen.Voor M. graminicola wordt een
genetische koppelingskaart van het genoom ontwikkeld,gevolgd door identificatie van gekoppelde
AFLP-merkers aan avirulentiegenen envervolgens isolatie van deze genen,alsmede isolatie en
karakterisering van mating-type genen.
Onderzoek naar de populatiestructuur en epidemiologie vanDrechslera tritid-repentis in tarwe.
Optimalisering van bestrijding van schimmelziektenin tarwe en netvlekkenziekte in gerst.
Onderzoek naar de beheersing vanschurft in appelen peer door bevordering vanvertering of
verwijdering van afgevallen bladeren entoetsing van biologische middelen.Onderzoek naar de
invloed van bestrijding van overwinterende conidiën op de start van de epidemie.

Epidemiologie van bovengrondse bacterieziekten
Onderzoek naar de bestrijding van Pseudomonas spp.in fruitgewassen door toepassing van
bestrijdingsmiddelen tijdens het afsluiten vandeknoppen.Onderzoek naar de bestrijding van
pseudomonasbacteriën in knoflook.
andere relevante
programma's

Het programma heeft nauwe samenhang met de praktijkonderzoekprogramma's over duurzame
bedrijfssystemen in de land-en tuinbouw, zowel met het onderdeel geïntegreerde land- en tuinbouw
als met het onderdeel biologische land-en tuinbouw.
Verder is er samenhang en afstemming met de programma 265 "Optimalisering van geïntegreerde
en biologische productiesystemen" en deveredelingsprogramma's 281en 282, programma 284
"Verbetering vande kwaliteitvan plantaardig uitgangsmateriaal", programma 305 "Bodemkwaliteit
en microbiële diversiteit", programma 256 "Optimaliseren vanwater en nutrientenbeheer in de
beschermde teelten",programma 338i.o. "Beheersing en bestrijding van plantpathogene insecten
en slakken",en programma 303 "Milieuvriendelijke beheersing van niet-cystevormende
wortelnematoden in vollegrondsteelten".

indicatie omvang

Totaal Mf 10,3waarvan Mf 2,5 ten lastevan LNVvoor het DLO-deelen Mf 3,5 ten laste van LNVvoor
het PO-deel.

projecten

I.
"Karakterisering, identificatie en detectiemethoden en -technieken"
DLO-55453-01 Detectie plantpathogene bacteriën (J.M.van der Wolf)
DLO-55481-03 Detectie van Pseudomonassolanacearum (J.M.van der Wolf)
PBG-006-2513
Electroforetische identificatie endetectie van plantpathogene organismen (A.
Numansen)
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DLO-55471-01
DLO-55471-02
DLO-55408-01
LBO-311
LBO-nw
DLO-55405-01
DLO-55358-01
FPO-147

II.

Ontwikkeling van een AFLP-DNAfingerprint, dataverwerkingssysteem en databank
van plantpathogene micro-organismen (P.J.M.Bonants)
Moleculaire detectie enidentificatie van Phytophthora soorten (P.J.M.Bonants)
Detectie, populatiestructuur en beheersing vanFusarium oxysporum (R.P.Baayen)
Karakterisering vanisolatenvanF.oxysporum m.b.t.pathogeniteit voor gladiool
en andere Iridaceae (E.J.A. Roebroeck)
Collectievorming en karakterisering van isolaten vanF.oxsporum in
Amaryllidaceae en Liliaceae (E.J.A. Roebroeck)
Onderzoek naar de moleculaire basisvoor virulentieverschillen in Fusarium
oxysporum forma specialis dianthi (C.Waalwijk)
Detectie en populatiedynamiek van Rhizoctonia solani (P.H.J.F.van den Boogert)
Bestrijding van kanker in boomgaarden envruchtboomkwekerij (B.Heijne)

Epidemiologie, beheersing en bestrijding van plantpathogene schimmels en bacteriën

A. Bodemqebonden pathogenen
DLO-55318
Massaproduktie van sporenvan antagonistische schimmels door vast-substraatfermentatie voor optimale kwaliteit -Arthobotrys oligospora, Coniothyrium
minitans (M.Gerlagh)
Marktintroductie van Verticiüium biguttatum (P.H.J.F. van den Boogert)
DLO-55359-01
Massaproduktie Verticiüium biguttatum (P.Knol/ JJ.de Vlieger)
TNO-Voeding
Toetsing Verticiüium biguttatum tegen Rhizoctonia solani in pootaardappelen (J.
PAV-6/543.54
Ridder)
DLO-55355-01
Milieuvriendelijke beheersing van Rhizoctonia-z\ekte in de bloembollenteelt (G.
Dijst)
BeheersingvanRhizoctonia solani in de bloembollenteelt (E.J.A. Roebroeck)
LBO-358
Rhizoctonia solani in rotaties met suikerbieten (J.G.Lamers)
PAV-6/56.3.27
Rhizoctonia solani in suikerbieten (W. Heijbroeck)
PAV-6/IRS12
Rhizoctonia solani in bloemkool (J.G.Lamers)
PAV-6/34.3.4
Adviessysteem Rhizoctonia bestrijding (J.G.Lamers)
PAV-54.3.44
Anaerobie als middeltegen Fusarium oxysporum in asperge (J.G.Lamers)
PAV-6/34.4.28
Witrot in uien (C.de Visser)
PAV-65.3.27
Ontwikkeling biotoets Fusariumin uien (C.deVisser)
PAV-6/65.3.21
Preventie en beheersing vanwortelziekten in cyclamen
(A. Kerssies)
PBG-003-I638
Populatiedynamiek enschaderelatie van Verticiüium dahliae in aardappelen(J.G.
PAV-6/34.4.16
Lamers)
FPO-168
Bestrijding van bodempathogenen in aardbei enframboos (Verticiüium,
Phytophthora) (B.Heijne)
Beheersingvan Pythium spp.,deveroorzakers vanwortelrot in bloembolgewassen
LBO-342
(G.J. vanOs)
Beheersing vanPythium spp.,deveroorzakers vanwortelrot in de bloembollenteelt
LBO-nw
(A.S.van Bruggen)
BeheersingvanPythium (R.C.F.M.van de Broek)
PAV-6/34.3.32
DLO-55356-01
Ecologie enbiologische bestrijding vanwortelpathogenen in gesloten
teeltsystemen (J.Postma)
Biologische buffering substraatsystemen (J.Postma/A. Kerssies)
PBG-OOl-2207
Endofytische buffering gewassen tegen pathogenen (J.W.L.van Vuurde)
DLO-55479-01
Preventie vangeelziekaantasting bij hyacint; haalbaarheidsonderzoek (J.van
LBO-443
Doorn)
LBO-408
Rolvanfimbriae bij het infectieproces vanXanthomonas campestris pv.hyacinthi in
hyacint (J.van Doorn)
B. Bovengrondse pathogenen
DLO-55401-01 Epidemiologie van Phytophthora infestans in Nederland en overige
aardappelziekten (W.G.Flier)
DLO-55401-05 Pictipapa-CEEM project (W.G.Flier)
PAV-6/343-25 Regenvastheid enwerkingsduur van fungiciden:Phytophthora infestans in
aardappelen (H.T.A.M.Schepers)
PAV-6/34.3.25 Phytophthora infestans inzetmeelaardappelen (H.T.A.M.Schepers)
PAV-32.0.11
Emissiebeperking via grove druppels (Phytophthora infestans) (H.T.A.M.Schepers)
PAV-34.3.14
Spuittechnieken bijfungiciden (publ.) (R. Meier)
PAV-34.3.43
Phytophthora infestans: Oosporen(H.T.A.M.Schepers)
PAV-34.3.39
Phomain witlof (R.C.F.M.van den Broek)
PAV-55.3.19
Phoma in zetmeelaardappelen (publ.) (C.Bus)
DLO-55351-04 Biologische bestrijding van necrotrofe bladpathogenen door onderdrukking van
sporulatie (J.Köhl)
FPO-115
Biologische bestrijding van Botrytis in aardbei en framboos (B. Heijne)
FPO-167
Waarschuwingssystemen voor de bestrijding van Botrytis in aardbei (B.Heijne)
DLO-55351-01 Biologische bestrijding van Botrytis in de sierteelt (J. Köhl)
PBG-003-1607
Biologische bestrijding van Botrytis cinerea in bloemisterijgewassen (A.J.Dik)
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PBG-003-1608
LBO-331
LBO-338
PBG-003-1606
PBG-OO3-1605
PBG-OO3-16IO
BPO-4301
BPO-4006
PAV-6/34.3.36
PAV-6/34.3.31
PAV-6/73.3.24
PAV-65.3.2
PAV-83.3.I
DLO-55404-02
DLO-55404-OI
PAV-6/34.3.35
FPO-131
FPO-163
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Biologische bestrijding van Botrytis cinerea bij snijbloemen tijdens de naoogstfase
(A.J. Dik)
Ontwikkeling van eenwaarschuwingssysteem voor Botrytis spp.(vuur) in
bloembolgewassen (K. Bastiaansen)
Dynamica vaninteractie tussen Botrytis spp.en bloembolgewassen op plant- en
gewasniveau (E.van den Ende)
Geïntegreerde bestrijding vanBotrytis cinerea in glasgroenten (A.J.Dik)
Geïntegreerde bestrijding van echte meeldauw in roos (A.J.Dik)
Geïntegreerde bestrijding vanechte meeldauw in vruchtgroentegewassen (A.J.Dik)
Schadedrempels enstrategieën voor ziekten (A.J. van Kuik)
Bladvlekkenziekte in de boomteelt (R.W.H.M.van Tol)
Signaleringssysteem voor bladvlekkenziekte in aromatische kruidengewassen (R.
Meier)
Biologische bestrijding van smet in sla (C.de Visser)
Biologische bestrijding sclerotiënrot witlof met Coniothyrium minitans (J.G.Lamers)
Bestrijding valse meeldauw in uien (C.de Visser)
Epidemiologie witte roest (A. Everaarts)
Specificiteit in septoria (G.H.J.Kema)
De moleculaire genetica van biologische en moleculaire merkers in Mycosphaerella
graminicola, deveroorzaker van septoria tritici bladvlekkenziekte van tarwe (G.H.J.
Kema)
Optimalisering bestrijding schimmelziekten in tarwe, met name Drechslera triticirepentis (H.T.A.M.Schepers)
Biologie en bestrijding van schurft bij appel en peer (B. Heijne)
Bestrijding van Pseudomonasin fruitgewassen (B. Heijne)

Programma 338

Signalering en beheersing van plaaginsecten,mijten en slakken

programmaleider

dr.J.H.Visser, IPO-DLO(vervanger van dr. P.H.Smits)

aanvangsjaar

1998

eindjaar

2001

samenvatting

Het programma richt zichop deontwikkeling van nieuwe methoden voor de signalering,de
verstoring ende beheersing van plaaginsecten,mijten en slakken,en omvat twee hoofdthema's: (a)
signaalstoffen en signalering,en (b) biologische bestrijding. Het onderzoek concentreert zich op
bladluizen entrips,die in alle sectoren belangrijke plaaginsecten envirusverspreiders zijn. Daarnaast
iseronderzoek aan de signalering en/of biologische bestrijding van wittevliegen,wantsen,
taxuskever, koolgalmug, koolvlieg,tarwestengelgalmug, ritnaalden en kniptorren,slakken, rupsen
van nachtvlinders, mijten en leliehaantje.

aanleiding

Het streven van deoverheid isom het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen vanwege de
nadelige effecten op het milieu,verder terug tedringen.Nieuwe milieunormen m.b.t.aquatox en
drift zullen onvermijdelijk leiden tot eendrastische verandering (inkrimping) van het huidige
insecticidenpakket. Daarnaastis het complex van plagenin de Nederlandse land-en tuinbouw
voortdurend in beweging:plagen worden minder gevoelig voor bestaande insecticiden (b.v.
katoenluis,trips en roze appelluis), nieuwe plagenverschijnen en bedreigen de uitvoering van
succesvolle schema'svoor geleide -,geïntegreerde -of biologische bestrijding (b.v.Echinothrips), of
voor bestaande plagen bestaan nog steeds geen bevredigende oplossingen (b.v. koolgalmug,
ritnaalden,taxuskever etc)eninsecticidenworden daarom (te) veelpreventief ingezet.
Hetin de afgelopen decennia aan Nederlandse universiteiten, landbouwkundige instituten en
proefstations uitgevoerde onderzoek, iszeerdoorslaggevend geweest voor deimplementatie van
innovaties op het gebied vandeinsectenbestrijding, zoals b.v. degeïntegreerde bestrijding in de
fruitteelt (met detoepassing van sexferomonen voor designalering van bladrollers ende "fine
tuning" van hun bestrijding), ende biologische bestrijding in de glastuinbouw van vruchtgroenten.
Echter voor de brede integratie van deze milieuvriendelijke technieken in de verschillende sectoren,
valt nog veelwerk te verrichten, want:
(a) designalering vaninsecten is alleen goed uitgewerkt voor lépidoptère soorten,waardoor het
vaststellen vande noodzaak tot bestrijding of het vaststellen van het bestrijdingstijdstip voor de
meeste plaaginsecten niet goed mogelijk is (eninsecticiden dusvaak preventief en op het verkeerde
moment worden ingezet),en
(b)de biologische bestrijding in andere teelten dan deglastuinbouw vanvruchtgroenten,staat nog
in de kinderschoenen (b.v.in de bloemisterij,deglastuinbouw van bladgroenten,de boomkwekerij,
devollegrondsgroententeelt, de bollenteelt etc),en kantot op heden in geen enkeleteelt jaarrond
worden uitgevoerd (d.w.z.zonder decorrectie met chemische bestrijdingsmiddelen).
Probleemstelling:
Hetterugdringen van het chemische bestrijdingsmiddelengebruik zowel als de verwachte inkrimping
van het insecticidenpakket noodzaken tot een bredere implementatie van systemen van geleide -,
geïntegreerde -en biologische bestrijding in de diverse sectoren. Bovendien moet de nadruk eerder
op de preventie vaninsectenplagen dan de bestrijding achteraf worden gelegd. Deze doelen
noodzaken onderzoek uit tevoeren m.b.t.:
(1)middelen of methoden die de kolonisatie van gewassen door insecten tegengaan,zoals de
toepassingvan repellente plantengeuren die bladluizen afstoten (en daarmee deoverdracht van
virussen reduceren),of het gebruik van waardplantresistentie,
(2)devroegtijdige signalering van plaaginsecten voor hetvaststellenvan de noodzaak -en het
tijdstip van bestrijding,zoals detoepassing van attractieve signaalstoffen in signaleringsvallen,
(3)vermindering van het gebruik vaninsecticiden,zoalsdoor systemen van lokale applicatie in
"attract and kill", en
(4)de biologische bestrijding,t.b.v. de eersteimplementatie in diverse teelten of voor de gewenste
uitbreiding van biologische bestrijding tot eenjaarrond systeem in deglastuinbouw van
vruchtgroenten. Infeite concentreert het noodzakelijke onderzoek zich rondom twee hoofdthema's,
namelijk (a)signaalstoffen ensignalering,en (b) biologische bestrijding.
Bladluizen entrips zijnverreweg de belangrijkste plaaginsecten in vrijwel alle sectoren en gewassen
enzullen daarom de nadruk krijgen in het programma. Daarnaast is er meer op de sectoren gericht
onderzoek nodig aandesignalering en/of biologische bestrijding vanwittevliegen,wantsen,
taxuskever, koolgalmug, koolvlieg,tarwestengelgalmug, ritnaalden en kniptorren,slakken, rupsen
van nachtvlinders, mijten,en leliehaantje. Mijten en slakken zijn weliswaar geen insecten maar
worden gezien de aardvande schade en bestrijdingsmogelijk-hedenveelalin één adem met
insecten genoemd en krijgen daarom een plaatsin het programma.
Doelgroepen:
Dedoelgroepen die zullen profiteren vande resultaten van het programma zijn bedrijvenin de
diverse sectoren,de landbouwvoorlichting ende agro-industrie waaronder de producenten van
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zowel chemische als biologische bestrijdingsmiddelen en leveranciers van uitgangsmateriaal (zaden
en pootgoed).
doel

Het programma richt zichop de ontwikkeling van nieuwe methoden voor de signalering, de
verstoring en de beheersing van plaaginsecten, mijten en slakken,en omvat twee gemeenschappelijke hoofdthema's, namelijk (a) signaalstoffen en signalering,en (b) biologische bestrijding.
Deonderzoeksprojecten zijnverdeeld over dezetwee hoofdthema's (ad 17).Het ligt in de
verwachting dat devroegtijdige signalering van plaaginsecten (en daarmee het vaststellen van de
noodzaak en het tijdstip van bestrijding) eneenverbreding van de toepasing van de biologische
bestrijding in deverschillende sectoren,bijdragen tot eenverminderde afhankelijkheid van
chemische bestrijdingsmiddelen en/of eenverbetering vande kwaliteit van de eindproducten.
Aanpak en fasering:
Beschrijving onderzoek per sector (doelgroep)
Gewasbescherming (IPO-DLO)
• Project 55530/01. Bladluizen zijn in alle sectoren zeer belangrijke schadeverwekkers waartegen in
Nederland de relatief grootste hoeveelheid insecticiden wordt ingezet. Het onderzoek richt zich op
de ontwikkeling van signaalstoffen die meerdere bladluissoorten tegelijkertijd kunnen afstoten.De
nadruk ligt op het beschermen van gewassen met repellente geuren zodat de bladluizen niet (of
minder) landen en daardoor niet (of minder) virus overbrengen of koloniseren. De
electrofysiologische screeningvan plantengeurstoffen wordt gevolgd door detoetsing van deze
stoffen op hun afstotende werking tegen bladluizen (o.a.Myzuspersicae) in gedragstoetsen (1998).
Insamenwerking met BPOen PBBworden vanaf 1998veldtoetsen met repellente verbindingen
uitgevoerd. Door TNO Industrie zullen ook slow-release formuleringen worden ontwikkeld en door
IPO-DLOonder laboratorium omstandigheden worden beproefd (1998en 1999).Het "proof of
concept' zaldoor veldtoetsen in 1999-2001worden geleverd.Vanaf 1999 zalook gezocht worden
naar nieuwe attractieve verbindingen voor Californischetrips (zintuigfysiologisch-, chemisch-en
gedragsonderzoek), dit i.v.m. het IPO-DLO project 55540,attract eninfect vantrips.
• Project 55530/31- Zie BPOproject 4105.
• Project 55540. Eennieuw concept voor milieuvriendelijke beheersing van insecten is gebaseerd op
het lokken van het plaaginsect (attract) envervolgens infecteren met een pathogeen (infect). Het
onderzoek concentreert zichin eersteinstantie opCalifornische trips.Onderzocht zalworden hoe
effectief de aanlokking van tripsen plaats vindt. Eensysteem voor de overdracht van infectieuze
pathogenen op gelokte tripsen zalworden ontwikkeld. Essentieelisdaarbij onderzoek naar de
overdracht van pathogenen naar soortgenoten endeverspreiding van pathogenen door de
tripspopulatie. In 1998zullen de attractiviteit van bekende bloemgeurcomponenten voor
Californische trips worden onderzocht. Tevens zali.s.m.het PBGeen eerste selectie van
entomopathogene schimmels worden uitgevoerd.
Fruitteelt (FPO)
• Project FPO-125- Deroze appelluis iseen ernstige plaagvan appeldie reeds bij lage dichtheden
grote schade aanricht. Het probleem isde laatstejaren toegenomen door een verminderde
gevoeligheid voor Pirimor. Het onderzoek zalzichrichten op de signalering vande mannetjes met
sexferomoonvallen in het najaar en de plaagvorming in het vroege voorjaar. Afhankelijk van de
resultaten in de eerstetweejaar zalgekeken worden (a)of het sexferomoon ook te gebruiken is
voor "attract en kill", en (b)of biologische bestrijding eenoptie is. Het project wordt uitgevoerd in
samenwerking met IPO-DLO,LUWen lACR-Rothamsted(UK).
• Project FPO-135. Indeteelt van aardbei treden eenaantal plagen op die verwant zijn aan plagen in
groentengewassen onder glas.Vanuit de onderzoeks- en praktijkervaringen met biologische
bestrijding in de glastuinbouw, zullen een aantalpredatoren/parasieten worden getoetst op hun
bruikbaarheid in deteelt van aardbei en houtig kleinfruit (framboos en braam) in tunnels. Inde
eerste twee jaar zalhet onderzoek zichvooral richten op de biologische bestrijding van spint, trips
en bladluizen,in het vervolg komt mogelijk ook wittevlieg aan bod.
• Project FPO-149. In boomgaarden zijn wantsen een moeilijk te bestrijden plaag omdat zij niet tijdig
gesignaleerd kunnen worden. Designalering vanwantsen en de bestrijding door
feromoonverwarring zullen worden onderzocht. Devoortgang van dit onderzoek hangt af van het
resultaat van de eersteferomoonverwarringsproeven en het beschikbaar komen van het
sexferomoon van degroene appelwants (zie IPO-DLO55530/21).
Boomkwekerij (BPO)
• Project 4105. Debestrijding vandetaxuskever (gegroefde lapsnuitkever) ontbeert een
doeltreffende signaleringstechniek. Vanwege dedaaruit voorkomende brede inzet van chemische
bestrijdingsmiddelen vormt detaxuskever eengroot knelpunt in de geïntegreerde bestrijding in de
boomkwekerij. Hetonderzoek richt zichop de analysevan signaalstoffen die toegepast kunnen
worden bij de signalering vandeze plaag (alsval) of te gebruiken zijn bij de preventie van aantasting
door een repellente werking.M.b.v.electrofysiologische enchemische technieken in combinatie met
gedragsexperimenten wordt bekeken welke vluchtige plantenstoffen zich hiervoor lenen en of deze
snuitkeversoort gebruik maakt van eenaggregatieferomoon. Omstreeks eind 1999zalin het
onderzoek, voor deverdere toepassing,een keuzevoor plantengeurstoffen of het
aggregatieferomoon gemaakt worden.Indit onderzoek wordt nauw samengewerkt met IPO-DLO
(zie 55530/31).
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Akkerbouw en vollegrondsgroententeelt (PAV)
• Project35.3-13-Aantasting doortripsen in prei en koolwordt uit kwaliteitsoverwegingen niet
getolereerd.Voor de beheersing van tabakstrips in prei wordt eengeleide bestrijdingssysteem als
aanvulling op zaadcoating verder ontwikkeld i.s.m. Belgische collegae (afronding gepland in 1999).
Daarnaast zou eenselectieve signaleringsmethode (eenselectieve plakvalmet of zonder feromoon)
degeleide bestrijding vantripsen vergemakkelijken. Deze richting van onderzoek hangt sterk af van
het beschikbaar komen van eentabakstripssexferomoon (of andere attractieve signaalstoffen)
waarvoor in het huidige programma geen ruimte konworden gevonden.
• Project35.3.15-Dekoolgalmugis reeds bij lage populatiedichtheden zeer schadelijk door het
veroorzaken van draaihartigheid in kool. Erontbreekt een goede waarnemingsmethode voor dit
insect. Dit leidt tot een relatief hoog insecticidengebruik met vaaktegenvallende resultaten door een
verkeerde timing vande behandeling.Op basisvan eentemperatuursom kan het eerste verschijnen
van de koolgalmug tot op enkele dagen nauwkeurig worden berekend. Het ligt in de bedoeling om
dit ook te ontwikkelen voor detweede en dederde vlucht van de koolgalmug. Daartoe worden in
1998 signaleringssystemen met elkaarvergeleken.
• Project35-316. Dederde generatie koolvlieg doet veelschade aan spruitjes. Het moment van de
koolvliegvlucht kan goed worden bepaald met eeneilegval.Voor de bepaling van de schadedrempel
zalde relatie worden bepaald tussende resultaten van eilegvallen en de schade in spruitkool
afhankelijk van het gewasstadium.
• Project35.3.19. Deschadevan detarwestengelgalmug bestaat uit galvorming op de stengels van
met name zomergranen. Dezegallen zijn invalspoorten voor schimmels.Ook hier ontbreekt het aan
een praktisch uitvoerbare detectiemethode. In 1998worden fenologische waarnemingen met
vangbakken uitgevoerd. Voor deontwikkeling van een selectieveval met signaalstoffen isin het
huidig programma geen ruimte.
• Project 35.3.20. Ritnaalden (larvenvan dekniptor) zorgen in toenemende matevoor problemen in
de akkerbouw (aardappelen) enin deveehouderij (maisteelt). Deproblemen doen zich met name
voor op percelen vantweede-jaars gescheurd grasland.Eris onvoldoende kennis over de relatie
tussen schade en aantallen ritnaalden,en een signaleringsmethode voor de kniptorren ontbreekt. In
het onderzoek zalin het eerstejaar de haalbaarheid van het gebruik van signaalstoffen voor de
signalering van kniptorren worden onderzocht (in samenwerking met IPO-DLO). Hierna volgt
mogelijk deontwikkeling van eenvalvoor designalering van kniptorren,die op deugdelijkheid dient
te worden getest (relatie populatiegrootte envalvangsten). Daarnaast zalhet onderzoek zich richten
op deinventarisatie van mogelijke waardplanten vande kniptor waardoor de bestrijding gericht kan
worden op detor i.p.v.de ritnaald (larve).
• Project35.3.24. Slakken zijn eentoenemend probleem in devollegrondsgroententeelt. Biologische
bestrijding met aaltjes (Phasmarhabditis) en schimmel,endetoepassingvan repellente korrels
behoren wellicht tot de mogelijkheden. In 1998worden de eerste veldproeven met aaltjes
uitgevoerd,de effecten van schimmel en repellente plantenextracten worden in het lab bekeken.
Vanaf 1999zaldedeugdelijkheid vandeze benaderingen verder in deteelt van spruitkool en groene
asperge worden getoetst.
• Project35.3.29. Ondanks deinzet van chemische middelen vindt regelmatig declassering of
afkeuring van kooldoor tripsaantasting plaats. Debespuitingen tegen trips doorkruisen tevens het
geleide bestrijdingssysteem van andere insecten.Gezocht gaat worden naar andere wijzen van
bestrijding middels zaadcoating endeinzet vanpredatoren. Dehaalbaarheid van deze benadering
wordt in 1998inveldproeven getoetst.
Bloemisterij englasgroententeelt (PBG)
Inde bloemisterij en de glasgroententeelt komt eengroot scala aan plaaginsecten voor. De
belangrijkste plagen zijn:tripsen,bladluizen,rupsen,mijten,wittevliegen en mineervliegen. Op de
meeste vruchtgroenten isde biologische bestrijding ver ontwikkeld. Echter de biologische
bestrijding jaarrond (zonder correcties met insecticiden) is op geen enkelgewas mogelijk. De
bestrijding van plagen in blad-en knolgewassen vindt nog geheel op chemische wijze plaats.De
toepassing van biologische bestrijding in de sierteelt staat nog in de kinderschoenen envindt slechts
op zeer beperkte schaal plaats.Afhankelijk van het gewas zijn de onderzoeksdoelen m.b.t.
biologische bestrijding van plagen in deze sector dus zeer verschillend:van de eerste introductie tot
het bestendigen van biologische bestrijdingjaarrond.
• Entomopathogenen, projecten 151-1615,151-1616en151-1651. Deafgelopen jaren is de
effectiviteit vanverschillende schimmels en-formuleringen tegen bladluis entrips bestudeerd in
gewassen zoalsgerbera, roos,chrysant enficus.Daarnaast zijn isolaten vanAschersonia schimmels
getoetst op effectiviteit tegen kas-entabakswittevlieg (in komkommer, gerbera, poinsettia,
bouvardia enaubergine). Dezeonderzoeken worden in 1998afgesloten engeëvalueerd.Nadeze
evaluatie zalnieuw onderzoek worden gedefinieerd. Eenvoortzetting, deontwikkeling van
formuleringen vanAschersonia start reedsditjaar. Met het IPO-DLOzullen de mogelijkheden
worden onderzocht voor samenwerking in project 55540 (attract eninfect vantrips).
• Biologische bestrijding van trips, projecten 151-1617,151-1622,151-1627,151-1644 en 151-1645.Er
isonderzoek verricht naar deinvloedvan het kasklimaat,in het bijzonder de luchtvochtigheid, op de
ontwikkeling vandiverse roofmijtsoorten. Dit project gericht op de biologische bestrijding van
Californische trips in komkommer, wordt in 1998afgesloten engeëvalueerd. I.v.m.de handhaving
van roofmijtpopulatiesin periodenvantripsschaarste wordt i.s.m.de UvA (STW)onderzocht welke
soorten pollen eengunstig effect hebben op de populatieontwikkeling van roofmijten. Dit project
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wordt in 1999afgesloten.Het project tripsbestrijding met Orius spp. isin 1997gestart. Orius soorten
worden geselecteerd op handhaving en reproductie onder kortedag omstandigheden, waaronder de
biologische bestrijding vantrips nog niet lukt. Eentussentijdse evaluatie zalplaats vinden eind 1998.
Debiologische bestrijding vantripsin relatie tot deverspreiding van tospo-virussen start in 1998.
Allereerst zaleeninventarisatie vande problematiek worden uitgevoerd en zalworden onderzocht
of reductie vandevector trips met predatoren voldoende is voor bestrijding van hetvirus.Voor de
recent nieuw opgetreden tripsplaag Echinothrips amehcanus bestaat nog geen biologische
bestrijding. Debekende roofmijten en roofwantsen zijn niet geschikt, vandaar dat gezocht wordt
naar een nieuwe predator.
• Biologische bestrijding vanrupsen,project 151-1619.Deaandacht richt zich in eersteinstantie op
het nagaan vande mogelijkheden vande biologische bestrijding van rupsen van nachtvlinders
(Noctuidae).Vorigjaar isi.s.m.LUWeen begin gemaakt met onderzoek naar hetinzetten van
eiparasieten (Trichogramme!spp.).Daarnaast zaleeninventarisatie plaats vinden van potentiële
parasitoïden en predatoren vanzowel eieren alslarven.
• Biologische bestrijding van luizen, project 151-1620. Het onderzoek naar de biologische bestrijding
van bladluizen door sluipwespen met deintroductie van een open kweeksysteem opgraanluis,is2
jaar geleden gestart. Denieuwewijze van sluipwesp introductie biedt perspectieven.Het systeem is
echter, o.a.door het optreden van hyperparasitisme, nog niet bedrijfszeker. Daarom gaat in 1998de
aandacht uit naar deintroductie van galmuggen met een open kweeksysteem.

Bollen (PBB)
• Project343- Debeheersing van mijtenplagen in bloembollen vindt in belangrijke mate plaats door
deinzet van insecticiden. Het onderzoek zalzich richten op de ontwikkeling van temperatuurbehandelingen en/of natuurlijke vijanden ter beheersing van bollenmijten (lelie,hyacint) en
galmijten (tulp) in deteelt en bewaring.Verwacht wordt dat voor bollenmijt in lelie en tulpengalmijt
in tulp een toepasbaar biologisch bestrijdingssysteem zalworden ontwikkeld, aldan niet in
combinatie met andere niet-chemische methoden (opschaling in 1999 en 2000).Voor bollenmijt in
hyacint begint de eerste selectie van mogelijke biologische bestrijders in 1998.
• Project366. Indeteelt vano.a.lelie,dahlia entulp vormen virusziekten overgebracht door o.a.
bladluizen entrips,eenernstige bedreiging voor de kwaliteit. Deontwikkeling van milieuvriendelijke
methoden voor de beheersing vanvirusverspreiding in deze gewassen richt zich op de
epidemiologie, detoepassing vangewasresistentie (lelie) envan repellente stoffen tegen bladluizen.
Dit laatste wordt i.s.m. IPO-DLOuitgevoerd (zie55530/01) enin 1998voor het eerstverkend.
• Project367.Inmet name gladiool en hyacint zaleen biologisch bestrijdingssysteem tegen trips
worden ontwikkeld, zodat deteelt minder afhankelijk wordt van insecticiden. Daartoe zullen in 1998
en 1999geschikte natuurlijke vijanden worden geselecteerd. Het perspectief op detoepassing kan
pas na deze periode goed worden ingeschat.
• Project369. Door vraat van het leliehaantje gaat de sierwaarde van leliesin tuinen en parken,waar
geen bestrijding plaats vindt, geheel verloren. Deze plaag die in omvang toeneemt, staat de groei in
afzet naar particuliere afnemers in deweg.Daarom zalin 1998 een haalbaarheidsstudie m.b.t.
beheersingsstrategiën (zoals biologische bestrijding engewasresistentie) worden uitgevoerd.
Afhankelijk vande uitkomsten zalnieuw onderzoek worden gedefinieerd.
Formuleringen (TNO Industrie)
Voor detoepassing van vluchtige signaalstoffen is het nodig deze stoffen zodanig te "verpakken"
datze langzaam aandeomgeving worden vrijgegeven. De "slow-release" formuleringen moeten
ook langere tijd bruikbaar zijn.TNO Industrie zalvoor de repellente signaalstoffen tegen bladluizen,
gevonden door het IPO-DLOproject 55530/01,formuleringen ontwikkelen en zaldewerkingsduur en
afgiftesnelheid bepalen met chemische technieken (1998 en 1999).Dezeformuleringen zullen onder
laboratorium omstandigheden door IPO-DLOgetoetst worden op hun werking tegen bladluizen
(1998 en 1999).Als dezeformuleringen voldoen zullen zeworden getoetst onder
veldomstandigheden (samen met BPOenPBB).
Daarnaast zullen formuleringen worden ontwikkeld met tripsattractantia voor het project attract en
infect van trips (IPO-DLO55540).Inde loop van 1998en 1999-2000zullen daartoe formuleringen
worden geproduceerd endewerkingsduur enafgiftesnelheid worden bepaald.Ineen later stadium
van het attract eninfect project kan er behoefte zijn de geselecteerde pathogenen te beschermen
d.m.v. eenformulering door TNO Industrie te ontwikkelen.
planning 1998
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Infebruari 1998werd eenworkshop met alle betrokken projectleiders gehouden. Indeze
bijeenkomst isgediscussieerd over degemeenschappelijke thema's van het programma, en twee
werkgroepen voor (a) signaalstoffen en signalering en(b) biologische bestrijding,werden ingesteld.
Indeworkshop werd speciaal aandacht gevraagd voor de mogelijkheden van samenwerking tussen
deverschillende instellingen om zodoende deaanwezige expertise ruimer te benutten. Deze
discussie wordt in de werkgroepen voortgezet en zalleiden tot een aantal gemeenschappelijke
akties en afspraken zoals weergegeven ad 12.Tijdens deworkshop enin later overleg van het
programmateam in maart 1998zijn alle projecten doorgesproken. Dit heeft geleid tot een clustering
van projecten en bijstelling vandeinhoud zoalsweergegeven ad 14,de beschrijving van het
onderzoek per sector. Deze beschrijving geeft kort het probleem, het doel,de opzet ende fasering
weervan deverschillende onderzoeksprojecten,zodat de huidige beschrijving van het werkplan voor
1998zich kan beperken tot de hoofdzaken.

Het IPO-DLOzalzich in 1998 met name richten op het toetsen van degedragseffecten op bladluizen
van een aantalveelbelovende plantengeurstoffen.. Met een aantal bekende bloemgeurstoffen zullen
de mogelijkheden voor lokking vanCalifornischetripsworden onderzocht. Samen met het PBGzal
een evaluatie starten vantrips pathogenen die zichkunnen lenen voor de attract en infect methode.
Het FPOzatsamen met IPO-DLOen lACR-Rothamsted een begin maken met de signalering in het
najaar van roze appelluis mannetjes m.b.v.het sexferomoon. Inaardbei en houtig klein fruit worden
de mogelijkheden voor biologische bestrijding van spint,trips en bladluizen onderzocht.
Het BPO richt zichin samenwerking met IPO-DLOopde screening entoetsing van plantengeurstoffen die bruikbaar kunnen zijn in de bestrijding van de taxuskever.
Het PAVzalo.a.een haalbaarheidsstudie uitvoeren m.b.t.de signalering van kniptorren (i.s.m.IPODLO).Verder zalgewerkt worden aande biologische bestrijding van slakken en bekeken worden in
hoeverre predatoren tegen trips in kool kunnenworden ingezet.
Het PBGricht zich op het ontwikkelen vanverbeterde en nieuwe biologische bestrijdingsmethoden
voor bladluizen,tripsen,rupsen enwittevlieg. Naasttoepassing vanformuleringen vaninsectenpathogene schimmels richt het onderzoek zichop het in stand houden van roofmijtpopulaties en het
verbeteren van de introductiewijze van o.a.galmuggen met open kweeksystemen.
Het PBBzaleen begin maken met het toetsenvande mogelijkheden om met afstotende
signaalstoffen virusoverdracht door bladluizen in lelietevoorkomen (i.s.m.IPO-DLO).Eeneerste
selectie van natuurlijke vijanden ter bestrijding vande bollenmijt in hyacint entrips in gladiool en
hyacint zalworden uitgevoerd.
TNO Industrie zalin nauwe samenwerking met IPO-DLOslow-release formuleringen van repellente
signaalstoffen tegen bladluizen ontwikkelen en hunwerkingsduur en afgifte snelheid bepalen.
andere relevante
programma's

Het huidige programma isin zekere mate devoortzetting van het IPO-DLO programma 210,waarin
aan insectenpathogenen en signaalstoffen werd gewerkt.
Het programma sluit aan bij onderzoek dat plaatsvindt in het AB-DLO/IPO-DLOprogramma 265dat
zich richt op deoptimalisering vangeïntegreerde enbiologische produktiesystemen. Met name het
werk aandeinrichting van landbouwsystemen tervoorkoming van het schadelijk optreden van
ziekten en plagen,en het onderzoek m.b.t.het stimuleren van de natuurlijke weerbaarheid van deze
systemenis relevant.
Met CPRO-DLOvindt afstemming ensamenwerking plaats met het onderzoek in programma 282 dat
zich richt op de ontwikkeling van gewasresistentie tegen insecten van met name trips,in sierteelt en
groentengewassen.
Met het DLO-PO programma 336isafstemming van het onderzoek en overdracht van kennis op het
gebiedvanvirussen die door bladluizen entripsworden overgedragen.
Bijdevijf betrokken instellingen voor praktijkonderzoek is nauwe aansluiting bij de op de
verschillende sectoren gerichte programma's voor duurzame -,geïntegreerde -of biologische teelt.

indicatie omvang

Totaal Mf 5,3 waarvan Mf 1,2 ten lastevan LNVvoor het DLO-deelen Mf 2,2 ten laste van LNVvoor
het PO-deel.

projecten

IPO-DLO:
55530/01S
55530/11 *
55530/21 *
55530/31S
55540 B

Plantengeuren tegen zuigende insecten (Visser)
Terpenen tegen zuigende insecten:nieuwe bronnen van waardplantresistentie
(Visser)
Sexferomoon van degroene appelwants Lygocoris pabulinus (Visser)
Signaalstoffen voor detaxuskever (Visser),zie BPO4105
Attract eninfect vantrips (Gerritsen)

FPO:
FPO-094 *
FPO-125 SB
FPO-135B
FPO-149 S
FPO-166 *

Geïntegreerde bestrijding van plagen in groot fruit (Blommers)
Biologie en bestrijding van roze appelluis (Blommers)
Biologische bestrijding van plagen in aardbei en houtig kleinfruit (Heijne)
Biologie en bestrijding vanwantsen (Blommers)
Middelentoetsing voor insecten en mijten (Heijne)

BPO:
4104*
4105 S
4401 *

Geïntegreerde plaagbestrijding inde boomkwekerij (Van der Horst)
Bestrijding vande gegroefde lapsnuitkever Otiorhynchus sulcatus (VanTol)
Geïntegreerde en biologische produktie (Dolmans)

57

PAV:
35.3.13S
35-3-15S
35.3.16S
35.3.19S
35.3.20S
35-3.24SB
35.3.29 B

Beheersingvantabakstrips (Thrips tabaci) in vollegrondsgroentengewassen (Ester)
Onderzoek naar de mogelijkheden van een methode vanwaarnemen en bestrijden
van de koolgalmug (Contarinia nasturtii) in koolgewassen (vacature)
Onderzoek naar dedetectie en schadevan dederde generatie koolvlieg {Delia
radicum) in spruitkool (vacature)
Het ontwikkelen van een geleide bestrijdingssysteem voor de tarwestengelgalmug
(Haplodiplosis marginata) in tarwe (vacature)
Detectiemethoden.schadedrempels en bestrijding van ritnaalden (Agriotes spp.) in
aardappelen (Gijiers)
Biologische bestrijding van naaktslakken in vollegrondsgroentengewassen (Ester)
Beheersing vantrips in koolgewassen (Ester)

PBG:
Entomopathogenen (Fransen):
151-1615 B
Entomopathogene schimmels ter bestrijding van trips en bladluis (Beerling)
151-1616 B
Biologische bestrijding vankas-entabakswittevlieg met entomopathogene
schimmels van het geslachtAschersonia (Meekes)
151-1651B
Ontwikkeling vanformuleringen vanAschersonia (Fransen)
Biologische bestrijding vantrips (Ramakers):
151-1617 B
Deinvloed van het kasklimaat op de biologische bestrijding van Californische trips
op komkommer met verschillende roofmijtsoorten (Van Houten)
151-1622 B
Tripsbestrijding met Orius spp.(Ramakers)
151-1627 B
Handhaving van roofmijtpopulaties in perioden van tripsschaarste (Van Houten)
151-1644 B
Biologische bestrijding van een nieuwe tripsplaag {Echinothrips americanus)
(Ramakers)
151-1645 B
Verspreiding van tospo-virussen door trips bij geïntegreerde bestrijding (Ramakers)
Biologische bestrijding vanrupsen (Van der Linden):
151-1619 B
Biologische bestrijding van rupsenplagen (Lepidoptera: Noctuidae) (Vander Linden)
Biologische bestrijding vanluizen (Ramakers):
151-1620 B
Ontwikkeling van eengeïntegreerd bestrijdingssysteem voor bladluizen (Van
Dijken)
PT-programmafinanciering:
152-1618 *
Geïntegreerde bestrijding van plagen in deteelt van bladgewassen onder glas (Van
der Linden)
152-1621*
Praktijkintroductie geïntegreerde bestrijding van ziekten en plagen in
bloemisterijgewassen (Fransen)
152-1623 *
Biologische normstelling voor MBTen Milieukeur (Ramakers)
152-1624 *
Effect van pesticiden op natuurlijke vijanden (Van der Staay)
152-1625 *
Teeltwisseling paprika zonder dichloorvos (Ramakers)
152-1631*
Toetsing vanchemische bestrijdingsmiddelen voor plagenin het kader van de
kleine-toepassingenproblematiek (Fransen)
152-1641*
Ontsmetting van amaryllisbollen door warmwaterbehandeling ter bestrijding van
narcismijt (Doorduin)
152-1642 *
Biologische bestrijding vanwortelduizendpoot in de chrysantenteelt (Boogaard)
152-1643 *
Effect vangeïntegreerde bestrijding t.o.v. chemische bestrijding op de kwaliteit en
kwantiteit van het product (Boogaard)
152-1654 *
Geïntegreerde bestrijding bij diverse herplantingssystemenvan komkommer
(Ramakers)
PBB:
340 *
343 B
366S
367 B
368 *
369 B
TNO:
SB

Ontwikkeling van een milieuvriendelijke methode om wolluissoorten op
bloembollen in Nederland effectief te beheersen
Ontwikkelen van methoden voor duurzame beheersing van mijtplagen tijdens de
teelt en bewaring (Conijn)
Epidemiologie en beheersing van bovengronds verspreide virusziekten (Asjes)
Ontwikkelen van methoden voor duurzame beheersing van tripsplagen tijdens de
teelt en bewaring (Conijn)
Biologische bestrijding van plagen in freesia
Ontwikkelen van methoden voor duurzame beheersing van het leliehaantje, een
plaag in tuinen en parken (Conijn)
Ontwikkeling van polymèreformuleringen met repellente en attractieve
geurstoffen voor respectievelijk bladluizen entrips (DeVlieger),zie IPO-DLO
55530/01&55540

* Deze projecten worden volledig gefinancierd door derden, maar staan in duidelijke relatie tot het
programma. Deoverige projecten worden geheel of gedeeltelijk door LNV gefinancierd.
S Behoren tot het hoofdthema signaalstoffen en signalering.
B Behoren tot het hoofdthema biologische bestrijding.
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3.2 Plantenveredeling en plantenreproductie
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Programma 29

Beheer en exploitatie van genetische bronnen van cultuurgewassen

programmaleider

dr. ir. L Visser, CPRO-DLO

aanvangsjaar

1995

eindjaar

1999

samenvatting

Dit programma levert bijdragen in internationaal verband aan het verzamelen, beschrijven en
instandhouden van genetische variatie van een aantalcultuurgewassen. Dewerkzaamheden bestaan
voornamelijk uit het beheer en exploitatie vanwerkcollecties van lopende veredelingsprogramma's.

aanleiding

Nederland heeft internationaal een belangrijke plaatsin de plantenveredeling en dient een passende
bijdrage te leveren aan deinstandhouding vande grondstof hiervoor: de genetische variatie van
cultuurgewassen enwildeverwante soorten.In Europa zijn de meestetraditionele rassen vervangen
door nieuwe rassen,ontwikkeld door de plantenveredeling. Het grootste deelvan de landrassen is
verloren gegaan.Dit proces heeft zich uitgebreid tot detropen ende subtropen, waar zich vrijwel
alle oorsprongsgebieden en centra van de nog bestaande diversiteit van onze cultuurgewassen
bevinden.Verwante wilde soorten worden ook bedreigd door nieuwe methodes in de landbouw en
het in cultuur brengen van nieuw land. Het besef dat genetische erosie een ernstig probleem vormt,
heeft geleid tot de oprichting van zogenaamde genenbanken,zowel in ons land als daarbuiten.
Het huidige programma isde Nederlandse bijdrage aan mondiale activiteiten gericht op de
instandhouding van de genetische diversiteit die van belang is voor de land-entuinbouw. Het
Ministerie van LNVrekent dit tot haar verantwoordelijkheid, gezien de lange termijn en het
algemeen belang hiervan voor de samenleving. Eenwettelijke vaststelling van dezetaak wordt
overwogen. DeGenenbank heeft tevens een nadrukkelijke dienstverlenende taak in het toegankelijk
maken en goed documenteren van collecties ten behoeve van de gebruikers,waaronder de
plantenveredeling en het onderzoek.

doel

Doelvan een genenbank is het beheer vangenetische variatie in eeninternationale samenwerking
en het leveren van bijdragen aandedaarvoor benodigde kennis. Hetwerk kan opgesplitst worden
in:
- bijdragen aanverzamelen, beschrijven,evalueren eninstandhouden van degenetische variatie
van cultuurgewassen in eeninternationale samenwerking;
- bijdragen aan onderzoek gericht op kennis noodzakelijk voor rationele collectieopbouw en
gebruik van genetische variatie;
- dienstverlening ten behoeve van het veredelingsonderzoek en bedrijfsleven via advisering,
opbouw van strategische werkcollecties en beschikbaarstelling van genetisch materiaal;
- zorgdragen voor efficiënte opslag vaninformatie engenetisch materiaal,entoegang tot
collecties en informatie van andere genenbanken.
Centraal staat opbouw en beheer vanin het genenbank opgenomen gewassen,deels op basis van
internationale afspraken met IBPGR,ECP/GR(Brassica, Lactuca,Allium), het Duits-Nederlands
genenbankprogramma (wilde soorten vande aardappel,Beta) envoorts een aantalgewassen van
belang voor de Nederlandse plantenveredeling (erwten,tomaat, spinazie,tarwe,gerst, veldboon).
Hierbij wordt gestreefd naar verdeling vantaken engewassen met andere genenbanken binnen
Europa. In 1992is een principe afspraak gemaakt met HRI-Wellesbournevoor gemeenschappelijk
beheer en afstemming vantaken voor de collecties Brassica,Lactuca enAllium. Deuitbreiding van
dezevorm van samenwerking is afhankelijk van de kwaliteit van andere genenbanken en garanties
dat het materiaal goed wordt beheerd entoegankelijk blijft.
Dewerkwijze stoelt op eengoed beheerssysteem eneen gecomputeriseerde verwerking van
gegevens (GENIS).Voor degewassenwaarvoor internationaal verantwoordelijkheid is aanvaard,
worden internationale data base systemen ontwikkeld waarin gegevens van alle mondiaal
belangrijke collecties worden opgenomen en samenwerking plaats vindt in door hetCGN
gecoördineerde netwerken.Voor Betaisdit operationeel en voor Brassicain ontwikkeling. In deze
aanpak, gesteund door IBPGRen ECP/GR loopt het CGNvoorop.
Methoden ontwikkeling vindt plaatsin beheer en rationalisatie van collecties, met name inBrassica
enLactuca. Het onderzoek isgericht op verdere theoretische en practische onderbouwing van het "
Core Collection Concept" met alsdoel het samenstellen van specifieke collectiebestanden waarin
voor een bepaald doel een maximum aangenetische variatie binnen een minimum aantal accessies
voor gebruikers beschikbaar kanworden gemaakt. Dit onderzoek maakt deel uit van een
internationale samenwerking waarin wordt geparticipeerd door de IBPGR,de universiteit van Lund
ende genenbank vanGatersleben.
Binnen de hiervoor beperkte middelen wordt er naar gestreefd jaarlijks verzamelactiviteiten uit te
voeren alsonderdeelvande Duits-Nederlandse samenwerking. Naastwilde soorten van de
aardappel (Andes gebied) en Beta (Turkije, het Kaukasus gebied) tevens aandacht voor Brassica,
Lactuca en Allium.
Tenslotte vertegenwoordigt het CGNhet ministerie van LNVin een aantalinternationale activiteiten;
FAO, EG,CGIAR-IBPGRe.a.
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Alle activiteiten vinden plaats alsonderdeelvan een lange termijn evenwichtig genenbankprogramma binnen dedaarvoor beschikte middelen. Hierbij staat een goed beheer van de bestaande
collecties centraal.
planning 1998

I.WDT in engere zin
Opbouw, onderhoud en documentatie van collecties
Opname van ~950 monsters als accessiesin degenenbank envaststelling van de kiemkrachtvan~
1200 monsters, uitgevoerd door de NAK. Betreft de collecties sla,aardappel, paprika, tomaat,
cruciferen, grassen,lijnzaad entarwe.
- Selectieve aanvulling van collecties,o.a.via de Oezbekistan expeditie (sla,ui,kool, grassen) en
wilde soortenvoor de aardappelcollectie. Uitbreiding van de slacollectie met uit de handel
genomen rassen.Verder op grond van de CBDverplichting oude Nederlandse rassen en wild
materiaalvangrassen en graslandsoorten, bonen enwilde tarwe.
- Regeneratie van collectiemateriaal,gedeeltelijk in samenwerking met particuliere bedrijven (200
accessiesvlas,160accessiesvanwilde Triticumsoorten,grassen,witte klaver,
landbouwcruciferen; ~150accessiestuinbouw mandaat gewassen en70van spinazie, tomaat;
~160 accessies komkommer, 50Cichorium, 100 paprika door bedrijven)
- Karakterisering en evaluatie vancollectiemateriaal,in samenwerking met particuliere bedrijven
(Phytophthora resistentie in 40-50aardappelaccessies;vlas en lijnzaad collecties op
inhoudsstoffen; ~150sla-accessiesen 30allium accessies)
- Screeningop zaadoverdraagbare ziekten.waaronderquarantaineziekten, uitgevoerd door derden
(90accessies aardappelopverschillende virusziekten,tomaat op PSTVdoor PD)
- Opbouwen vaninternationale databasevan aardappel (in samenwerking met CIPen Sturgeon
Bay,USA)enverder ontwikkelen van Europese database van Brassica
- Documenteren van collecties door opname van paspoort-, evaluatie-enopslaggegevens in
database.Betreft paspoortgegevens als land, regiovan herkomst envindplaats, hoogte boven
zeeniveau,verzameldatum, habitat; betreft bijvoorbeeld de evaluatiegegevens voor bloeidatum,
bloemkleur, planthoogte, zaadzetting,en legering. Betreft opslaggegevens als zaadhoeveelheid,
kiemkracht, vermeerderingsjaar, status quarantaine ziektes.
- Internet applicaties.Verbeteren van detoegankelijkheid van de GENISdatabase voor derden,
alsmede creëren van de mogelijkheid om zelf on-line gegevens te analyseren.
- Afgifte vanzadenvan accessiesaan bona fide gebruikers in binnen-en buitenland (verwachte
omvang vande afgifte ongeveer 2500 herkomsten)
Dupliceren vanveiligheidsmonsters in andere Europese genenbanken.Voor 1998wordt gezocht
naar het onderbrengen vanduplicaatcollecties van gerst en tarwe.
Samenwerking en expertise-onderhoud
- Voortzetten enverder ontwikkelen vande ministeriële Nederlands-Duitse samenwerking en de
informele samenwerking entaakverdeling m.b.t.de mandaat groentegewassen met het
Horticultural Research Institute teWellesboume,UK
Deelname aanwerkgroepen van het European Cooperative Programme on Crop Genetic
Resources Networks (ECP/GR)
- Participatie in projectenvan het EUGenetic Resources (GENRES) Programma in ui,aardappelen
maïs
- Coördineren van het EUGENRESprogramma 'Potato Genetic Resources'
- Beheren enontwikkelen vande European Database for Brassica(BRAS-EDB)
- Voeren van het secretariaat van deinternationale 'Barley Core Collectie'
Participeren in het wereldwijde samenwerkingsverband tussen de houders van de zeven
belangrijkste aardappelcollecties (APIC)
II. Opslag
Erisgeen sprakevan echte piekactiviteiten, met uitzondering van de proefveldwerkzaamheden. De
piekbelastingen in dezewerkzaamheden worden echter binnen de proefvelddienst zelf opgevangen.
Onderhoud van expertise iseenwezenlijk onderdeelvan deWDTin engere zin.Deze categorie is
niet afzonderlijk zichtbaar te maken.Zodient bijvoorbeeld het bijwonen van Europese
bijeenkomsten zowel het makenvan onderlinge afspraken over de werkverdeling alshet op de
hoogte blijvenvanwerkzaamheden enstrategieën vanderden.
III. Onderzoek ter ondersteuning van de WDT
Rationalisatie van de collecties van sla,tomaat, vlas en paprika
Vergroten van het aantaltoepassingsmogelijkheden van het core collectie concept, o.a. door
aanpassing vande GENISdatabase
Coördinatie van en participatie in een project van het EUBiotech programma gericht op
rationalisatie vande CGNslacollectie m.b.v.moleculaire merkers
Strategie m.b.t.toekomstige activiteiten in het algemeen
- Activiteiten ten behoevevande mandaatcollecties van sla,ui,kool en aardappel zullen meer
aandacht krijgen.Uitbreiding vandecollecties zalzichbeperken tot deze mandaatcollecties en
die collecties waarvoor hetzij uit ecologische overwegingen (natuurlijke diversiteit) hetzij op
cultuurhistorische gronden (veredelingsinspanningen) Nederland door ondertekening van de
CBDeen bijzondere verplichting heeft.
- Kennis over het genetisch materiaalin decollecties dient twee doelen.Inde eerste plaatsisdeze
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kennis noodzakelijk om te komen tot eenverantwoorde en beargumenteerde collectie-opbouw,
waarbij met eenin omvang beperkte collectie een zo groot mogelijk gedeelte van dein een
bepaald gewas aanwezige genetische diversiteit wordt gedekt, in detweede plaats is deze kennis
noodzakelijk teneinde de mogelijkheden voor toekomstig gebruik van het collectiemateriaal te
verbeteren. Dit betekent datin toenemende mate de nadruk zalworden gelegd op onderzoek
van het collectiemateriaal, enop mogelijkheden om deze kennis op een efficiënte en goed
toegankelijke manier te documenteren (databases) eninterpreteren (core collectie concept).
Deinteresse bij derden voor andere conserveringsstrategieen alscryopreservatie die uit oogpunt
van gebruik gunstiger zijn (conservering vangekloneerd materiaalof van pollen) zal worden
nagegaan. Erwordt van uitgegaan dat financiering van dergelijke inspanningen door derden
dient te worden gedragen.
Erzal naar worden gestreefd kennis verkregen uit door derden gefinancierde activiteiten van het
CGNten behoevevan on-farm conservering van genetische diversiteit te benutten bij het zoeken
van mogelijkheden nieuwe groepen potentiële gebruikers in Nederland te bedienen (biologische
landbouw, streekgebonden landbouw).Het in 1997 uitgevoerde onderzoek naar de bruikbaarheid
van detarwecollectie ten behoeve van debiologische landbouw was daarvan al eenvoorbeeld.
andere relevante
programma's

Gebruik wordt gemaakt van expertise enaangepaste technologie die in het kader van
programma 283 (Genetische diversiteit en natuur) wordt ontwikkeld. Daarbij gaat het met name
om het gebruik van moleculaire merkers alsinstrumentarium voor de analyse van gentische
variatie c.q.verwantschapsonderzoek. Derelatie isin het bijzonder aanwezig bij de projecten
2.100.006,2.100.030 en2.070.002.
Het nieuw te starten programma 330 (Noord-Zuid) bevat eenthema agro-biodiversiteit dat
evenals het gehele programma 29binnen het CGNbewerkt wordt. Qua mandaat iser een sterke
relatie tussen beide activiteiten,t.w. het behoud en gebruik van agro-biodiversiteit in situ (onfarm) resp.exsitu. Derelevant expertise isechterverschillend enis met name bijin situ beheer
van agro-biodiversiteit zeer multi-disciplinair van aard.

indicatie omvang

Totaal Mf 2,9 waarvan Mf 2,1ten lastevan LNV

projecten

Uitsluitend DWK financiering
2.100.001
Beleidsondersteuning ministerie LNV(CPRO-DLO,L.Visser)
2.100.003
Voorraadbeheer collecties (CPRO-DLO,H. Dijkstra)
2.100.005
Toepassing vaninformatica enontwikkeling van methodiek voor beheer en exploitatie
vangenetische bronnen (CPRO-DLO,Th.van Hintum)
2.100.006
Moleculaire bepaling van genetische variatie (CPRO-DLO,Th.van Hintum)
2.100.009
Conservering vangenetische variatie in aardappel (CPRO-DLO,R. Hoekstra)
2.100.010
Conservering vangenetische variatie intuinbouwgewassen (CPRO-DLO,I.W. Boukema)
2.100.011
Conserveringvangenetischevariatie in landbouwgewassen (CPRO-DLO,L.van Soest)
2.100.013
Internationale activiteiten t.b.v. conservering van genetische variatie (CPRO-DLO,L.
Visser)
DWK/EU cofinanciering
2.100.020
Protecting future European Community Crops: aprogramme to conserve, characterize,
evaluate and collect Allium crops (CPRO-DLO,I.W. Boukema)
Genetic resources of potato (CPRO-DLO,R. Hoekstra)
2.100.021
Implementation of the European network for evaluation,conservation and utilisation
2.100.024
of European maize landracesgentic resources (CPRO-DLO,Th.van Hintum)
Molecular markersfor genebanks: application of marker technology for the
2.100.030
improvement of exsitugermplasm conservation methodology (CPRO-DLO,Th.van
Hintum)
Tailoring the onion crop for the 21stcentury (CPRO-DLO,C.Kik;coördinatie afdeling
2.070.002
Groente en Fruitgewassen)
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Programma 281

Moleculaire ontwikkelingsbiologie gericht op verbetering van
resistentie en kwaliteit van planten en op ontwikkeling van nieuwe
veredelings- en reproductiemethoden

programmaleider

dr. M.M. van Lookeren Campagne,CPRO-DLO

aanvangsjaar

1996

eindjaar

2000

samenvatting

Dit programma isgericht op hetverwerven entoepassen van kennis over de moleculaire regulatie
van ontwikkelingsprocessen in planten.Speerpunten daarbij zijn ontwikkeling enfunctioneren van
de bloem en regulatie van de embryogenese. Dit onderzoek leidt tot innovaties in
gewasbescherming door nieuwe vormen van moleculaire resistentieveredeling, tot verhoging van de
kwaliteit van plantaardig uitgangsmateriaal entot efficiënte methoden voor veredeling en reproduktie. Onderzoek over bloemen en hun interactie met insekten levert bovendien kennis ten
behoeve van natuurontwikkeling en biodiversiteit.

aanleiding

Aansluiting op voorgaand onderzoek
Dit onderzoekprogramma bouwt voort op onderzoekprogramma 27waarin voor het eerst binnen
het landbouwkundig onderzoek ontwikkelingsbiologische processen in planten werden bestudeerd
via een moleculair-genetische benadering.Onderzoek werd verricht aan processen die een essentiële
rol spelen bij deveredeling en reproduktie van planten.Als strategie werd gekozen voor een
combinatie vanfundamenteel-strategisch onderzoek èntoepassingsgericht onderzoek, waardoor
binnen het programma een directe koppeling ontstond tussen door LNVgefinancierd onderzoek en
onderzoek dat door het bedrijfsleven gefinancierdwerd. Het strategisch onderzoek staat garant voor
nieuwe vindingen die vervolgens zosnelmogelijk worden vertaald naar de praktijk.
Deze succesvolle formule wordt in dit nieuwe programma gehandhaafd.Welwordt het aantal
thema's beperkt, zoals reedsdoor onswasaangegeven in de evaluatie van programma 27 en
geadviseerd werd in de'Indicaties onderzoekprogrammering DLO'. Hetthema 'Modificatie van de
hormonale regulatie van deontwikkeling' komt in dit programma niet terug. Dat geldt ook voor het
thema 'Genetische modificatie van siergewassen'. Dezeinperking leidt ertoe dat de kritische
omvang groot genoeg blijft om dit programma goed uit te voeren.
Probleemstelling
Dit programma concentreert zichop de bloemontwikkeling en de embryogenesevan planten,
processen die zich afspelen tijdens de belangrijke generatieve fasein de levenscyclus van de plant.
Diefaseomvat bloei-inductie,vorming van bloemorganen engeslachtscellen,bevruchting en
vorming van embryo's,vruchten enzaden.Daardoor ontstaat eencoherent programma met veel
interacties tussen deverschillende projecten.Op basisvan kennis uit eenfundamenteel onderzoek
aan modelplanten/systemenworden nieuwe toepassingsmogelijkheden ontwikkeld voor economisch
belangrijke gewassen.Door overdracht van kennis entoepassing daarvan,in interactie met overheid
en bedrijfsleven,zaldit onderzoek bijdragen leveren aan maatschappelijk belangrijke knelpunten op
het gebiedvan:
- Milieu: via nieuwe vormen van resistentieveredeling, met name gericht tegen bloem-gerelateerde
pathogenen en plaaginsekten.
- Kwaliteit van verdelingsprocessen: door ontwikkeling van nieuwe veredelingsmethoden, zoals
de produktie van haploiden,sturing van steriliteit en fertiliteit.
- Kwaliteit vanprodukten: zoalsdesierwaarde en houdbaarheid van bloemen.
- Natuurontwikkeling enbiodiversiteit: door het leveren van kennis over de relatie tussen bloemen
eninsekten.
Voor eeninnovatieve aanpak van problemen in deveredeling enin deproduktieketen van gewassen
(voedings-,genots-,enindustriële gewassen,landschapsgewassen) ontbreekt het nog aan
fundamentele kennis over basisprincipes vandeontwikkeling van planten en desturing daarvan.
Wetenschappelijke achtergrond
Demoleculaire regulatie van deontwikkeling vanorganismen wordt algemeen beschouwd als één
van de belangrijkste speerpunten binnen de biologie. Grote vooruitgang isgeboekt door integratie
van moleculair-genetisch encelbiologisch onderzoek. Daardoor zijn er de afgelopen jaren
belangrijke doorbraken geweest opgebieden alssignaal-transductie, genetische regulatie van de
orgaanvorming,genetische regulatie vandeembryogenese,genoomorganisatie, regulatie van genactiviteit, e.d. Door degoede kwaliteit van het onderzoek van de afgelopen jaren,heeft het DLO
onderzoek aande moleculaire regulatie van bloemontwikkeling en embryogenese zich binnen een
internationaal snelontwikkelend onderzoekveld,een bijzonder goede positie verworven. Hetiseen
uitdaging om via dit programma die positie teconsolideren. Demoleculaire ontwikkelingsbiologie is
een bron voor nieuwe ideeën entoepassingsmogelijkheden voor de plantenveredeling en de
plantaardige produktie:'Ontwikkelingsbiologie: eenfundament voor veredeling en reproduktie'.
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doel

Algemeen
Dit onderzoekprogramma leidt tot strategische kennis over ontwikkelingsbiologische processen die
essentieelzijn voor deveredeling en de reproduktie van planten. Het door LNV gefinancierde
onderzoek wordt uitgevoerd aan defrontlijn van de wetenschap, waardoor nieuwe inzichten
ontstaan in ontwikkelingsbiologische processen,die leidentot nieuwe en vaak onverwachte
toepassingen. In lijn met prioriteiten van DWK endoelgroepen wordt de gegenereerde kennis toegepast ter verhoging van kwaliteit en het resistentieniveau van plantaardig uitgangsmateriaal en ter
verhoging van de kwaliteit en efficiëntie vanveredelings-en reproduktiemethoden.
Het programma bouwt voort op programma 27.Conform de conclusies van de ex-post beoordeling
ende DWKindicaties zaldit nieuwe programma zichconcentreren op bloemontwikkeling en
regulatie van de embryogenese. In programma 27werd een nauwe koppeling nagestreefd tussen
strategisch entoepassingsgericht onderzoek. Dat bleek een succesvolle formule, die ook in dit
nieuwe programma zalworden gehanteerd.
Specifiek
Het programma zalde volgende resultaten opleveren:
a. Strategische kennis
b. Nieuwe toepassingen
c. Ontwikkeling enimplementatie van nieuwe technieken
d. Genconstructen entransgene planten
a. Strategische kennis
- Kennisover de ontwikkeling endefunctie van bloemen
Het onderzoek wordt vooral uitgevoerd aan Petunia,waarmee deonderzoekgroep zich in het
voorgaande programma eenvooraanstaande internationale positie heeft verworven. Het
onderzoek ontrafelt de moleculaire regulatie van de bloemontwikkeling en leidt tot de isolatie
vangenen die een sleutelrol spelen bij het bepalen vandeidentiteit van de organen. De nadruk
zalin dit programma gericht zijn op devorming van devrouwelijke organen in de bloem.
Zaadknoppen zijn belangrijke organen bij de reproduktie van planten en de moleculaire regulatie
ervan is nog een onontgonnen gebied.Zijvormen uiteindelijk het zaad,waarvoor de meeste
mondiale cultuurgewassen worden geteelt.
- Kennisover bloem-insektretaties
Dit nieuwe en unieke onderzoek naar degenetische regulatie van nectariën zal leiden tot inzicht
in deinteractie tussen de bloem en bezoekende insekten. Deze kennis isvan belang voor de
bestuiving (door honingbijen en hommels),de aantrekking van plaaginsekten (zoals de
schadelijke bloementrips) en de biodiversiteit van bloembezoekende insekten in de natuur. Het
onderzoek leidt tot inzichten en strategieën die de gevonden interacties gericht kunnen
beïnvloeden.
- Kennisover deembryogenese van planten
Deembryogenesevan hogere planten,diezich normaal afspeelt tussen de bevruchting en het
afrijpen van zaad,isvanessentieel belang voor deveredeling en reproduktie van planten. Dit
geldt natuurlijk voor deembryogenesevanuit de zygote,van primair belang voor de zaadproduktie, maar daarnaast ook voor embryogenese uit somatische cellen of microsporen,die zonder
bevruchting plaatsvindt. Dezevorm van embryogenese is belangrijk voor devegetatieve vermeerdering envoor moderne veredelingsmethoden. Indit programma wordt onderzoek verricht naar
de moleculaire regulatie van de embryogenesein microsporen van koolzaad. Dezevorm van
embryogenese staat modelvoor zowel de moleculaire regulatie van embryogenese in het
algemeen,alsvoor deinductie van microspore-embryogenese ten behoeve van het verkrijgen
vanverdubbelde haploïde (homozygote) planten. Door gebruik te maken van het zeer efficiënte
embryogenese systeemvan koolzaadmicrosporen, zijn wij in staat kennis te verkrijgen over de
vroegste stadia bij deinductie van embryogenese op zowel biochemisch als moleculair niveau.
Eenaanpak die internationale belangstelling geniet.
Moleculaire regulatie van embryogenesevormt een basisproces bij groei en ontwikkeling. Genen
die betrokken zijn bij deinductie van embryogenese zullen ook een belangrijke rol spelen bij de
ontwikkeling van andere planteweefsels. Daarom zalin dit programma ook onderzoek worden
gedaan aandeontwikkeling vanzaden enknoppen.
b. Nieuwe toepassingen
Dekennis die binnen dit programma gegenereerd wordt zal leiden tot nieuwe toepassingen,die in
samenwerking met het bedrijfsleven verder worden ontwikkeld. Hieronder volgt een overzicht van
innovaties die teverwachten zijn (envoor een belangrijk deel reedsin uitvoering zijn, concreet
aangegeven in 17en 20)op basisvan deverschillende onderdelen van de strategische kennis.
- Onderzoek over bloemontwikkeling leidt tot:
Nieuwe strategieën voor het verkrijgen van resistenties tegen insekten en schimmels die de
bloem alstarget-orgaan benutten,zoalstrips in komkommer.
- Moleculaire veredeling vande houdbaarheid van bloemen envruchten. Binnen dit programmawordt onderzoek verricht aan degenetische modificatie van de houdbaarheid van anjer.
- Modificatie van de bloemontwikkeling van samengesteldbloemigen (Composieten), waartoe
economisch belangrijke gewassen behoren,zoalschrysant en zonnebloem.
- Nieuwe mogelijkheden voor het sturen van devruchtbaarheid van planten,zoals verbetering
vanfertiliteit en nieuwe vormen van mannelijke steriliteit ten behoeve van de produktie van
Fl-hybriden.
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Onderzoek over nectariën enplant-insekt-relaties leidt tot:
- Toetsmethodenvoor de bepalingvannectarkwaliteit. Toepasbaar bij de selectie van planten
met hoge nectarkwaliteit die nodigisvoor een efficiënte bestuiving die leidt tot goede
produktie en hogere kwaliteit vanvrucht enzaad.
Genetische modificatie vande produktie of samenstelling van nectar ter verhoging van de
aantrekkelijkheid voor bestuivers of vermindering van de aantrekkelijkheid voor pathogenen
(schimmels, bacteriën) en plaaginsekten.
- Kennis ten behoevevan natuurontwikkeling en biodiversiteit. Kennis over factoren die de
aantrekkelijkheid van bloemen voor bestuivende insekten bepalen kanworden toegepast
voor aanplanting van arealen ter verbetering van de biodiversiteit aaninsekten.
- Embryogeneseonderzoek leidt tot:
- Methoden voor microspore-embryogenese bij economisch belangrijke gewassen voor de
snelle en efficiënte produktie van homozygote lijnen en het maken van Fl-hybriderassen.
- Methoden voor somatische embryogeneset.b.v. de snelle vermeerdering van planten.De
concurrentiepositie van Nederland op het gebied van de plantaardige weefselkweek, die de
laatstejaren sterkis afgenomen,kandaardoor worden versterkt.
- Nieuwe mogelijkheden voor het reguleren van apomixis, de klonalevermeerdering viazaad,
op basisvan dein dit programma te genereren kennis over de regulatie de embryogenese en
van de embryozak-en eicelvorming.
c. Ontwikkeling en implementatie van nieuwe technieken
Indit programma zalonderzoek worden verricht aandefrontlijn van dewetenschap. Daartoe zullen
de nieuwste methoden entechnieken op het gebiedvan de moleculaire genetica en de celbiologie in
het programma worden geïntroduceerd of ontwikkeld. Deze methoden zijn ook beschikbaar voor
ander onderzoek binnen CPRO-DLOenvoor andere DLO programma's.Te leveren methoden
betreffen o.a. het gebruikvan computer databestanden (in plaatsvan laboratoriumwerk) voor het
opsporen van interessante genen;functie-analyses van geïsoleerde genen d.m.v. vergelijkende
analyses in silico (computer-based); gebruikvan 2-dimensionaleeiwit databestanden voor bepaling
van expressieniveau vantransgenen;nieuwe gene-tagging' en mutagenese systemen en nieuwe
moleculair-biologische technieken.
d. Genconstructen entransgene planten
Het onderzoek zal leiden tot deisolatie vangenen die een rol spelen in belangrijke ontwikkelingsprocessen van de plant. Coderende en regulerende DNA-volgorden hebben een commerciële
waarde. Afhankelijk van detoepassingsmogelijkheden wordt het gebruik van deze constructen
beschermd via octrooien.
Bij het onderzoek worden genen geïntroduceerd in diverse gewassen.Daarmee levert het onderzoek
een bijdrage aan deverbetering vantransformatiemethoden van economisch belangrijke gewassen.
Voorbeelden zijn anjer, koolzaad,komkommer en zonnebloem.
Indit programma wordt experimenteelonderzoek gedaan met een sterke nadruk op de moleculaire
genetica. Nieuwe moleculair biologische technieken zoals 'transposon tagging' en 'differential
display RTPCR'zijndaarbij onmisbare hulpmiddelen geworden. Het door LNV gefinancierde
strategisch onderzoek wordt vooral uitgevoerd aan modelgewassen zoals Petunia, Arabidopsis, en
koolzaad (dattegelijk eeneconomisch belangrijk gewasis).Het externgefinancierde onderzoek
wordt uitgevoerd aangewassen dievoor definancier van belang zijn. Indit programma betreft dat:
komkommer, zonnebloem, anjer entulp. Hetonderzoek wordt uitgevoerd in de laboratoria van
CPRO-DLO,waar eeninfrastructuur beschikbaar is die voldoet aande eisenvan het hier beschreven
onderzoek. Onderzoek op plantnivo wordt uitgevoerd in kassenvan CPRO-DLO,inclusief de speciale
voorzieningen voor hetwerken met transgene gewassen.Insommige projecten zullen plantproeven
onder praktijkomstandigheden worden uitgevoerd bij bedrijven.
Naast het experimentele onderzoek zalintoenemende mate gebruik gemaakt worden van in silico
(computer-based) analysesvan genen en genfuncties.
Hetonderzoek bouwt voort op programma 27,zodat kennisenexpertise diein dat programma
ontwikkeld werd,in dit nieuwe programma kan worden ingezet. Het onderzoek kenmerkt zich door
multidisciplinaire aanpak: eenteamvan moleculair biologen,celbiologen en biochemici werkt
samen aan eengeïntegreerd programma. Door nauwe samenwerking met degewas-gerichte
afdelingen van CPRO-DLOen het bedrijfsleven komt gewas-specifieke enteelttechnische kennis
beschikbaar voor dit programma. Develesamenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven zorgen
ook voor eengoede produktontwikkeling enintroductie van nieuwe Produkten in de keten.
Kennis, methoden entechnieken,genconstructen en plantmateriaal, die binnen dit programma
geproduceerd worden, komen ter beschikking vandiverse doelgroepen.
Inde eerste plaats betreft dat de Nederlandseveredelings-envermeerderingsindustrie, die door
toepassing van nieuwe kennis innovaties in hun veredelings-en produktieprocessen kunnen
introduceren. Nieuwetechnologieën zullen deconcurrentiepositie van dit bedrijfsleven
internationaalversterken.
Kennis komt ook ter beschikking vandeinternationale wetenschappelijke wereld. Binnen Nederland
zullen universitaire vakgroepen waar wij meesamenwerken profiteren van deze kennis. Belangrijke
afnemers van kennis zijn de proefstations, met name het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek
(het LBO)en het Onderzoekcentrumvoor Insectenbestuiving en de Bijenhouderij (de Ambrosiushoeve).
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Het hier gepresenteerde onderzoekprogramma past in het door de ministeries van LNVenEZ
gevoerde beleid gericht op versterking vanstrategisch onderzoek dat leidt tot innovatie op het
gebied van produktkwaliteit en kwaliteit van produktieprocessen en bijdraagt aan natuurontwikkeling envermindering vande belasting van het milieu.
planning 1998

Dit programma levert kennis over de moleculaire regulatie van ontwikkelingsprocessen in planten.
Hetisgericht op nieuwe vormen van resistentieveredeling, verhoging van de kwaliteit van
plantaardig uitgangsmateriaal enefficiëntere methoden voor veredeling en reproduktie. Het
onderzoek leidt tot deidentificatie enisolatie van genen die de ontwikkeling van planten reguleren.
Middels deze genen worden transgene planten geproduceerd waarin de belangrijke
ontwikkelingsprocessen genetisch gemodificeerd zijn. Het onderzoek leidt ook tot nieuwe
moleculair-biologische en celbiologische methoden t.b.v. veredeling en reproductie.Onderzoek over
bloemen en hun interactie met insekten levert kennis t.b.v. natuurontwikkeling en biodiversiteit.
Moleculaire regulatie en modificatie vande bloemontwikkeling
Hetonderzoek naar de doelwitgenen vantranscriptiefactoren die devorming van zaadknoppen
reguleren zalin 1998voortgezet worden. Hetonderzoek heeft geresulteerd in de isolatie en
karakterisering van eentweetal sleutelgenen (transcriptiefactoren) uit petunia,die verantwoordelijk
zijn voor de vorming van zaadknoppen. In het kader van een door de EUgedeeltelijk gefinancierd
project worden de doelwitgenen geïdentificeerd die aangeschakeld worden door deze zaadknopspecifieke sleutelgenen. Met behulpvan 'differential display RT-PCR'is eencollectie van
doelwitgenen gemaakt.
In 1998zal het onderzoek zichrichten op deverdere karakterisering van defunctie vandezegenen.
Met behulp van het transposon tagging systeem in petunia zullen mutanten gegeneerd worden
waarin deze nieuwe zaadknop-specifieke genen uitgeschakeld zijn. Eénvan deze geïdentificeerde
doelwitgenen biedt zeer interessante perspectieven,daar het mogelijk betrokken is bij de
reductiedeling (méiose) die plaatsvindt in de zaadknop.
Inhet komendjaar zalhet onderzoek aanhet veelbelovende petunia bloeigenvoortgezet worden.
Uit petunia is een gen geïsoleerd dat codeert voor een MADS box transcriptiefactor en essentieelis
voor de overgang van devegetatieve naar de reproductiefase. Door uitschakelen vandit bloeigen is
het mogelijk om niet bloeiende petunia planten te krijgen.Dit is een zeerinteressante eigenschap
voor toepassingen in bepaalde groente-en akkerbouwgewassen, waar bloei de ontwikkeling van
vegetatieve plantedelen remt.Ominzicht te krijgen in detoepasbaarheid van dit gen in andere
plantesoorten,zal het worden getest in Arabidopsis. Hierbij wordt een nieuwe methode voor het
uitschakelen van genen toegepast door gemuteerde eiwitten in de plant tot expressie te brengen
(zgn. 'dominant negatieve' mutanten).
Eenaanvraag voor een octrooi voor dit uit petunia afkomstige bloei-inductie gen en de bijbehorende
toepassingen is reeds ingediend.
Hetonderzoek naar degenetische achtergrond vangevuldbloemigheid zalin 1998 niet verder
worden voortgezet. Onvoorziene problemen hebben de voortgang in dit projectonderdeel geremd.
Voor dit onderzoek werd gebruik gemaakt van de petunia "Double" mutant en het petunia
transposon tagging systeem.Voor het 'taggen'van het "Double" gen iseenfertiele (mannelijk of
vrouwelijk) homozygote plant noodzakelijk. Dehomozygote petunia's die tot nog toe gegenereerd
zijn, bleken echter geen meeldraden en stamperste bevatten,waardoor kruising onmogelijk bleek te
zijn. Eenoplossing voor dit probleem is nog niet gevonden.
Uit het onderzoek van de afgelopenjaren isgebleken dat genen die behoren tot de MADS box gen
familie de belangrijkste regulatiegenen zijnin de ontwikkeling van de plant.Zezijn betrokken bij de
overgang van vegetatieve naar reproduktiefase, ze bepalen de architectuur van bloeiwijze en bloem
enzijn betrokken bij de zaadontwikkeling en embryo- enwortelvorming. In het kader van een nieuw
EUproject (start najaar 1997) zalde rolvan deze MADS box eiwitten in verschillende
ontwikkelingsprocessen bestudeerd worden. Het CPRO-DLOonderzoek zalzich richten op de MADS
boxgenen die betrokken zijn bij de bloeiinduktie enarchitectuur van de bloeiwijze in petunia. In
1998zullen nieuwe MADS box genen geïsoleerd worden en zaldefunctie van deze genen bepaald
worden a.h.v mutanten waarin deze genen uitgeschakeld of tot overexpressie gebracht zijn.
Additioneel: Binnen het NWO samenwerkingsprogramma met Rusland 'Genetic regulation and
modification of floral development in sunflower' zalin 1998 het onderzoek naar deinteractie tussen
verschillende MADS-box transcriptiefactoren uit zonnebloem worden afgerond. In 1998zal de
financiering vanuit twee EU-Biotech projecten: 'Molecular control of ovule development and early
embryogenesis' en 'The role of the MADS-box family in plant architecture' een aanzienlijke bijdrage
aandit onderzoek leveren.
Moleculaire regulatie van deontwikkeling van nectariën
Inhet komendjaar zalhet onderzoek zichvooral richten op het volledig in kaart brengen van de
funktie van twee nectariën-specifieke genen enop gerichte genetische modificatie van de
suikersamenstelling van nectar van Petunia. Het expressiepatroon van twee nectariën-specifieke
genen isin het afgelopenjaar bestudeerd aande hand van RNA blots,in situ hybridisatie en
promoter-GUS studies.Ook isonderzoek gedaan naar defunktie van deze genen door ze tot
overexpressie te brengen of door uitschakeling middels co-suppressie entransposon mutagenese. In
de primaire transformanten zijn nog geen afwijkningen aan de nectariën geconstateerd, verwacht
wordt dat een mutant fenotype in homozygote nakomelingen wel tot expressie zal komen.
Omdat de suikersamenstelling vande nectar een zeer belangrijke rol speelt bij de aantrekking van
bestuivende insecten iste verwachten dat ingrijpen in het koolhydraatmetabolisme in nectariën het
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gedrag van bestuivers beïnvloedt. Inhet afgelopenjaar isde biochemische samenstelling van nectar
onderzocht met zeer gevoelige HPLCapparatuur. Tevenszijn histochemische analyses uitgevoerd om
de activiteit voor een aantal sleutelenzymen van het suikermetabolisme te bepalen.
Invertase lijkt een sleutelenzym te zijn dat deverhouding hexoses:sucrose bepaalt in nectar. In1998
wordt een nectarie-specifieke cDNA bank van Petunia gescreend om invertases te doneren.
Vervolgens zullen op basisvan sequentieanalyses enexpressiepatronen bepaalde invertase-genen
worden geselecteerd. Deexpressie van dezeinvertases zaldoor co-suppressie en overexpressie in de
nectariën worden veranderd en het effect op desuikersamenstelling ende aantrekking van
bestuivers zalworden bestudeerd. Dit onderzoek zalo.a.resulteren in een nectarkwaliteitstoets voor
wilde planten engewassen,om planten te selecteren die veel bestuivers aantrekken. Daarmee wordt
zowel een belangrijke bijdrage aan de biodiversteit van planten (betere bestuiving en zaadzetting)
eninsecten geleverd als aan een efficiëntere veredeling van gewassen.
Momenteel is eenoctrooiaanvraag in voorbereiding om alle toepassingen van de gedoneerde
nectariën-specifieke promoter (NECipromoter) te patenteren.
Additioneel:
Dit door LNV-gefinancierde onderzoek isversterkt door een driejarig kontrakt via KNAW met een
gastmedewerker uit China.
Moleculaire regulatie van de embryogenese
Hetonderzoek naar de moleculaire regulatievan embryogenesezalin 1998worden voortgezet in de
volgende drie hoofdrichtingen:
1.
Verdere karakterisering vangenen die specifiek tijdens devroege embryogenese tot
expressie komen.
2.
Genetische modificatie van de signaaltransductie die tot embryogenese leidt.
3.
Het ontwikkelen van merkers voor rustbreking.
adl.

In het afgelopen jaar isVeelaandacht besteed aan het karakteriseren van cDNA merkers
voor vroege embryogenese.Twee potentieel embryo-specifieke cDNA klonen bleken
homologie te vertonen met domeinen van bekende genen,voor twee anderewerd geen
homologie gevonden.Van eenvijfde kloon,die sterke homologie vertoont met een
celcycluseiwitvan gist,is het eiwit gezuiverd middels expressie in E. coli en hiertegen zal
een antilichaam opgewekt worden.
In 1998zalvoor drie cDNA'sdegen-functie worden bestudeerd door het genin "sense" en
in "anti-sense" oriëntatie achter eenconstitutieve promoter te plaatsen ente
transformeren naar tabak enArabidopsis. Promoterfragmentenvan deze cDNA's worden
geplaatst voor reportergenen envervolgenswordt ook hun expressiein een transgene
context geanalyseerd.Verder zijn insitu hybridisatie studiesgepland en zal
immunocytochemisch onderzoek uitgevoerd worden voor die cDNA's waarvan
antilichamen tegen het eiwitproduct voorhanden zijn.
In 1997is een samenwerkingsproject gestart met Agriculture andAgri-Food Canada
(AAFC).Eenpost-doc zalin 1998in het kader van deze samenwerking werken aan een
embryo-specifieke transcriptie factor (van het opere/02-type) diegeisoleerd is uit koolzaad
microsporen-embryo's. Ook defunctie en regulatie van dezetranscriptie factor zalin een
transgene context onderzocht worden.

ad2.

Het onderzoek aansignaaltransductie richt zichvooralop bestudering van de rol van heat
shock transcriptiefactor genen encelcyclusgenen. Binnen dit onderzoek werd een
fenotype gevonden in tabaksplanten die zijn getransformeerd met eengemodificeerd heat
shocktranscriptiefactor construct achter de Bp4pollen-specifieke promoter. Het pollen van
deze planten ging dood in het mid-bicellulaire stadium, het moment dat de Bp4 promoter
actief wordt. In 1998zalverder gekeken worden naar defunktie van het heat shock
transcriptiefactor gen,ende mogelijkheid om hiermee deinductie van embryogenese in
microsporecultuur te verbeteren.Ook worden nieuwe constructen van bij de celdeling
betrokken genen naar tabak getransformeerd en hun effecten zullen worden bestudeerd.
Hetisde bedoeling genoemde signaaltransductie genen ook in Brassicanapus te
bestuderen.Tot op heden is nog geentransformatiemethode voor Brassicanapus
(koolzaad) cultivar Topaz' voorhanden. Het afgelopenjaar werd echter goede vooruitgang
geboekt bij het ontwikkelen vaneentransformatie methodevoor deze Brassicanapus
cultivar. Aangetoond werd dat in volgroeide microspore-embryo's met een hoge
frekwentie cellen kunnen worden getransformeerd. Alsvolgende stap zalnu aandacht
worden besteed aan deselectievan het transgene weefsel ende regeneratie van volledig
transgene planten. Dezeontwikkelingen bieden goede perspektieven om embryospecifieke genen ook naar koolzaadte transformeren.

ad3.

Het belang van celcyclus genen (zoals p53)als merker voor de zaad-en knopontwikkeling
bij planten is door ons het afgelopenjaar aangetoond. In 1998zaldit onderzoek worden
uitgebreid richting stress eiwitten,zoalsde heat-shock eiwitten. Deze eiwitten kunnen
verder inzicht geven in het procesvan rustbreking bij bomen. Hetonderzoek zalin 1998
ook worden uitgebreid richting naaldbomen,waarvan het economisch belang van goede
merkers voor rustbreking zeer aanzienlijk is.
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Additioneel: Het door LNVgefinancierde onderzoek wordt ook in 1998versterkt door onze
onderzoekbijdrage binnen de EU-kaderprogramma IVprojecten 'Stress-induced microspore
embryogenesis (SIME)',en 'A European approach for assessing regrowth potential of woody plants'.
Het door SLWgefinancierde onderzoek in samenwerking met de LUWen UvA zalin 1998 worden
afgerond. Dit onderzoek isgericht op het analyseren van de rolvan het inositol trisfosfaat
signaaltransductiesysteemin koolzaad microsporen enzalin 1998 leiden tot een promotie.
In samenwerking met het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek (LBO) en gefinancierd door het
Productschap voor Tuinbouw wordt in 1998verder gewerkt aan het produceren van verdubbelde
homozygote tulpen via microsporen cultuur.
In 1998 zal ook het onderzoek op het gebied van microsporen embryogenese bij wortel worden
voortgezet. Dit onderzoek zaldoor een bedrijf en de EUgefinancierd worden.
Nieuwe EU-proqramma's:Vanuit dit programma 281hebben wij ook in 1997weer een project
binnengehaald vanuit het EU-Biotechnology programma.
Dit project, 'The role of the MADS-box family in plant architecture', zalin 1997van start gaan en drie
jaar lopen.Voor dit programma zalgeen nieuw onderzoek gestart hoeven te worden omdat het
naadloos aansluit op het project 2.040.028 uit het DWK programma 281. Het werkprogramma
behoeft derhalve geen aanpassingin verband met decontrafinanciering van dit EUprogramma.
Detoekenning van dit project en het EU-Apomixis project (contrafinanciering vanuit SEOgelden,zie
hieronder) iswederom een erkenning van de kwaliteit en devooraanstaande internationale positie
van het ontwikkelingsbiologische onderzoek aan planten binnen DLO.
SEOFinanciering:
In de afdeling Ontwikkelingsbiologie van CPRO-DLO lopen in 1998twee Concern SEOprojecten:
'Geprogrammeerde celdood (apoptosis) bij planten' (CPRO-DLO penvoerder), enin het thema
eiwittechnologie 'Benutten van specifieke eiwit-eiwit interacties voor het verbeteren en ontwikkelen
van agrarische producten' (ID-DLO penvoerder).
Vanuit de Instituuts SEOgeleden wordt het project 'A molecular genetic approach for the isolation of
genes in apomixis' in 1998voortgezet. Dit laatste project is recentelijk verder versterkt met
financiering vanuit het EU-Biotechnology programma via het project 'Apomixis in agriculture:a
molecular approach',waarvan CPRO-DLOcoördinatoris.
Specificatie output: Ook in 1998zaldit onderzoek leidentot vele abstracts, posters en publicaties.
Nieuwe vindingen zullen beschermd worden via notariële akte of via het aanvragen van octrooi.
Methoden, genconstructen e.d.zullen worden aangeboden aande sector en zullen leiden tot nieuw
contractresearch. In 1997zaleen octrooi gepubliceerd worden dat in 1996ingediend werd. Verder
zullen er twee andere octrooien in 1997ingediend worden. In 1998 zalde nadruk op het vermarkten
van deze octrooien liggen.
Maatschappelijke relevantie:
Intensieve land-entuinbouw in Nederland heeft tot gevolg dat natuur en landschap sterk onder
druk staan. Devraag naar efficiëntere, maar tevens milieuvriendelijke, produktiemethoden neemt
daardoor nog steedstoe. Het onderzoek binnen het programma 281genereert kennis die methoden
oplevert voor duurzame ziekteresistentie in verschillende gewassen,dringt het gebruik van
milieubelastende chemicaliën terug en bevordert de biodiversiteit van planten eninsecten. Doordat
Nederlandse zaadbedrijven deze kennis toepassen wordt hun concurrentiepositie internationaal
versterkt.
Concreet zal het door LNVgefinancierde onderzoek in 1998 resulteren in:
- Projecten die samen met het bedrijfsleven worden opgezet om duurzame ziekteresistentie in
verschillende gewassente bewerkstelligen. Hiervoor lopen nu vier (vertrouwelijke) pilot-studies.
- Twee octrooiaanvragen,die direkt zijn gebaseerd op kennis die is ontwikkeld op het gebied van
bloemontwikkeling (bloeiinductie, nectariën). Demogelijkheden voor het vermarkten hiervan
zullen in 1998in kaart zijn gebracht.
- Additioneel onderzoek dat voortkomt uit het nectariënproject dat zalresulteren in verbetering
van de bestuiving van katoenhybriden endaarmee het excessieve gebruik van
bestrijdingsmiddelen in dit gewaszalterugdringen.
- Merkers die zijn ontwikkeld binnen het project op het gebied van rustdoorbreking van
loofbomen zullen worden toegepast om de bebossing in Nederland te bevorderen. Het project
wordt uitgebreid in de richting van naaldbomen.
- Kennis over de relatie tussen bloemen en bestuivende insecten die zalbijdragen aan verbetering
van de biodiversteit. Deontwikkeling van eentoetsvoor nectarkwaliteit maakt het mogelijk om
planten te selecteren dieveelbestuivende insecten aantrekken.
Wetenschappelijke relevantie:
Dewetenschappelijke resultaten van het onderzoek binnen programma 281staan op zeer hoog
niveau, hetgeen blijkt uit meerdere publikaties in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften.
Medewerkers worden vanuit programma 281frequent alskeynote speaker uitgenodigd op
internationale congressen,coördineren en participeren in meerdere door de EU gefinancierde
projecten. Mede door dezewetenschappelijke output wordt CPRO-DLOinternationaal gezien als
excellent onderzoeksinstituut. Het uitgebreide nationale eninternationale wetenschappelijke
netwerk waarin medewerkers participeren garandeert dat knelpunten die de wetenschappelijke
voortgang afremmen snelworden opgelost.
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andere relevante
programma's

282,284,285

indicatie omvang

Totaal Mf 2,9waarvan Mf 1,9 ten lastevanLNV

projecten

Onderzoekprojecten ten lastevan LNVfinanciering:
2.040.011
Moleculaire regulatie vandeinductie vanembryogenese in microsporen. 1996-2000
(CPRO-DLO,dr. M.van Lookeren Campagne)
2.040.024
Rolvan stressopdeinductievanembryogenesein microsporen van planten:een
moleculaire benadering. 1996-2000 (CPRO-DLO,dr. M.van Lookeren Campagne)
2.040.028
Moleculaire regulatie en modificatie van de ontwikkeling van de bloem. 1996-2000
(CPRO-DLO,dr.G.Angenent)
2.040.023
Vorming enfunctie van nectariën in relatie tot bestuivers en plaaginsekten,A:
Moleculaire regulatie vande ontwikkeling. 1996-2000 (CPRO-DLO,dr.T.CreemersMolenaar)
Additionele onderzoekprojecten (medegefinancierd door derden)
2.040.010
Signaaltransductie bij deembryogenese vanAngiospermae. 1993-1998,SLW(CPRODLO,LUW, UvA,dr. M.van Lookeren Campagne)
2.040.021
Transposon tagging of genes regulating plant reproduction in Arabidopsis thaliana.
1994-1997,EPW(CPRO-DLO,dr. G.Angenent)
2.040.025
Genetic regulation and modification of floraldevelopment in sunflower. 1995-1998,
NWO (CPRO-DLO,dr. G.Angenent)
2.040.026
Toepassing van embryogenese bij deveredeling envermeerdering van tulp. 1995-1999,
PVS(CPRO-DLO,LBO,dr. J.Custers)
2.040.027
A molecular genetic approachfor the isolation of genesin apomixis. 1996-2000,
Instituuts SEO(CPRO-DLO,dr. K.Ramulu)
2.040.027
Apomixis in agriculture: amolecular approach. 1997-2000, EU-Biotech (CPRO-DLO,dr.
M.van Lookeren Campagne)
2.120.030
Aeuropean approachfor assessing regrowth potential of woody plants: parameters for
plant vitality anddormancy of planting stock. 1996-1999,EU-FAIR(CPRO-DLO,dr.S.
Groot)
2.040.036
Stress-induced microspore embryogenesis. 1996-1999, EU-Biotech (CPRO-DLO,dr. M.
van Lookeren Campagne)
2.040.037
Microspore embryogenesis carrot. 1996-1999,bedrijfsleven en EU-Biotech (CPRO-DLO,
dr. J.Custers)
2.040.038
Molecular controlof ovule development and early embryogenesis. 1996-1999,EUBiotech (CPRO-DLO,dr. G.Angenent)
2.040.039
Nectar modification of cotton. 1997-2000,KNAW (CPRO-DLO,dr.T. Creemers-Molenaar)
2.040.040
Geprogrammeerde celdood (apoptosis) bij planten. 1997-2000,Concern SEOmet ABDLO,IPO-DLOenATO-DLO (CPRO-DLO,dr. G. Angenent)
2.040.041
Benutten van specifieke eiwit-eiwit interacties voor het verbeteren en ontwikkelen van
agrarische producten. 1997-2000,ConcernSEOmet ID-DLOen IPO-DLO(CPRO-DLO,dr.
M. Kater)
2.040.042
Genetische modificatie van de houdbaarheid van anjerrassen. 1997, bedrijfsleven
(CPRO-DLO,dr.G.Angenent)
2.040.045
The role of the MADS-box family in plant architecture. 1997-2000,EU-Biotech(CPRODLO,dr. G.Angenent)
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Programma 282

Resistentieveredelingsonderzoek in akker- en tuinbouwgewassen

programmaleider

dr.WJ.Stiekema,CPRO-DLO

aanvangsjaar

1996

eindjaar

1999

samenvatting

Indit programma wordt fundamenteel-strategisch entoepassingsgericht onderzoek uitgevoerd t.b.v.
deveredeling van akker- entuinbouwgewassen. Het onderzoek spitst zichtoe op het ontwikkelen en
toepassen van (moleculair) genetische methoden gericht op het verkrijgen vanduurzame resistentie
tegen ziekten en plagen in gewassen.Daarmee wordt terugdringing van het gebruik en de
afhankelijkheid van bestrijdingsmiddelen in de land-entuinbouw beoogd t.b.v. een schoon milieu
en eenveilige consumptie.

aanleiding

Het Meerjarenplan Gewasbescherming heeft alsdoel een reductie in het gebruik enin de emissie
teweeg te brengen en bovendien de afhankelijkheid van chemische gewasbeschermingsmiddelen te
verminderen teneinde eenveilige,concurrerende en duurzame landbouw mogelijk te maken. Om
het plan te kunnen uitvoeren isonderzoek nodig om kenniste verwerven die noodzakelijk is om
deze doelstellingen om te zetten in praktische resultaten.Vaak ontbreekt de kennis over de
interactie tussen plant en pathogeen om alternatieve preventie en bestrijdingsmethoden te
ontwikkelen en zo een reductie in deafhankelijkheid van chemische bestrijdingsmiddelen te
realiseren. Genetisch gefundeerde waardplantresistentie is een milieu-en consument-veilige manier
om te komen tot eenterugdringing van dezeafhankelijkheid van chemische bestrijdingsmiddelen.
Deze resistentie kan afkomstig zijn uit soorteigen systemen via kruising en selectie maar ook via
moleculaire veredeling verkregen worden door inbouw van genen uit niet-verwante organismen of
synthetisch gemaakte genen.
Indit programma zalonderzoek worden uitgevoerd naar het verkrijgen van waardplantresistentie
daar waar de perspectieven voor het ontwikkelen of verbeteren van duurzame resistentie in de
waardplant goed,beter of duurzamer zijn dande perspectieven voor andere gewasbeschermingstechnieken.Tevens zullen snellere selectie-enveredelingsmethoden ontwikkeld worden om
detijd te bekorten die nodig isvoor de ontwikkeling van resistente rassen.
Indit onderzoekprogramma isgekozen voor onderzoek gericht op deintroductie van een aantal
'strategische' waardplantresistenties in belangrijke gewassen zoals die ook zijn aangegeven in de
nota 'Gezonde gewassen,Schoon milieu' vandeStuurgroep Meerjarenplan Gewasbescherming die
in december, 1994is uitgebracht. Dit betreft onderzoek aaninsecten (Californische trips/komkommer, chrysant en prei), nematoden (Heterodera schachtii/b\et, Meloidogyne spp.1
aardappel, Globodera spp./aardappel) en schimmels (Phytophthora ;'n/estans/aardappel, Fusarium
oxysporum/bolgewassen,Sorrytis/bolgewassen).
Daarnaast zalonderzoek plaatsvinden om ook resistenties in te bouwen tegen een aantal andere
belangrijke pathogenen zoalsin chrysant tegen trips, mineervlieg en floridamot, in uitegen pink
root enin houtige gewassen tegen Verticillium.
Dit onderzoek zaleen bijdrage leveren aan de reductie van het gebruik van bestrijdingsmiddelen.
Het gebruik van resistente rassenin combinatie met aangepaste teeltsystemen,verschillende vormen
vangeïntegreerde bestrijding enin de biologische landbouw geeft de investeringen in dit onderzoek
hun rendement.

doel

Hetonderzoekprogramma kanin een drietalonderwerpen worden verdeeld nl. onderzoek gericht op
het verkrijgen van resistentie tegen insecten,of nematoden of schimmels.
l.
l.l
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Onderzoek gericht op het verkrijgen van resistentie tegen insecten
Het gewasgerichte insectenresistentie onderzoek richt zich op het identificeren van resistentiebronnen werkzaam tegen trips (Frankliniella occidentals en Thripstabaci). De
Californische trips (Frankliniella occidentalis) is het belangrijkste plaaginsect in veel onder glas
geteelde gewassen.Chemische en biologische bestrijding verlopen moeizaam. Bovendien
draagt dit insect het bronsvlekkenvirus (TSWV) over. Naast het vermogen om zich op een zeer
groot en divers aantal plantensoorten tevermeerderen, vertoont trips vaak een
ongevoeligheid voor pesticiden. Dezeverschijnselen suggereren dat F. occidentalis een goed
adaptatie-vermogen bezit.
Enerzijds zalde aanwezige biodiversiteit getoetst worden op waardplantresistentie tegen
trips (komkommer, chrysant, anjer).Anderzijds heeft eerder onderzoek aan enkele resistente
komkommerplanten aanwijzingen opgeleverd dat bij de resistentie vluchtige verbindingen
betrokken zijn en het voedingsgedrag vantrips verstoord is.In het algemeen wordt
verondersteld dat resistentie tegen insecten die gebaseerd is op verstoring van het gedrag
een duurzaam karakter heeft. Het onderzoek richt zich dan ook op (l) identificatie van deze
verbindingen, (2) ophelderen van de effecten van deze stoffen op gedrag en
ontwikkelingsmogelijkheden vantrips via electrofysiologische technieken en (3) perspectieven
vanindirecte selectie op resistentie tegen insecten.Dit onderzoek iseenvervolg op het programma 237.Erwordt nauw samengewerkt met IPO-DLOen RIKILT-DLO.
Daarnaast zalonderzoek worden opgezet met alsdoelindirecte selectie op resistentie
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mogelijk te maken.Insecten hebben voor de aanmaak van hun uitwendig skelet, neurotransmitters endefensiesysteem aromatische aminozuren nodig. Deze kunnen zeniet zelf
synthetiseren. Uit CPRO-DLO/HRIonderzoek isin 1994gebleken dat planten die geselecteerd
waren op lagere gehalten aromatische aminozuren minder door trips werden aangetast. Deze
benadering leent zich goed om op grotere schaalte worden toegepast. Effecten van minder
beschikbare aromatische aminozuren voor insecten zijn te verwachten op een aantal
verschillende niveaus zoals eengrotere gevoeligheid voor uitdroging, of een betere
binnendringing van entomopathogene micro-organismen, of een verzwakte afweer tegen
parasieten.
Het iste verwachten dat dit principe voor meerdere herbivore insecten geldt (b.v. mineervlieg,
spintmijt, luizen,witte vlieg).
Ook zalonderzoek gestart worden om eentoetsmethode voor resistentie tegen uientrips
(Thrips tabaci) in prei te ontwikkelen.Toepassingen van geïntegreerde bestrijding in dit
gewas tegen tripswordt onderzocht door IPO-met o.a. mengteelten met klaver. Gebruik van
resistente rassen biedt eenoplossing ofwel in een teelt op zich, dan wel in een geïntegreerd
systeem met bijvoorbeeld de bovengenoemde vanggewassen. Hetgebruik van rassen met een
redelijk niveau van resistentie zaldepreiteelt rendabeler maken. Daarom zullen
resistentiebronnen in de CPRO-DLO preicollectie worden geïnventariseerd en zullen de
genetica en het mechanisme van de resistentie worden bestudeerd. Uit eenin 1994opCPRODLOgehouden veldproef bleek dat (partiële) resistentie tegen trips mogelijk aanwezig is in
prei enzijnwilde verwanten.Toepassingvan beeldanalyse voor de kwantificering van
tripsschade op preibladeren is mogelijk. CPRO-DLO beschikt over een uitgebreide collectie van
prei enverwante soorten en eriseen ruime kennisvan het gewas aanwezig.
Dit onderzoek zalin samenwerking met IPO-en LUW-Entomologie plaatsvinden.
Overlegvindt plaats met NVZP-preibedrijven en PGF/LBSover uitbreiding van onderzoekcapaciteit.
Het biotechnologische onderzoek zalzichrichten op hetverkrijgen van duurzame insectenresistentie in gewassenvia Bacillusthuringiensis toxinen (Bt-toxines) en proteinase
remmers (Pi's)uit planten.Bt-toxineszijn milieuveilige biologischeinsecticiden die biologische afbreekbaar zijn enzich niet ophopen in devoedselketen. Door hun grote specificiteit
zijn zezeergeschikt om in combinatie met andere biologische bestrijdingsmiddelen te
gebruiken. Hetzelfde geldt voor Pi'sdie een milieuveilig alternatief zijn voor chemische
pesticiden. Belangrijke factoren die het brede gebruik van deze middelen vooralsnog
belemmeren zijn het niet-beschikbaar zijn voor veel plaaginsecten vangeschikte Bt-toxines of
Pi'sen een manier om hun duurzaamheid tewaarborgen zodat in detoekomst voorkomen
wordt dat insecten resistentie tegen dezein de plant ingebouwde, biologische insecticiden
ontwikkelen.
Om deze belemmeringen weg te nemen isfundamenteel-strategisch onderzoek noodzakelijk.
Onderzoek dat deduurzaamheid moet garanderenwordt uitgevoerd in LNV-onderzoekprogramma 280.In het kader vandit onderzoekprogramma wordt fundamenteelstrategisch onderzoek gedaan dat eropgericht isverbeterde Bt-toxines en Pi'ste genereren
(protein breeding) die gebruikt kunnen worden om ook tot nu toe niet gevoelige,
recalcitranteinsectente bestrijden.
Het Bt-toxine onderzoek zalzich richten op het vast stellen van defunctie vande afzonderlijke
domeinen van het eiwit bij hetwerkingsmechanisme. Samen met ID-iseenvoorstel ingediend
bij NWO/SLW om essentiële aminozuren teidentificeren ente optimaliseren.Als modelinsect
gebruiken we de floridamot.
Het PIonderzoek zalzich richten op het identificeren en/of synthetiseren van Pi'sdie hun
substraat beter binden.Onseerdere onderzoek suggereert dat Pi'szeer effectief kunnen zijn
indien ze met een hoge affiniteit binden aan specifieke proteinases uit het doelinsect. Om dit
te bereiken makenwe gebruik van phage-display,een methode waarmee we in staat zijn
efficiënt, optimaal bindende Pi'steidentificeren.Samen met het Laboratorium voor
Monoclonale Antilichamen LUW,hetAcademisch Ziekenhuis Maastricht ende Vakgroep
Biochemie, Rijksuniversiteit Leideniseen NWO/STW project ingediend ter medefinanciering
vandit onderzoek.
Dit onderzoek genereert eiwit-chemische/protein-engineering expertise die breed toepasbaar
is. Daarnaast zullendeverbeterde Bten PIgenenin modelgewassen enchrysant getest
worden op hun werkzaamheid. Hiervoor is medefinanciering vanuit het bedrijfsleven (PVS)
aanwezig.
Onderzoek gericht op het verkrijgen van resistentie tegen nematoden
Het gewasgerichte genetische onderzoek richt zichop resistentie tegen het wortelknobbelaaltje (Meloidogyne chitwoodi) in aardappel. Dit iseenvoortzetting van het onderzoek
zoals gedaan in LNVOnderzoekprogramma 149.Resistentie geïdentificeerd in wilde
verwanten vanaardappelzalverder worden geanalyseerd wat betreft resistentieniveau,
mechanisme envererving. Het doelisdemeest veelbelovende bronnen van resistentie wat
betreft niveauvan resistentie, monogene/polygene genetische regulatie enduurzaamheid te
identificeren. In het kader van het EU-FAIR programma is eenvoorstelingediend om dit
onderzoek meete financieren.
Daarnaast zaleen pilot studie worden uitgevoerd om vast te stellen of de partiële resistentie
tegen het bietecysteaaltje zoalsaanwezigin deaancultuurbiet verwante soort Beta maritima,
succesvolingekruist kanworden in decultuurbiet.Tot nu toe is aantasting door het
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bietecysteaaltje alleen te voorkomen door grondontsmetting en ruime rotatie. In B. maritima
is een partiële resistentie aanwezig die mogelijk duurzaam is.
Het biotechnologisch onderzoek gericht op nematodenresistentie concentreert zich op
aardappel en biet. Ditis eenvervolg op het in LNVonderzoekprogramma 25 gestarte
onderzoek. Inwilde verwanten vanaardappel (5.spegazzinii, S.vernei,S. andigenum) zijn
inmiddels een aantal loeigekarteerd die betrokken zijn bij resistentie tegen Globodera
rostochiensis enG. pallida. Om degenen betrokken bij deze resistenties te isoleren is een
transposon tagging systeem in aardappelopgezet.Via dit insertie mutagenese systeem zijn
deze genen efficiënt te isoleren.Inmiddels zijn transposons in de buurt van de resistentieloci
gelokaliseerd. Nainkruising van deze transposons in het resistente genotype kan gestart
worden met deisolatieprocedure. Eenaanvraagvoor noodzakelijke medefinanciering van dit
onderzoek door NWO/SLWis samen met deVakgroep Nematologie, LUW ingediend.
In biet gaat de interesse uit naar deisolatie van het Hsl gen dat resistentie geeft tegen het
bietecysteaaltje (Heterodera schachtii). Indit gevalwordt kaartgestuurde isolatie van het
resistentiegen nagestreefd. Inmiddels is het resistentielocus viaYACklonen fysisch in kaart
gebracht. Deisolatie van het Hsl genwordt in dit programma nagestreefd. Dit onderzoek
wordt meegefinancierd door een projectsubsidie uit het EU-AIRprogramma en het EUConcerted Action programma.
Naast het gebruik van resistentie aanwezig in wilde verwanten van aardappel maken we ook
gebruik van potentiële resistentiegenen uit andere organismen.Om nematoderesistentie te
verkrijgen richten we onsop deexpressiein aardappelvangenen uit de muis die coderen
voor antilichamen tegen speekseleiwitten van aardappelcysteaaltjes. In programma 25is
aangetoond dat dergelijke antilichamen geproduceerd kunnen worden in aardappel. Dit
onderdeelzaleenvoortzetting vandat onderzoek zijn. Dit onderzoek wordt ondersteund
door NWO/STW envanuit het EU-Biotech programma.
Onderzoek gericht op het verkrijgen van resistentie tegen schimmels
Het gewasgerichte genetische onderzoek richt zichop o.a. ui {Allium cepa). Het doel is
resistenties efficiënt over te dragen naar de cultuurui via soortkruisingen en het gebruik van
aan de resistentieloci gekoppelde moleculaire merkers. InA.fistulosum zijn talvan ziekte-en
plaagresistenties aanwezig die belangrijk kunnen zijn voor een minder milieubelastende teelt
van de ui.Via soortkruisingen tussenA. cepaenA.fistulosum ishet niet gelukt uierassen te
ontwikkelen met genen afkomstig uitA.fistu losum. Desoortkruising A.fistulosum xA. cepa
zelf lukt wel,maar deF1 en met namede terugkruisingen met uizijnin hoge mate steriel.Een
andere wijze om genen over te brengen isvia het gebruik van eenderde soort als
intermediair (zgn.brugkruising). Van een op kleine schaalgemaakte brugkruising (A. cepax
(A. roylei xA. fistulosum) blekencirca 75%vandenakomelingen redelijk fertiel te zijn.
Bovendien wees isozym onderzoek uit datA. roylei enA.fistulosum allelen op 9van 10bestudeerde loeiin deverwachte 1:1verhouding voorkomen.Vastgesteld zalworden in welke mate
het mogelijk isom resistentiegenen uitA. fistulosum over te brengen naar ui viaA. roylei. Als
modelvoor deoverdracht van resistentie-genen zaldevolledige resistentie tegen pink root
(Pyrenochaeta terrestris) die aanwezig isinA.fistulosum worden gebruikt. Dedoor CPRO-DLO
ontwikkelde moleculaire merkerkaart vanAllium zalworden benut voor het volgen van het
introgressieproces.
Bij aardappelzaldegenetische achtergrond van duurzaamheid van resistentie onderzocht
worden met P. ;n/esfons-aardappelalsvoorbeeld plant-pathogeen relatie.Toetsen zullen
worden ontwikkeld om duurzaamheid van resistentie te schatten.Monogene resistenties
tegen P. infestons worden sneldoorbroken. Ineen aantal oude rasseniswel duurzame
resistentie aanwezig,echter met eente laag niveau voor deteeltpraktijk. Een andere
potentiële resistentiebron is geïdentificeerd in wilde Solanum soorten uit Zuid-Amerika. Deze
resistentie is echter ook van partiële aard. Ook in zwarte nachtschade is resistentie
aangetoond. Deze resistentie blijkt een non-host resistentie te zijn. Deduurzaamheid van
dezetypen resistentie zalnader worden onderzocht om te kunnen beslissen of deze
resistentie ook in cultuuraardappel een langdurig enduurzaam karakter zal hebben. De
belangrijkste factor die onderzocht zalworden is derelatie tussenvariatie in het pathogeen
en de duurzaamheid vaneen resistentie. Hiervoor zalworden samengewerkt met IPO-.
Aspecten die daarbij worden bekeken zijn deinvloed van de daglengte en de genetische
achtergrond vande duurzame resistentie aanwezig in het verouderde ras Robijn. Dit
onderzoek bouwt voort op eerder onderzoek uitgevoerd in programma 149.
Bij bolgewassen zijn de problemen met de belangrijkste bodem-en bladschimmels duidelijk
naar voren gekomen nuin het kader van de uitvoering van het Meerjarenplan Gewasbescherming het middelengebruik sterk gereduceerd dient teworden.Fusarium oxysporum is
nog steeds de belangrijkste bodemschimmel. Debladschimmel Botrytis tulipae (e.a.) wordt
een groot probleem wanneer deintensiteit van het middelengebruik moet worden
teruggebracht.
Het doel binnen dit programma isdan ook opsporen en vergroten van de genetische variatie
m.b.t. resistentie,dezetoepassen in kruisingsprogramma's, (alternatieve) selectiemethoden
ontwikkelen, achtergrondsonderzoek naar dewaardplant-pathogeenrelatie en de overerving
uitvoeren.Voor dedoelgroepen kunnen eventueel ontwikkelde géniteurs zeer waardevol zijn.
Bijde opkweek enverdere teelt/groei van houtige gewassen vormt de bodemschimmel
Verticillium dahliae degrootste bedreiging. Bijdevoor Nederland belangrijkste laanboom,
Acer platanoïdes, ontbreken momenteelvoldoende resistente zaailing-of vegetatief
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vermeerderde onderstammen en entrassen.Doelstelling van het project is het opsporen van
resistent,voor de praktijk geschikt materiaal,via planttoetsen enin vitro technieken.
Noodzakelijke voorwaarde voor succesvolle introductie van dit uitgangsmateriaal iseen snelle
vermeerdering (i.s.m. PBenCOWT).
Het biotechnologisch onderzoek zalzich richten op het verkrijgen van resistentie tegen
Phytophthora infestons in aardappel.Eenaantal monogene resistentieloci tegen deze
schimmelzijnin wilde aardappelsoorten gekarteerd m.b.v.moleculaire merkers.Via
transposon tagging zalhet Rl locusgeïsoleerd en geanalyseerd worden om zo het mechanisme van resistentie te ontrafelen. Dit onderzoek wordt meegefinancierd door ABON
(Associatie van Biotechnologische Onderzoekscholen in Nederland) via een AIO subsidie
terwijl eenverzoek voor eenSTWprojectsubsidie isingediend. Daarnaast zullen via
medefinanciering in het kadervan het EU-AIRprogramma envia UNDP(United Nations
Development Program) P. infestons resistentieloci aanwezig inSolanum microdontum, die
verantwoordelijk zijn voor mogelijk duurzame veldresistentie tegen deze schimmel,
gekarteerd worden m.b.v.moleculaire merkers. Dit onderzoek bouwt voort op eerder
onderzoek uitgevoerd in programma 25waarin een moleculaire merkerkaart is opgesteld
voor aardappelen programma 149waarin develdresistentie in splitsende populaties is
onderzocht.
Via medefinanciering van NWO/STWwordt bovendien onderzoek uitgevoerd gericht op de
isolatie van resistentiegenen tegen Peronospora parasitica uitArabidopsis thaliana via
insertie mutagenese. Eengroot aantal loeibetrokken bij resistentie tegen deze schimmel zijn
inmiddels gekarteerd.Wij beschikken overArabidopsis lijnen dietransposons bezitten.De
plaatsvandie transposons op het genoom is gekarteerd en lijnen die transposons dichtbij een
resistentielocus bezitten zullen gebruikt worden voor tagging van dat locus.

Ontwikkelingen op het wetenschapsgebied van het programma worden projectgewijs weergegeven
terwijl na het projectnummer, tussen haakjes wordt aangegeven wie het onderzoek financieert. De
financiering vande begeleiding van promovendi en postdocs werkzaam in NWO/STW/SLW projecten
vindt plaats middels DWK financiering van deinzet vande betrokken vaste CPRO-DLOstaf.De50%
medefinanciering van EUprojecten vindt plaats middels DWKgelden. Daarom zijn deze projecten
ook onderdeel vandit programma.
Insectenresistentieonderzoek:
Project 20.30.045 (STW/DWK):Voor het verkrijgen van insectenresistentie worden verbeterde
protease remmers tegen insectenproteases geselecteerd via phage-display. Hiervoor worden
gezuiverde proteases vandefloridamot en eendoor onsverbeterde phage-display techniek
gebruikt. Het uiteindelijk doelisom via expressievandeze remmersin gewassen duurzame
insectenresistentie teverkrijgen.Dit is een samenwerking met de Universiteiten van Maastricht,
Leiden en Wageningen.
- Project 20.30.041(DWK): Hetonderzoek naar deverbetering van deeffectiviteit van Bt-toxines
wordt voortgezet. Denadruk zalliggen opdeidentificatie van de aminozuren die
verantwoordelijk zijnvoor deverbeterde toxiciteit van door ons geconstrueerde Bt-hybriden oa.
t.b.v.verbeterde sprays die gebruikt kunnen worden in de biologische landbouw.
- Project 20.30.040 en 20.80.004(DWK): Deeffectiviteit van een nieuwe cysteine protease remmer
zalgetest worden in aardappeltegen decoloradokever, tegen de corn root worm entegen trips
en mineervlieg in chrysant. Eenpatent op deze remmer isdoor ons aangevraagd. Een zevental
andere remmers zijn alnaar chrysant getransformeerd en zullen worden getest op effectiviteit
tegen trips en mineervlieg.Als onderdeelvandit project zalonderzoek plaatsvinden naar de
optimalisatie van de bloemspecifieke expressievan geselecteerde protease remmers in chrysant
voor hetverkrijgen vantripsresistentie. Hiervoorworden specifieke promotoren geïsoleerd door
een LUWsandwich student in een samenwerking met devakgroep Plantenveredeling van de
LUW. De bijdrage van PTisin 1997gestopt hetgeen eenverminderde capaciteit in deze projecten
betekent.
- Project 20.70.022 (DWK): Decorrelatie tussende productie van vluchtige stoffen geproduceerd in
resistente komkommerlijnen entripsresistentie wordt verder onderzocht. Vastgesteld zal worden
of indirecte selectie van resistente planten mogelijk is aan de hand van metingen van de
hoeveelheden van dezevluchtige stoffen.Ook zalonderzoek plaatsvinden naar tripsresistentie in
planten die een sterk verlaagd gehalte aande,voor insecten essentiële,aminozuren fenylalanine
en tyrosine bezitten. Dit project wordt uitgevoerd i.s.m. IPO-DLO, RIKILT-DLOen de Universiteit
van Amsterdam.
- Project 20.70.046 (DWK/LBS/bedrijfsleven):In 1997zijn kruisingen gemaakt tussen voor trips
vatbare en resistente preiplanten waarvan in 1998de F2-zadengeproduceerd moeten worden.
Daarnaast zalde ontwikkeling van een betrouwbare toetsmethode voor tripsresistentie worden
vervolgd enwordt eengedeeltevande CPRO-DLO preicollectie in stand gehouden.
- Project 20.80.008 (DWK):de relatievantripsresistentie bij anjer en kwaliteitsaspecten worden
nader onderzocht. Ook worden rassengetoetst op resistentie tegen trips in opdracht van het
bedrijfsleven.
-

Schimmelresistentieonderzoek:
Project 20.30.007 (ABON/DWK): Hetonderzoek gericht op de isolatie van het Phytophthora
infestons Rl gen uit 5.demissumvia transposon tagging wordt voortgezet. Gekoppelde
transposons zijn geïdentificeerd entagging isin vollegang. Het EUgedeelte van dit project is in
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1997afgesloten.
Project 20.30.032 (STW/DWK):Analyse van potentiële resistentiegenen tegen Peronospora
parasitica zalworden voortgezet middels transformatie van deze genen naar Arabidopsis
gevolgd door resistentietoetsen. Ook zalinsertiemutagenesein Arabidopsis via transposons, om
zodefunctie van de genenvastte stellen,worden voortgezet.
- Project 20.30.043 (EU/DWK):Dit nieuwe project iseen samenwerking met Middel-en Oost-Europa
en heeft partners in Oostenrijk, Hongarije,Slowakije,Slovenië enWit-Rusland. Het is bedoeling
het aardappelonderzoek in die landen te stimuleren enbiotechnologische expertise gericht op de
veredeling van aardappelwat betreft resistentieveredeling daar te implementeren. Onderzoekers
uit genoemde landen zullen langere of kortere tijd werkzaam zijn bij CPRO-DLOi.v.m. kartering
via moleculaire merkers,onderzoek aan protease remmers enchitinases/glucanases t.b.v.
schimmelresistentie.
- Project 20.70.040 (DWK):Overdracht van resistentie tegen pink root aanwezig inA.fistulosum via
A. roylei naarA. cepa is het doelvan dit project. Betrouwbare resistentiebronnen in A.fistulosum
of andereverwanten van ui worden onderzocht. Via de multi-colour GISHtechniek die opgezet is
in het afgelopenjaar zalworden aangetoond datA.fistulosum chromosoomsegmenten
integreren inA. cepa chromosomen.Samengewerkt wordt met deTimiryazev Agricultural
Academy in Moskou en devakgroep Erfelijkheidsleer van de LUW.
- Project 20.80.018 (DWK):genetische variatie in tulp t.a.v. Botrytis resistentie wordt m.b.v. een
ontwikkelde plantentoets opgespoord waarbij aandacht wordt besteed aan de relatie tussen
resistentie ende leeftijd/fysiologische toestand vande plant. Verder zalop grote schaal de
tulpencollectie worden getoetst op resistentie tegen Botrytis enwordt uniek transgeen
tulpenmateriaal doorgekweekt. Dit onderzoek wordt uitgevoerd i.s.m. het LBO.
- Project 20.80.019 (DWK):toxische eiwitten voor schimmels zijn geïdentificeerd ende aandacht
richt zich nuop hun toxiciteit voor Fusarium onder variërende omstandigheden. Daar via
kruisingen resistentie niet isover te dragen uit aanwezige resistentiebronnen, worden
genconstructen die coderen voor dezetoxischeeiwitten naar lelie getransformeerd i.s.m. het
LBO.Dit onderzoek wordt versterkt met eenpromovendus en extra inzet vanuit CPRO-DLO.
Verder zijnvoor fusaarzuur ongevoelige gladiolen geselecteerd en zullen de resultaten op kloonniveauworden bevestigd.Ingevalvan Fusarium resistentie zullen terugkruisingen worden
uitgevoerd. Dit moet een Fusarium-resistentevorm van de veelgeteelde cultivar Peter Pears
opleveren waar veel belangstelling voor is bij het bedrijfsleven.
Project 20.80.024 (DWK/bedrijfsleven): Deoptimalisatie van in vitro adventieve scheutvorming
vanAcer platanoides zalworden voortgezet. T.b.v. genetische modificatie wordt gewerkt aan een
efficiënte regeneratiemethode. Verticillium-resistente geselecteerde zaailingen van A.
platanoides zullen worden vermeerderd zodat boomkwekerijen i.s.m. het Proefstation voor de
Boomkwekerij veldtesten kunnen uitvoeren,gevolgd door cultuur- engebrukswaarde onderzoek.
Verdere optimalisatie van devermeerdering vanA. platanoides via beworteling en strekking van
top- en zijscheutjes kan leiden tot toepassing in de praktijk van moeilijk stekbare cultivars.
Project 20.90.037a (DWK/EU/GILB):Via eenveldproef zaleen bijdrage worden geleverd aan het
screenen van CGNgenenbankmateriaal vanaardappelvoor resistentie tegen Phytophthora
infestons. Genetisch onderzoek aanduurzame resistentie tegen deze schimmel in Solanum
tuberosum, S. microdontum enS.nigrum zalvoortgezet worden waarbij aandacht besteed wordt
aan de correlatie van vroegheid met resistentie. Resistentiegenen in5.berthaultii materiaal
worden gekarteerd in een splitsende populatie.Verder wordt deelgenomen aan een
internationaal experiment gericht opgenotype x milieu interactie middels eenveldproef en
wordt medegefinancieerd vanuit GILB(Global Initiative on Late Blight).
Project 20.090.037b/c (DWK/STW/bedrijfsleven): Fysiologische parameters om vroegheid in
aardappelte meten zalin een modelsysteem worden ontwikkeld. Erzaltevens een
kruisingsprogramma worden opgezet en uitgevoerd tussen genotypen die contrasteren voor
vroegheid envoor Phytophthora infestons resistentie. Histologisch onderzoek naar het
mechanisme van duurzame en niet-duurzame reistentie,de overgevoeligheidreactie. Het accent
zal liggen op de rolvan SAR,('systemic acquired resistance') van elicitors en van de aanwezigheid
van homologen van uit andere plantensoorten bekende resistentiegenen in de betrokken wilde
aardappelsoorten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd i.s.m. de vakgroep Fytopathologie, LUWen
het aardappelbedrijfsleven.

-

Nematodenresistentieonderzoek:
- Project 20.30.005 (DWK):Analyse van het door ons geïsoleerde Hsprol gen wordt voortgezet.
Ook zalgeprobeerd worden eentweede nematoderesistentiegen uit biet te isoleren. Daarnaast
richten we ons op het testen van het HsPro1 in aardappel, het isoleren van HsPro1 homologen uit
verwante, resistente aardappelsoorten enhet testenvandeze homologen in vatbare aardappel.
Het EUdeelvan dit project isin 1997afgesloten.
- Project 20.30.039 (STW/DWK):Onderzoek gericht op deisolatie van het GPA2 gen uit een wilde
verwant vanaardappeldat resistentie verleent tegen een G.pallida populatie wordt voortgezet.
Deisolatie van dit gen wordt in 1998verwacht. Eenpatent zalworden aangevraagd op dit gen.
- Project 20.90.033 (EU/DWK):Dit project richt zichop de analyse van resistentie tegen M.
chitwoodii, M.fallax enM. hopla in verschillende Solanum soorten.Via moleculaire merkers
zullen resistentiegenen worden gekarteerd terwijl histologische studies naar het
resistentiemechanisme op cellulair niveau zalplaatsvinden. Ook zalde interactie tussen
resistenties inwilde Solanum soorten en(a)-virulenties in nematodenpopulaties worden
onderzocht endeM. chitwoodii resistentie worden geëvalueerd in terugkruisingspopulaties.
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inclusief het vaststellen van knolresistentie en schadegevoeligheid. Naast EUpartners participeert
1PO-DLOin dit project.
Project 20.90.077 (DWK):Indit project wordt met beperkte inzet eenvoorstelvoorbereid op het
gebied van resistentie in biet tegen Rhizoctonia so/on;waarvoor een kastoets wordt ontwikkeld.
Daarnaast wordt onderzoek voorbereid naar partiële resistentie tegen het bietecysteaaltje in ß.
vulgaris subsp.maritima via QTLanalysein kruisingsnakomelingschappen. Genisolatie is het
uiteindelijke doel. Hiervoor issamenwerking gezocht met het Sugar Beet Seed Institute in Iran
om zoalseerder isgebeurd,een Iraanse promovendus naar Wageningen te halen.
Maatschappelijk belang:
Indit programma wordt strategisch entoegepassingsgericht onderzoek verricht t.b.v. de
resistentieveredeling van land-entuinbouwgewassen. Het onderzoek spitst zichtoe op het
ontwikkelen entoepassen van (moleculair-) genetische methoden gericht op het verkrijgen van
duurzame resistentie tegen ziekten en plagen in gewassen. Daarmee wordt terugdringing van het
gebruik ende afhankelijkheid van bestrijdingsmiddelen in de land-entuinbouw beoogd t.b.v.
biologische teelt, een schoon milieu en eenveilige consumptie.
Ook in 1998zalhet onderzoek zich richten op hetverkrijgen van resistentie tegen insecten,
schimmels en nematoden. Resultaten van dit onderzoek zullen een bijdrage leveren aan de
ontwikkeling vanverbeterde plantenrassen enop deze manier aandeverbetering van de
concurrentiepositie van de Nederlands land-en tuinbouw.
Waar mogelijk enindien meerwaarde binnen bereik ligt wordt samenwerking nagestreefd met
kennisinstellingen in binnen-en buitenland. Hierdoor wordt inzicht in het lopende onderzoek van
die kennisinstellingen gewaarborgd enwordt ook zogoed als mogelijk isvermeden dat overlappend
onderzoek wordt uitgevoerd.
andere relevante
programma's

280

indicatie omvang

Totaal Mf 4,4waarvan Mf 2,8ten lastevanLNV

projecten

Insektenresistentie:
2030040:
Deinzet van proteinase remmers t.b.v. resistentie tegen insekten (CPRO-DLO,dr. M.
Jongsma)
2030041:
Isolatie enintroduktie van Bt-toxinegenen in gewassen (CPRO-DLO,dr. R.de
Maagd)
2030045:
Phage-displayt.b.v. deverbetering van remmers vaninsectenproteases (CPRO-DLO;
M.Jongsma)
2070022:
Onderzoek naar de achtergronden van resistentie tegen trips in komkommer
(CPRO-DLO,dr. C.Mollema)
2070040:
Introgressie resistentiegenen vanAllium fistulosum naar ui via Allium roylei (CPRODLO,dr. C.Kik)
2070046:
Resistentie tegen trips in prei (CPRO-DLO,dr. C. Mollema)
2080004:
Introductie van soortvreemde genetische variatie in chrysant (CPRO-DLO,dr. J.de
Jong)
2080006:
Beheer en exploitatie van genetische variatie in siergewassen (deeltulp) CPRO-DLO,
dr. H.van Holsteijn)
2080008:
Tripsresistentie bij anjer (CPRO-DLO,dr. J.deJong)
Schimmelresistentie:
2030007:
Gedetailleerde analysevan het Rl locus bij aardappelvoor moleculaire isolatie van
het Phytophthora infestons resistentiegen (CPRO-DLO,dr. A. Pereira)
2030032:
Isolatie en moleculaire analysevanArabidopsis thaliana resistentiegenen tegen
Peronospora parasitica (CPRO-DLO,dr.A. Pereira)
2030043:
Disease resistant potato via innovative biotechnology (CPRO-DLO;J.P.Nap)
2080018:
Veredelingsonderzoek bij tulp: resistentie tegen Botrytis (CPRO-DLO,dr.Th.
Straathof)
2080019:
Veredeling op Fusarium resistentie bij bolgewassen met behulp van moleculaire
technieken (CPRO-DLO,dr. H.L%offler)
2080024:
Veredelingsonderzoek naar Verticillium resistentie bijAcer platanoides (CPRO-DLO,
dr. S.Roest)
2090037:
Duurzame resistentie tegen Phytophthora infestons in aardappel
Nematoderesistentie:
2030005:
Isolatie en analysevan het BCAresistentiegenen via kaartgestuurde klonering
(CPRO-DLO,dr. R.Klein Lankhorst)
2030039:
Ontwikkeling van een economisch rendabele strategie voor deisolatie en
karakterisering van een set duurzame resistentiegenen tegen aardappelcysteaaltjes
(CPRO-DLO,dr. R.Klein Lankhorst)
2090033:
ResistentietegenMeloidogyne spp.in aardappel(CPRO-DLO,dr. G.Janssen)
2090077:
Ziekteresistentie in biet (CPRO-DLO,dr. W. Lange)
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Programma 284

Verbetering van de kwaliteit van plantaardig uitgangsmateriaal

programmaleider

Dr. RJ.Bino, CPRO-DLO

aanvangsjaar

1996

eindjaar

2000

samenvatting

Kwalitatief goed uitgangsmateriaal is een belangrijke voorwaarde voor een duurzame en
economisch verantwoorde keten van plantaardige productie enverwerking.Aan plantaardig
uitgangsmateriaal worden voortdurend nieuwe en zwaardere kwaliteitseisen gesteld. Kenmerkend
voor reproductieve organenin planten isdat zevanuit een rusttoestand geactiveerd worden tot
groei. Kennis over de overleving in droge toestand ende activering van groei isvan groot belang om
beter te begrijpen wat er gebeurt tijdens productie, bewaring en kieming. Met deze kennis kunnen
technieken en methoden worden ontwikkeld waarmee de kwaliteit van uitgangsmateriaal kan
worden bepaald enverbeterd.Met de resultaten van het onderzoek ondersteunt dit programma de
doelstellingen van de ISTA(International SeedTesting Association) voor het ontwikkelen en
implementeren van gestandaardiseerde onderzoeksmethoden bij de beoordeling van internationaal
te verhandelen zaaizaad.

aanleiding

Kwalitatief goed uitgangsmateriaal iseen belangrijke voorwaarde voor een duurzame en
economisch verantwoorde keten plantaardige productie enverwerking.Aan plantaardig
uitgangsmateriaal worden voortdurend nieuwe enzwaardere eisen gesteld wat betreft
voedingsveiligheid, kwaliteit en milieuvriendelijkheid. Deze eisen komen voort uit:
- economische redenen,waarbij de kosten en baten van productie een belangrijke rol spelen;
het toenemend besef dat genetische regulering van kwaliteit uiterst rendabelis;
- technologische ontwikkelingen zoals automatisering van productie;
maatschappelijke redenen (verminderd gebruik van bestrijdingsmiddelen);
- veranderingen in wetgeving in verband met vernieuwde regelgeving voor gewasbescherming en
quarantaine maatregelen m.b.t.de eenwording van Europa;
- toenemende aandacht voor bosbouw en natuur- en landschapsontwikkeling.
Om de Nederlandse positie met betrekking tot plantaardig uitgangsmateriaal te handhaven en te
versterken moet de kwaliteit vande bollen,knollen,zaden en stekken optimaal zijn.Aan plantaardig
uitgangsmateriaal worden derhalve de hoogste eisengesteld wat betreft kwaliteit, zuiverheid en
gezondheid. Deze kwaliteitsfactoren worden voor een belangrijk deelgenetisch bepaald en onder
meer beïnvloed door teelt- enoogsteffecten,de samenstelling vande aanwezige micro-flora en de
wijze van zowelverwerking als bewerking. De kwaliteit van uitgangsmateriaal kan gericht worden
verbeterd door de productie enverdere verwerking onder optimale condities te laten plaatsvinden.
Beheersing van de kwaliteit van de gehele keten vormt voor de producenten en gebruikers van
uitgangsmateriaal een steeds belangrijker factor.
Voor beheersing van proces-en productkwaliteit zijn criteria voor kwaliteit noodzakelijk. Deze
kwaliteitscriteria ondersteunen een effectief ketenmanagement in de gehele bedrijfskolom. De
kwaliteit van het uitgangsmateriaal vormt daarbij de basisvan een goed eindproduct. Dit geldt
zowelvoor uitgangsmateriaal dat gebruikt wordt voor deteelt vangewassen alsvoor het
uitgangsmateriaal dat gebruikt wordt voor bosbouw en natuur- en landschapsontwikkeling.
Kwalitatief hoogwaardig uitgangsmateriaal garandeert dat ook devolgende stappenin de
productiekolom eengoede start kunnen maken.Goed uitgangsmateriaal levert een hoog
concurrentievermogen in het veld en een laag uitvalpercentage in de kas. Dit waarborgt een
minimalisering van het gebruik vanchemische gewasbeschermingsmiddelen en een reductie van
energieverlies. Om deze hoge kwaliteit van het basismateriaal te kunnen garanderen is het nodig
objectieve bepalingen voor inwendige en uitwendige kwaliteit in het productieproces te
implementeren.Ookvoor de uitvoering van beleidsmaatregelen aangaande de kwaliteit van
uitgangsmateriaal is het nodig objectieve normen voor gezondheid en vitaliteit vast te kunnen
stellen. Deontwikkeling vandezecriteria vereist een diepgaand inzicht in processen die de kwaliteit
van het uitgangsmateriaal bepalen.Onderzoek binnen het programma is erop gericht deze kennis te
ontwikkelen.
Probleemstelling
Kenmerkend voor reproductieve organen in planten isdat zevanuit een rusttoestand geactiveerd
worden tot groei.Vaakis het orgaan in rust relatief droog en wordt geactiveerd door imbibitie
(wateropname). Onze kennis over deactivering van groei en de overleving in droge toestand is
onvolledig. Deze kennisisvan groot belang om beter te begrijpen wat er gebeurt tijdens de
productie en bewaring van zaden,bollen en knollen en hoe de organen vanuit rust tot groei worden
geactiveerd. Bijdeze activering treden belangrijke veranderingen op in de epigenetische activiteit en
in defysiologische en defysischetoestandvan het uitgangsmateriaal en de daarop aanwezige
microflora. Derelatie tussende kiemkwaliteit endegezondheid van uitgangsmateriaal vormt een
centrale probleemstelling van het onderzoek.
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Doelgroep
Doelgroepen van het onderzoek zijn LNV-Directie Wetenschap en Kennisoverdracht, beleidsvoerders
ten aanzien van de kwaliteit van uitgangsmateriaal (LNV-Directie Landbouw, LNV-Directie Industrie
en Handel,LNV-Directie Milieu, Kwaliteit en Gezondheid en LNV-Directie Natuurbeheer),
producenten en gebruikers van uitgangsmateriaal (o.a. plantenveredelingsbedrijven,
zaadproducenten, plantenkwekers en plantentelers),instellingen die zorg dragen voor keuring en
kwaliteitscontrole vanin het verkeer gebracht uitgangsmateriaal (o.a.keuringsinstellingen en PD),
deverschillende landbouworganisaties (o.a.Landbouwschap, Produktschappen) eninstellingen die
zich bezig houden met duurzame land-en bosbouw ontwikkeling.
doel

Dit onderzoek bouwt voort op het afgesloten onderzoekprogramma 184.De relatie tussen genetischfysiologische processen en de gezondheid van uitgangsmateriaal vormt het speerpunt van het
onderhavige programma. Dekrachtvanhet onderzoek wordt gevonden in deintegratie van
disciplines die wordt bereikt door in multidisciplinaire groepen vanvoldoende kritische omvang te
werken aan hetzelfde plantmateriaal dat dezelfde behandelingen heeft ondergaan.
Voor de planperiode zijn ten behoevevan LNVdevolgende einddoelen en specifieke tussendoelen
gesteld:
1) Verhoging van kwaliteit van zaden en bollen door analyse en sturing van rustdoorbreking,
kieming en groei van de kiemplant
- Karakterisering van DNA replicatie encelcyclus-eiwittenin relatie tot vochtgehalte,
bewaargedrag en kiemkwaliteit.
- Verwerven vaninzicht in het effect van stressop chlorofylfluorescentie in kiemplanten.
- Verwerven vaninzichten over het ontstaan vanverschillen in kiemrust, kiemkwaliteit en
embryo-afwijkingen tijdens de productie van uitgangsmateriaal.
2) Inzicht verwerven in de interacties die optreden tussen zaad en de op zaad aanwezige
microflora en de gevolgen daarvan voor de kwaliteit van de kiemplant
- Verwerven van kennis over het effect vanzaadbehandelingen (priming, bewaring,
ontsmetting) op desamenstelling vandezaadmicroflora.
- Ontwikkeling van fluorescentietechnieken voor bepaling van devitaliteit van de op zaad
aanwezige micro-organismen.
- Beeldanalysetechnieken voor permanente monitoring van zaadkieming en kiemplantgroei
voor meting van plantreactie op micro-organismen.
3) Analyse van dewijze van overdracht van micro-organismen vanuit het zaad naar de kiemplant
- Verwerven van kennis over detransmissie van zaadoverdraagbare micro-organismen naar de
plant.
Bepalingvan schade-entolerantiedrempels t.b.v. besluitvorming voor zaadbehandelingen en
ter ondersteuning vaninternationale wet-en regelgeving.
Meting van de effectiviteit vanzaadbehandelingen op kwaliteit van zaad en kiemplant envan
degevoeligheid van analysemethoden.
Additioneel aande LNVfinanciering zijn devolgende doelen gesteld:
- Verbetering van bewaarbaarheid van recalcitrante boomzaden ten behoeve van herplantingsprogramma's in deSahel.
- Ophelderen van de relatie tussen productie-omstandighedenen dezaadkwaliteit van
sojabonen.
- Opzetten van eentijdreeks vanfysiologische activiteiten tijdens kieming van tomatezaad.
Het toepasbaar maken van geleidbaarheidsmetingen voor het aantonen van bacteriën in
aardappelknollen.
Met de bovenstaande doelen entussendoelen levert het programma resultaten op die breed
inzetbaar zijn. Het onderzoek levert technieken waarmee technologen de kwaliteit van
uitgangsmateriaal kunnen meten enverbeteren,enzalvoor het uitvoeren van beleid de kennis
genereren waarmee wetenschappelijk gefundeerde criteria kunnen worden verbonden aan eisen die
worden gesteld aan de kwaliteit van uitgangsmateriaal. Inal het werk binnen het programma en bij
het uitvoeren van andere opdrachten staat de kwaliteit van het geleverde resultaat voorop. Daarom
zullen dewetenschappelijk interessante resultaten in de besteinternationale tijdschriften worden
gepubliceerd enzullen devoor de praktijk belangrijke technieken (in samenwerking met de
doelgroepen) zover uitgewerkt worden dat zealseen standaardlaboratoriummethode gebruikt
kunnen worden. Binnen het programma is sprakevan eeninspanningsverplichting in devorm van
het publiceren vanwetenschappelijke gegevens enhet genereren van strategische kennis.Per
kwartaalwordt devoortgang van hetonderzoek getoetst op basisvan deelrapportages.
Eendoelstelling die direct verbonden isaan het programma isde participatie van CPRO-DLOin de
ISTA.Met de resultaten van het onderzoek ondersteunt dit programma de doelstellingen van deISTA
voor het ontwikkelen enimplementeren vangestandaardiseerde onderzoeksmethoden bij de
beoordeling van internationaalteverhandelen zaaizaad.CPRO-DLOdraagt actief bij aan de
doelstellingen van de ISTAdoor participatie in decommissies Gezondheid, Bewaring,Vigour en
Zuiverheid en draagt deverantwoordelijkheid voor het nationaal ISTAoverleg waaraan ook de
keuringsinstellingen,vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en de LNV-directie Landbouw
deelnemen. Departicipatie van CPRO-DLOiserop gericht de regelgeving van ISTAte versnellen,de
belangen van het Nederlands bedrijfsleven te ondersteunen en nieuwe innovatieve technieken als
standaard in regelgeving te introduceren.
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planning 1998

Voor de planperiode zijn ten behoeve van LNVdevolgende einddoelen en specifieke tussendoelen
gesteld:
1. Verhoging van kwaliteit van zaden en bollen door analyse en sturing van rustdoorbreking,
kieming en groei van de kiemplant.
- Karakterisering van DNA replicatie encelcyclus-eiwitten in relatie tot vochtgehalte,
bewaargedrag en kiemkwaliteit.
- Verwerven vaninzicht in het effect van stress op chlorofylfluorescentie in kiemplanten.
- Verwerven van inzichten over het ontstaan van verschillen in kiemrust, kiemkwaliteit en
embryo-afwijkingen tijdens de produktie van uitgangsmateriaal.
2. Inzicht verwerven in deinteracties die optreden tussen zaad ende op zaad aanwezige microflora
en de gevolgen daarvan voor de kwaliteit vande kiemplant.
- Verwerven van kennis over het effect van zaadbehandelingen (priming, bewaring,
ontsmetting) op de samenstelling vande zaadmicroflora.
- Ontwikkeling van fluorescentie-technieken voor bepaling van devitaliteit van de op zaad
aanwezige micro-organismen.
- Beeldanalysetechnieken voor permanente monitoring van zaadkieming en kiemplantgroei
voor meting van plantreactie op micro-organismen.
- Verwerven van kennis over de rolvanzaadcomponenten met schimmelremmende werking bij
Brassicaceae.
3. Analyse van dewijze van overdracht van micro-organismenvanuit het zaad naar de kiemplant.
- Verwerven van kennis over detransmissie vanzaadoverdraagbare micro-organismen naar de
plant.
- Ontwikkeling van biologisch-veilige methoden om de gezondheid van zaden en ander
uitgangsmateriaal te verhogen ten behoeve van de biologische landbouw.
In hetjaar 1998is het werkplan gefocusseerd op:
1. Deontwikkeling van een nieuw zaadsorteerprincipe op basisvan de rijpheid van zaden. Dit
onderzoek bouwt voor op resultaten behaald in devoorgaande periode. Daarbij is gebleken dat
tijdens de afrijping van het zaaddeceldelingsactiviteit langzaam wordt stilgelegd. Met
verschillende markers isdit proces gevolgd enzijn de effecten van externe omstandigheden en
genetische constitutie duidelijk geworden.Tijdens de afrijping bereikt het zaad een moment
waarop de kwaliteit optimaalis,waarbij onvolwassen zaad een lagere kwaliteit heeft en ook
overrijp zaad eenverminderde kwaliteit bezit. Doordat een zaadproducent toch op een bepaald
moment moet beslissen het zaadte oogsten,omvat elke zaadpartij een mengselvan zaden van
verschillende ouderdom.Verschillen in individuele ouderdom van een zaadpartij blijken voor een
groot deeldoor te werken op de uiteindelijke kwaliteit tijdens kieming.Tot nu toe is het niet
mogelijk geweest om op deze belangrijke kwaliteitsfactor te sorteren of te veredelen. Uit het
lopende onderzoek is eeninnovatieve methode ontwikkeld die sortering en analyse op basisvan
zaadrijpheid mogelijk maakt.
In 1998zalde methode worden uitgewerkt met commerciële partijen van zaden van kool.
Resultaten zullenworden verkregen over:
1. Deinteractie tussen de gezondheid en de mate van rijpheid van het zaad.Onderzoek zal
gericht zijn op de ziekteverwekkers Phoma en Altemaria.
2. Derelatie tussen bewaarbaarheid en zaadrijping.Onderzoek zalworden uitgevoerd door
zaden kunstmatig te verouderen.
3. Het effect van zaadrijpheid endevigour van het zaad.
4. Derelatie tussen celcyclusmarkers (beta-tubuline, DNA-replicatie, endo-beta-mannanase) en
de zaadrijpheid.
2. Eenbeeldanalyse-applicatie zalworden ontwikkeld waarmee on-line de kieming van zaden kan
worden gevolgd enworden gemeten. Dezetechniek maakt het mogelijk modellen voor kieming
te toetsen doordat het kiemgedrag van zaden objectief en in detijd kanworden gemeten.De
basis bestaat uit een beeldanalyse-station,gekoppeld aan een thermotafel. Deze basisconfiguratie is reeds ontwikkeld in het kader van het lopende DWK-programma maar zalverder
worden aangepast aande nieuwe inzichten in beeldanalyse.
In 1998zalde beeldanalyse-applicatie worden uitgewerkt. Daarbij zal het onderzoek worden
uitgevoerd met commerciële partijen van zadenvan kool. Resultaten zullen worden verkregen
over:
1. Het effect vantemperatuurverandering op kiemsnelheid. Daarbij zal het thermo-time model
worden getoetst.
2. Derespons van zaden op kortdurende temperatuurschommelingen.
3. Het effect vanveranderingen in dezaadkwaliteit op het kiemgedrag gemeten op basisvan
beeldanalyse. Hierbij zaldetoepasbaarheid vanverschillende wiskundige technieken voor
kiemcurve-fitting worden nagegaan.Bijdit onderdeel zullen zaadpartijen gebruikt worden die
verschillen in gezondheid (o.a.besmetting met Phoma en Xanthomonas).
3. Mede met financiering door derden zullen in 1998 resultaten worden verkregen over:
l . Techniekontwikkeling ten behoeve van referentiematerialen voor pathogène bacteriën.
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Deoverleving van bacteriën in detijd naverschillende preserverings-technieken.
Destabiliteit van referentiematerialen bewaard bij verschillende temperaturen.
Dehomogeniteit van ontwikkelde referentiematerialen.
Protocollen voor gezondheidstoetsen ten behoeve van het opzetten van ringtesten tussen
verschillende Europese zaadkeuringsinstellingen.
2. Detoepassing van flowcytometrie voor kwantificering envitaliteitsbepaling van
zaadpathogenen (o.a.Clavibacter, Xanthomonas).
- Hetgebruik vanverschillende fluorescerende probes in deflow cytometer voor bepaling
vanvitaliteit van bacteriën.
- Validering vanflowcytometrische methoden voor vitaliteitsbepaling door verglijking met
traditionele technieken voor detectie van pathogenen.
3. Fysischeveranderingen in zadentijdens afrijping en zaadbehandelingen.
- Membraancompositie tijdens afrijping vanzadenvan Azadirachta in relatie tot de
bewaarbaarheid.
- Veranderingen in de glastoestand van zaden tijdens priming.
-

Direct maatschappelijk relevante resultaten zullen worden geboekt door:
- Participatie aan het Internationale symposium vande ISTAin Z-Afrika. Presentaties worden
verzorgd over het gebruik van referentiematerialen voor gezondheidsbepalingen van zaaizaad en
kwaltiteitsanalyses voor vigour.
- Organisatie van eenworkshop in Japan,in samenwerking met de ISTAen de ISHI (International
Seed Health Initiative) voor overdracht en standaardisatie van technieken voor verbetering vande
gezondheid vanzaden.
Receptuurontwikkeling voor modificatie van de microflora van zadenten behoeve van de
biologische landbouw.
andere relevante
programma's

29, 235, 281, 283

indicatie omvang

Totaal Mf 2,1waarvan Mf 1,9 ten lastevan LNV

projecten

LNV
2.120.016 Interacties tussen defysiologie ende gezondheid van zadenin relatie tot de kwaliteit van
de kiemplant (CPRO-DLO,H.Jalink)
2.120.035
Analyse van celcyclusactiviteit tijdens rustbreking en kieming (CPRO-DLO,S.P.C.Groot)
2.120.036
Geautomatiseerde analysevan kiemplantgroei (CPRO-DLO,G.W.A.M.van der Heijden)
LNV+Derden
2.120.019
Integration of physiological and molecular disciplines in seedquality analysis(CPRODLO,S.P.C.Groot)
2.120.023
Verbetering van bewaring van neemzaden (Azadirachta indica) (CPRO-DLO,S.P.C.
Groot)
2.120.025
Deinductie van celcyclusactiviteit en reservevoedselmobilizatie gedurende imbibitie en
kieming vantomatezaden (CPRO-DLO,S.P.C.Groot)
2.120.029
Certified reference materials to promote quality assurance in the seed production chain
and support Community policies for controlling quarantine organisms (CPRO-DLO,R.W.
vanden Bulk)
2.120.037
Zaadkwaliteit en bewaarbaarheid van geprimde zaden: Invloed van glasovergangen
van het cytoplasma (CPRO-DLO,H.Jalink)
2.120.042
Fluorescentietechnieken voor vitaliteitsbepalingen van zaadoverdraagbare pathogenen
(CPRO-DLO,R.W.van den Bulk)
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Programma 285

Genetische regulatie en modificatie van Metabolische Processen: de
Plant als Natuurlijke Producent van Economisch Interessante Stoffen

programmaleider

Dr.A.J.van Tunen CPRO-DLO

aanvangsjaar

1996

eindjaar

2001

samenvatting

Het gebruik en deveredeling van planten voor de productie van economisch belangrijke stoffen
vormt in toenemende mate eeninteressant alternatief om op een economische, natuurlijke en
milieuvriendelijke wijze maatwerkmoleculen voor agro-industrieelgebruik te genereren. In dit
onderzoekprogramma wordt, in samenwerking met food en non-food industrie enveredelingsbedrijfsleven,toepassingsgerichte kennisgegenereerd op het gebiedvan genetische regulatie en
modificatie van metabolische processen. Dezekennis zalgebruikt worden om via moleculaire
veredeling gewassen te produceren met een grote toegevoegde waarde door de verhoogde
intrinsieke aanwezigheid vande gewenste stoffen.Van biosyntheseroutes die leiden tot de vorming
van geur- en smaakstoffen enroutes die leiden tot de synthese van suikers en biopolymeren zullen
genen, enzymen,biochemische omzettingen encellulaire lokalisatie bestudeerd en genetisch
gemodificeerd worden.

aanleiding

Dit onderzoekprogramma vormt eenvoortzetting van onderzoekprogramma 26'Overdracht van
genetische materiaal met behulpvan celbiologische technieken en bestudering van de stabiele
introductie en expressie in het acceptorgenoom'. Dit onderzoek was gericht op het vergaren van
basiskennis over chromosoomoverdracht, transformatie, celtypering engenetische regulatie van
metabolische processen.Afstemming van het nieuwe onderzoekprogramma heeft plaats gevonden
met deverwerkingsindustrie en het veredelingsbedrijfsleven. Daarnaast blijkt ui het concept Kennis
Beleidsplan (LNV),gesprekken met directies DWK en IH,vanuit de programmabeschrijvingen van het
EU-kaderprogramma IV(FAIRen BIOTECH)en uit de evaluatie van CPRO-programma 26,dat
onderzoek op het gebied vangenetische regulatie van metabolische processen eencentrale enzeer
belangrijke speerpunt binnen de biotechnologie vormt. Een blijvende interesse voor het genereren
van kennis op het gebied van celtypering entransformatie werd gesignaleerd. Deze marktinformatie
heeft geleid tot een verschuiving vandeonderzoekrichting waarbij research op het gebied van
genetische regulatie van metabolische processen versterkt isten kostevan de somatische celgenetica
en chromosoomoverdrachtonderzoek. Hetcelbiologische onderzoek ende expertise op het gebied
van transformatie enceltypering blijft gehandhaafd.
Degenetische regulatie vaneen aantalzeer belangrijke biosynthese routes bij planten is grotendeels
nog onbekend en eris eengrote behoefte aan basiskennis over degenen,enzymen, biochemische
omzettingen encellulaire lokalisatie vandeze metabolische processen.Van de meeste routes
(bijvoorbeeld de biosynthese van geur- en smaakstoffen) zijn vaak niet eens de biochemische en
enzymatische omzettingen bekend die leidentot devorming van deze plantmetabolieten. Ook de
plaats (welke cellen) waar deze biosyntheses plaatsvinden isvaakvolledig onbekend.Vergroting van
onze kennisvan deze routes,de genetische regulatie daarvan endecellulaire en subcellulaire
lokalisatie waar deze biosyntheses plaatsvinden maakt het mogelijk deze metabolische routes te
beïnvloeden envia genetische modificatie of klassieke veredeling te sturen.
Debinnen dit programma verkregen kennis,methoden,moleculaire handvatten en uitgangsmateriaal zullen ter beschikking komenvan het Nederlandse food- en non-food bedrijfsleven en de
veredelingsindustrie. Dit zalhet concurrentievermogen van de Nederlandse agro-enveredelingsindustrie vergroten ten opzichte vanvooral de USAen Japan.Doordat veredeling op het gebied
van metabolische processen een nieuwe dimensie geeft aan het huidige veredelingsonderzoek,
versterkt en kapitaliseert dit programma deexpertise die binnen Nederland op het gebied van
veredeling aanwezig is (CPRO-DLO,Nederlandse veredelingsbedrijfsleven, LUW).

doel

'Het genereren van kennis over genetische regulatie van metabolische processen en het ontwikkelen
van celbiologische en moleculaire methoden om deze metabolische routes via genetische
modificatie te kunnen sturen.Deze kennis endeontwikkelde celbiologische technieken worden
gebruikt om de kwaliteit vangewassen te verhogen enin deze gewassen de hoeveelheid en het type
specifieke inhoudsstoffen zodanig tevergroten dat winning economisch rendabelwordt ten
behoevevan deverwerkings- en bewerkingsindustrie ende veredelingsindustrie'.
Naast dit door LNVgefinancierde onderzoekprogramma zal er door derden gefinancierd, additioneel
onderzoek plaatsvinden ophet gebied vanaminozuurmetabolisme, suikertransport,
kleurstoffenbiosynthese enop het gebiedvan het ontwikkelen van transformatiemethoden voor
aardbei, appel,karwij en suikerbiet. Specifieke thema's en projecten binnen de algemene
doelstelling zijn het genereren van kennis en methoden over de processen en factoren die een rol
spelen bij:
Geur- en smaakstoffen
Bestudeerd wordt hoe geur- en smaakstoffen gemaakt worden in planten enwelke enzymen en
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genen daarbij betrokken zijn. Geur en smaakvan een product worden bepaald door een groot aantal
stoffen (somstot 300 chemisch complexe verbindingen). Binnen dit project zal geconcentreerd
worden op die stoffen die specifiek entypisch zijn voor bepaalde aroma's. Zozaler op het gebied
van geurstoffen vooralonderzoek verricht worden naar degenetische regulatie van de biosynthese
vanterpenoïden die de belangrijkste componenten vormen van bijvoorbeeld rozenolie.Voor de
smaakstoffen betreft het vooral onderzoek naar de biosynthese van furaneol en lactonen.De
expertise ontwikkeld binnen het suikermetabolisme project (zie beneden) maakt het ook mogelijk
om het suikermetabolisme van vruchten te onderzoeken (suikersvormen een belangrijke component
voor de smaak). Naast moleculair genetisch en biochemisch onderzoek wordt ook onderzocht welke
cellen verantwoordelijk zijn voor de productie vandeze secundaire metabolieten. In het onderzoek
worden aardbei (smaakstoffen) en petunia (geurstoffen) als modelgewassen gebruikt. De
experimenten op het gebied van geur-en smaakstoffen worden uitgevoerd in samenwerking met
het bedrijfsleven. Dit deelvan het programma zalgedurende de gehele looptijd van dit programma
uitgevoerd worden.
Eenklein deelvan dit deelvan het programma betreft onderzoek op het gebied van het genereren
van methoden en kennis die leiden tot deidentificatie van (somsvreemde) plantensoorten die
interessante inhoudsstoffen in verhoogde hoeveelheden bevatten.Vanuit een gedegen botanische
achtergrond en met behulp van bestaande ente ontwikkelen zoeksystemen worden dergelijke
plantensoorten geïdentificeerd. Deze plantensoorten zullen gebruikt worden voor veredeling,
vervolgonderzoek of zijn direct van belang voor deverwerkende en bewerkende industrie. Dit
onderzoek zalplaatsvinden gedurende degehele looptijd van het project.
Additioneel aan dit programma zaler onderzoek verricht worden op het gebied vande biosynthese
van kleurstoffen (flavonoïden). Dit onderzoek zalgedurende 1995en 1996plaatsvinden gefinancierd
door STW(1,8fte). Daarnaast wordt er op het gebied van aminozuurmetabolisme een door derden
gefinancierd project (3,0fte) uitgevoerd dat tot doel heeft het gehalte van aminozuren in een
commercieel gewasvia genetische modificatie te verhogen ten einde eenverhoogde toegevoegde
waarde te verkrijgen.
Suikermetabolisme
Binnendit onderzoekthema wordt de biosynthese vanfructanen bestudeerd. Fructanen zijn suikers
bestaande uit polymeren vanfructose en hebben belangrijke commerciële toepassingen voor de
voedselindustrie en zijn ook belangrijk voor stresstolerantie. Erwordt bepaald
1. hoe maatwerkfructanen met specifieke ketenlengtes envertakkingspatronen in grote
hoeveelheden gemaakt kunnen worden in transgene planten (1996-1999),
2. worden source/sink interacties bestudeerd (1998en 1999).
Indit onderzoek worden fructaangenen uit aardpeer, knoflook entimotheegras geïsoleerd.Na
bestudering en modificatie zullen dezegenen in degewassen suikerbiet, aardappel,tomaat en het
modelgewas petunia geïntroduceerd worden omfructaanbiosynthese aan te schakelen.
Naast aande biosynthese vanfructanen wordt het suikermetabolisme in nectariën bestudeerd.
Nectariën zijn suborganen in bloemen,die een belangrijke rol spelen bij de aantrekking vaninsecten.
Deconcentratie en samenstelling van suikers bepaalt de kwaliteit van de nectar endaarmee de
aantrekkingskracht voor bestuivers ende kwaliteit van de geproduceerde honing. Indit programma
wordt onderzoek verricht naar de genetische regulatie van het suikermetabolisme in nectariën
waarbij petunia als modelgewas gebruikt wordt. Het onderzoek leidt tot inzicht in wijze waarop de
diverse suikers worden geproduceerd entot deisolatie van regulerende genen. Dergelijke genen
kunnen worden toegepast voor genetische modificatie van het metabolisme in nectariën, leidend tot
verandering van de nectarsamenstelling.
Additioneel aandit door LNVgelden tefinancieren project vindt onderzoek plaatsdat gefinancierd
wordt door het Spaanse ministerie vanWetenschappen (1,0fte). Het betreft deisolatie en
karakterisering van suiker-transportgenen. Definanciering stopt eind 1996;geprobeerd zal worden
om hier vervolgfinanciering voor tevinden.
Celtypering en transformatie
Methoden worden ontwikkeld om kleine hoeveelheden van stoffen (bijv DNA, RNA,eiwitten of
inhoudsstoffen) in een celof cellen te brengen ofjuist uit een celte halen.Stoffen die in een cel
gebracht of aan een celgehecht kunnen worden zijn bijvoorbeeld kleurstoffen waardoor een cel
gevolgd kanworden in haar ontwikkeling. Stoffen zullen ook uit cellen gehaald worden en
vervolgens biochemisch geanalyseerd worden.Via deze methoden worden cellen getypeerd en kan
bepaald worden welke cellen betrokken zijn bij biosynthese van bepaalde stoffen. Dit deelvan het
LNV-onderzoekprogramma zalgedurende degehele looptijd van het project plaatsvinden.
Dedoor CPRO-DLO ontwikkelde unieke celtyperingstechnologie wordt ook gebruikt om overdracht
vangenetisch materiaal naar recalcitrante gewassen te optimaliseren en substantieelte verhogen.
Daarbij zaldit onderzoek zichconcentreren op deontwikkeling van transformatieprotocollen voor
die gewassen die van belang zijn om metabolische processen te modificeren. Hetontwikkelen van
transformatieprotocollen zalvoor een klein deeldoor LNVgeldentot 1997 gefinancierd worden.In
devoorafgaande jaren isop CPRO-DLOgewerkt aan methoden voor detransformatie van Engels
raaigras (Lolium perenne). Demethode istoen nietvolledig uitontwikkeld. Recente ontwikkelingen
op het gebied van detransformatie van monocotylen en detoenemende interesse voor
voederwaarde van ruwvoer zijn aanleiding geweest tot dit onderzoek. Het doelvan dit kleine en eind
1996afte sluiten project iseentransformatieprotocol te ontwikkelen en gebruiksklaar te maken
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voor enkele genotypen om in eenvervolgproject de voedingswaarde van lolium te verbeteren door
introductie van fructaangenen.
Het resterende enovergrote deelvan het transformatieonderzoek is additioneel aandit LNVprogramma. Hetwordt door derden gefinancierd en betreft transformatie van aardbei,appel, karwij,
aardappel en suikerbiet (3,7fte). Door de uitvoering van het celtypering-en transformatieonderzoek'
wordt de opgebouwde celbiologische kennis en expertise in stand gehouden hetgeen in de evaluatie
van het vorige programma belangrijk gevonden werd.Ook het veredelingsbedrijfsleven vindt dit
belangrijk hetgeen gebleken is uit deverkennende gesprekken ende aantoonbare bereidheid tot
(mede)financiering.
planning 1998

Dealgemene doelstelling van dit programma is "het viaveredeling en moleculaire veredeling
ontwikkelen van planten diein staat zijn om economisch belangrijke maatwerk moleculen op een
natuurlijke en milieu vriendelijke wijze voor agro-industrieelgebruik te produceren". Consumenten
en industrieën hebben eentoenemende behoefte aangezonde enop natuurlijke wijze
geproduceerde plantproducten.Vanwege bezuinigingen opgelegd vanuit DWK wordt een deelvan
de eerder beoogde input niet geleverd endusook een aantalte verwachten resultaten niet gehaald.
Bijdeverschillende sub-thema's zaldit aangegeven worden.
Binnen de specifieke thema's en projecten van dit programma zullen de hieronder weergegeven
resultaten in 1998bereikt worden. Daarbij zal,mede op verzoek van de begeleidingscommissie, de
onderzoeksdoelen op hoofdlijnen aangegeven worden.
Thema 1.Geur-en smaakstoffen
Natuurlijke aroma's in voedings-,gezondheids-en personal care producten staan sterk in de
belangstelling. Binnen dit thema wordt gewerkt aan deisolatie, karakterisatie en genetische
modificatie van smaakstofgenen waarbij de aardbei als modelgewas gebruikt wordt en geurgenen
met gebruik van Petunia hybrida als modelsysteem.
In 1997zijn een groot aantalgenen geïsoleerd vanuit een aardbeivrucht-specifieke cDNA bank
gekarakteriseerd m.b.v. RNAblotting in wild type en mutant aardbei vruchten en planten. Erzijn nu
4 genen gekozen die in transgene planten uitgeschakeld of tot over expressie gebracht gaan
worden. Genconstructen zijn gedeeltelijk reeds gemaakt gevolgd door de eerste transformaties. In
1998zullen de resterende genconstructen gemaakt gaanworden en zullen er op volle schaal
transformaties uitgevoerd worden. Deeerstetransgene planten zullen via koude behandelingen in
bloei getrokken worden en het effect vantransgene inhibitie of over-expressievan de twee
cytochroom P450's,een mybgen,een linalool synthasegen en genen betrokken bij de afbraak van
vetzuren tot hexanal en hexanolzalbepaald worden.Transgene planten zullen op RNA, DNA en
biochemisch niveau geanalyseerd worden hetgeenveelaandacht en input vergt.
M.b.t.de isolatie van geurgenen uit Petunia hybrida kan aangegeven worden dat in 1997de eerste
set random sequenties geïsoleerd zijn uit cDNA bank gemaakt van petalen van eengoed geurende
Petunia hybrida variëteit. Dezegenen zullen m.b.v. RNA blots verder geselecteerd worden en er zal
op basisvan de sequentie en het expressiepatroon een selectie van de genen gemaakt gaan worden.
Vervolgens zullen deze genen m.b.v.het door deVUA ontwikkelde transposon mutagenese systeem
uitgeschakeld worden. Dehiervoor noodzakelijke genemachine methode zalverder ontwikkeld
worden bij CPRO-DLO.Daarnaast zullen de nakomelingen van eenfamilie transposon planten met
eenveranderd geur profielverder genetisch gekarakteriseerd worden. Indien deverandering stabiel
over blijkt te erven zal eengen klonering uit gevoerd gaan worden. In dit deelvan het onderzoek
wordt met name geconcentreerd op degenen betrokken bij de biosynthese van benzoiden waartoe
ook het reeds eerder in petunia bloemen gedetecteerde vanilline behoort.Vanwege de
bezuinigingen opgelegd vanuit DWK zalhet grootste deelvan het werk met betrekking de
moleculaire regulatie vanvanilline biosynthese in de plant Vanilla planifolia niet uitgoerd worden.
Dit onderzoek zalbepaerkt worden tot de Bloeiinductie experimenten in kasomstandigheden.
Mijlpalen 1998:eerste transgene aardbei planten,petunia genen betrokken bij geurstof biosynthese,
transposon mutanten voor deze genen.Output 1artikel aardbei, l artikel petunia,databank cDNA
sequenties aardbei en Petunia hybrida.
Thema 2.Suikermetabolisme
Fructanen zijn fructose polymeren met belangrijke food- en non-food toepassingen. Het produceren
van dezecommercieel zeerinteressante geheel plantaardige polymeren is dan ook zeer belangrijk
vanuit het oogpunt van In 1997isde eerstetransgene prototype suikerbiet gegenereerd die
fructanen maakt. Dezeaanpak (Fructan Beet™) blijkt zeer effectief: erworden zeer hoge
hoeveelheden fructanen gemaakt in detap root maar niet in de bladeren van deze transgene
planten. In 1998zullen deverkregen planten op DNA, RNA en biochemisch niveau volledig
geanalyseerd worden. Daarbij zalook devraag beantwoord worden hoe het komt dat er wel veel
oligo fructanen in de tap root gemaakt worden maar niet in het blad (in detap root dejuiste routing
van sucrose richting vacuole?, proteasein het blad aanwezig dat SSTuitgeschakeld?,invertase in het
blad dat sucrose en/ of oligo fructanen afbreekt?). Daarnaast zullen planten gegenereerd worden
die zowel SSTals FFTbevatten (dubbel constructen) en zullen degenen die uit andere plantsoorten
geïsoleerd zijn ook in suikerbiet getransformeerd worden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd met
medefinanciering vanuit bedrijfsleven enEU.
Nectarien zijn bloemorganen die een belangrijke rol spelen tijdens de bestuiving van bloemen enals
zodanig in belangrijke mate defertiliteit van gewassen bepalen.In het afgelopenjaar is het
suikermetabolisme en de moleculaire controle daarvan in de nectarien van de modelplant Petunia
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hybrida bestudeerd. In 1998zullen nectarie specifieke invertases gekloneerd en bestudeerd worden.
Depromoter van een nectarie specifiek gen (necl) die in het voorafgaande jaar geïsoleerd is zal door
gebruik van GUSfusie constructen in transgene planten bestudeerd worden. Na klonering van
nectarie specifieke invertases zullen necl promoter / invertase genconstructen gemaakt worden
waarmee transgene petunia planten gemaakt worden.
Mijlpalen 1998:Transgene Suikerbieten die zowelSSTals FFTbevatten uit aardpeer, transgene
suikerbieten die ook genen uit andere gewassen bevatten. Klonering invertase genen.Transgene
planten met invertase constructen.Output 1998:l artikelin toptijdschrift.
Thema 3-Celtvpering en Transformatie
Het celtype dat in suikerbiet wasgeïdentificeerd alscompetent voor regeneratie entransformatie, de
sluitcel,is ook bekeken bij Viciafaba, Nicotiana tabacum en Lycopersicon esculentum. De bestaande
protocollen voor isolatie en kweek, bleken niet altijd rechtstreeks extrapoleerbaar naar de geteste,
andere gewassen.Nadere optimalisatie vooralop het gebied van celdeling en kweek zalin 1998
uitgevoerd worden. Daardefysiologische statusvan de sluitcellen erg belangrijk wordt geacht,
zullen met name de effecten van uitgangsmateriaal, feeders,osmolariteit van de media en vooral
antioxidant toevoegingen worden bestudeerd.Hiernaast zullen nieuwe gewassen zoals ui en soja
worden onderzocht.
Deceltyperings methode alsinstrument voor identificatie van competente celtypen isin een
voorstudie toegepast bij protoplasten geïsoleerd uit celsuspensies van prei. Hier kon een celtype
geïdentificeerd worden met een hoge celdelingscapaciteit. Analoog hieraan zullen celsuspensies
dienen als uitgangsmateriaal voor identificatie van delings-en regeneratiecompetente protoplasten
in recalcitrante monocotyle gewassen alsengels raaigras, Lolium perenne,en ui,Allium cepa.
Hiertoe zijn vanuit rijpe embryos regenereerbare calluskweken opgezet en in suspensie gebracht. Bij
Lolium zijn protoplasten geïsoleerd,isdeling opgetreden enzijn calliverkregen.De
regeneratiecapaciteit vandiecallizalworden bekeken. Nainbedden in alginaat of agarosevan de
protoplasten zalceltypering volgen naeerstfenotypische klassen gedefinieerd te hebben. Verrijking
voor hetjuiste celtype en het testen vantransformatiecompetentie zijn de daaropvolgende stappen.
Eenprotoplasteringsprotocol voor Allium isontwikkeld.
Mijlpalen 1998:ten minste 1nieuw patenteerbaar transformatie protocol. Output 1artikel, patent
aanvraag
andere relevante
programma's

281, 282, 286

indicatie omvang

Totaal Mf 2,2 waarvan Mf 1,8 ten lastevanLNV

projecten

1. Geur- en smaakstoffen
2.50.18 Geur-en smaakstoffen petunia enaardbei;Dr. A.J.van Tunen
2.50.17 Transformatie aardbei;Dr. F.Krens
2.50.27 Vanille; Dr.W. Brandenburg
2. Suikermetabolisme
2.50.16 Isolatie Fructaangenen; Dr.A.J.van Tunen
2.40.34 Moleculaire Regulatie van het Suikermetabolisme in nectarien; Dr. C.M.CreemersMolenaar
3. Celtypering en Transformatie
2.50.23 Celtypen enTransformatie competentie; Dr. F.Krens
Alle projecten worden binnen CPRO-DLOuitgevoerd.
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Programma 287

Het ontwikkelen van methoden ten behoeve van en het gebruik van
rasseninformatie systemen en het produceren van rassenlijsten

programmaleider

Dr. Ir.A.A.J.M.Franken,CPRO-DLO

aanvangsjaar

1996

eindjaar

2001

samenvatting

In detoekomst zal het cultuur- engebruikswaarde onderzoek op een andere manier plaatsvinden,
doordat veel meer dantot nu toe het gevalwas degegevensvan de bedrijven en andere instellingen
betrokken zullen worden in het onderzoek. Datvraagt drastische aanpassingen van het huidige
systeem.
Het doelvan dit programma isde systemen rond hetvaststellen van decultuur- en gebruikswaarde
van rassen zodanig teverbeteren,dat daardoor dekwaliteit ende efficiëntie vande productie,
verwerking en presentatie van rasseninformatie verhoogd wordt.

aanleiding

Deconsument isin toenemende mate gevoelig voor de wijze waarop ons voedselis voortgebracht,
zowel in de primaire alsin deverwerkende fasen.Deaandacht verschuift naar een meer natuurlijke
productie, meer zorgvoor het milieu,grotere duurzaamheid enintegrale ketenzorg.
Aldeze ontwikkelingen vragen om eenveranderd rassensortiment. Rasseninformatie is nodig voor
een goede kwaliteits-, resistentie-en milieumanagement envoor het optimaliseren van het
bedrijfsresultaat. Kennisover raseigenschappen en hoe rassen met verschillende combinaties van
eigenschappen reageren,bijvoorbeeld op verschillende milieus/teeltwijzen, isvan essentieel belang.
Bijde aanbeveling van rassenzijn leveranciers van uitgangsmateriaal,telers, handelaren, fabrikanten
en consumenten te onderscheiden elk met hun eigen belangen. Bij de rassenkeuze is daarom
behoefte aan objectieve informatie, waarbij de raseigenschappen zo goed mogelijk tegen elkaar
afgewogen worden. Daarbij moet de gehele keten in beschouwing genomen worden. Enerzijds
omdat afhankelijk van de plaats in de keten verschillende raseigenschappen van belang zijn en
anderzijds omdat vaaktegenstrijdige belangen aandeorde zijn.
Bijdeintegrale ketenzorg staat eenveilige,duurzame en economische rendabele productieketen
voorop,waarbij de kwaliteit van het product door de hele keten moet kunnen worden gewaarborgd.
Daar het uitgangsmateriaal aande basisstaat van deketen,is het van belang om tot een juiste
rassenkeuze te komen,te meer daar inwendige kwaliteitsfactoren een belangrijk rol spelen bij de
integrale ketenzorg.
Samen met de proefstations iseeninventarisatie gemaakt van de knelpunten bij het uitvoerend
cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek. Dezezijn samengevat in de nota Methodenonderzoek CGO,
waarbij vier belangrijke onderzoekthema's zijn geïdentificeerd, waaronder statistische methoden en
protocols.
Volgens artikel 73van deZaaizaad-en Plantgoedwet kunnen voor groepen van cultuurgewassen
Rassenlijsten worden aangehouden. Dit heeft geresulteerd in de Besluiten Aanbevelende Rassenlijst
Landbouwgewassen,Aanbevelende Rassenlijst Groentengewassen, Aanbevelende Rassenlijst
Bosbouwgewassen,Aanbevelende Rassenlijst Fruitgewassen en Aanbevelende Rassenlijst
Siergewassen en dedaarbij behorende Beschikkingen.
De Rassenlijst voor Landbouwgewassen en die voor Bosbouwgewassen hebben een bindend
karakter.
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Dit onderzoekprogramma is gericht op het ontwikkelen van protocols en het opzetten van een
accreditatiesysteem voor het cultuur- engebruikswaardeonderzoek. Daarnaast wordt in dit
programma uitvoering gegeven aan een aantalwettelijke taken.
Eengoedewaardebepaling eninformatie over nieuwe rassen met verbeterde eigenschappen zijn
beleidsmatig van belang omdat deze rassen bijdragen aande mogelijkheden om de milieubelasting
ten gevolge van deteelt te verminderen en omdat ze bijdragen aan het vergroten van de
concurrentiepositie van de Nederlandse land-en tuinbouw.
Doelstellingen van het onderzoek t.b.v. deWDT:
- Ontwikkeling van Protocollen
Doelvan protocollen is het mogelijk maken van accreditatie van bedrijven,doorzichtig maken en
standaardiseren van de beproeving van rassen,waardoor een betrouwbare, snellere en
goedkopere waardevaststelling van nieuwe rassen bereikt wordt endelenvan het routinematige
cultuur- en gebruikswaarde onderzoek op goede wijze door derden kanworden uitgevoerd.
- Accreditatie
Doelvan het opzetten van een systeem van accreditatie van bedrijven is het borgen van de
kwaliteit van bedrijven,waardoor delen van het routinematige cultuur- en
gebruikswaardeonderzoek op goede wijze door derden kan worden uitgevoerd.
- Statistische methoden

-

Protocollen vereisen een goede statistische onderbouwing. Belangrijke onderwerpen betreffen
de analyse van genotype-milieu-interactie, analysevanwaarderingscijfers en het ontwerpen van
efficiënte beproevingssystemen. Eenbelangrijk aspect daarbij is het ontwikkelen van methoden,
die gebruikmakend van binnenkomende gegevens,het systeem voor het onderzoek van de
cultuur- en gebruikswaarde van rassenverder optimaliseren.
Ontwikkelen van eensysteemom CGO gegevenste verzamelen en te verwerken tot rasinformatie
Doelis het beheersen van degegevensstromen, het verzamelen,verwerken en bewerken van de
informatie over rassen op basiswaarvan voorlichting over rassen gegeven kanworden.
Erzaleen rasseninformatiesysteem in nauwe relatie met het bestaande systeem voor registratie
en kwekersrecht (REX)opgezet worden,waarbij degegevensstromen zoveel mogelijk
geautomatiseerd moeten worden.
Het systeemvan rasseninformatie zalworden uitgevoerd volgens de methode Landbouw
Informatica Aanpak (LIA) omdat hiervan binnen CPRO-DLO-kennis aanwezig is en in
voorkomende gevallen een beroep kanworden gedaan op de LIA-expertise binnen LNV.Erzal
een gegevens-en activiteitenanalyse en eeninteractie-analyse plaatsvinden envervolgens zaleen
ontwerpplan voor het te bouwen systeem gemaakt worden. In laterejaren zalhet systeem
gebouwd en gevuld worden.

Doelstellingen vandeWDTin engerezin:
- Hetleveren van rasseninformatie
Door deconstante verbetering van het rassensortiment,in beeld gebracht door het cultuur- en
gebruikswaardeonderzoek envastgelegd in de Rassenlijsten,wordt een bijdrage geleverd aan
eenconcurrerende, milieuvriendelijke, duurzame enveilige landbouw. Aspecten die daarbij een
steeds belangrijker wordende rol spelen zijn productkwaliteit, productiekwaliteit,
volksgezondheid en milieuzorg.
- Het voerenvan de secretariaten van decommissies voor het samenstellen vande Rassenlijsten
De Nederlandse bijdrage leveren aande Gemeenschappelijke rassenlijst voor Landbouwgewassen
Deindeling van Engels raaigras rassenin verband met de zaaizaadsteun van deEU
planning 1998

Het programma bevat eenonderzoeksdeel en eendeelbetreffende de uitvoering van de wettelijke
taken. DezeWDT-taken worden verricht in het kader vanwettelijke bepalingen,die detoelating van
nieuwe rassentot de nationale ende EU-markt reguleren. Het onderzoeksdeel zalin 1997 afgesloten
worden. Het betreft de projecten:
28701
Het ontwikkelen van kwantitatieve methoden voor een efficiënt rassenonderzoek
28702
Het ontwikkelen van protocollen
28710
Ontwikkelen van eensysteem om CGOgegevensteverzamelen ente verwerken tot
rasinformatie.
Na 1997zalbinnen dit programma ten lastevan LNValleen nog de uitvoering van de wettelijke
taken plaatsvinden,waaronder het samenstellen van rassenlijsten. Bijde samenstelling van
rassenlijsten is sprakevan een eenjarige cyclus(Rassenlijst voor Landbouwgewassen, EU-rassenlijst)
en eenvijfjarige cyclus (Rassenlijst voor Bomen,Rassenlijst voor Fruitgewassen). Door het stopzetten
van het onderzoeksdeel ten lastevan LNVen deverschillende cycli vande rassenlijsten treden van
jaar totjaar grote schommelingen opin de benodigde capaciteit.
Delaatste Rassenlijstvoor Bomenisin 1994en 1995samengesteld en begin 1996verschenen.De
volgende rassenlijst moet begin 2001weer verschijnen.Om dit mogelijk te maken moet dusin 1999
begonnen worden met de samenstelling van de Rassenlijst voor Bomen,waardoor de benodigde
capaciteit voor de samenstelling van rassenlijsten verdubbeld voor dejaren 1999en2000.
Deresultaten diein 1998gerealiseerd worden zijn alsvolgt:
1. Deproduktie van de Rassenlijst voor Landbouwgewassen op basisvan het cultuur- en
gebruikswaardeonderzoek voor landbouwgewassen, die door CPRO-DLOverwerkt en
besproken worden in deCommissie voor deSamenstelling van de Rassenlijst voor
Landbouwgewassen.
2. Hetvervullen van de secretariaten van de Commissiesvoor de Samenstelling van de
Rassenlijsten.
3. Deafhandeling van lopende (bezwaren)procedures voor de Commissie voor de Samenstelling
vande Rassenlijst voor Landbouwgewassen envoor deandere rassenlijstcommissies.
4. Het aanleveren van gegevens en andere relevante informatie aan de EUen het adviserenvan de
Commissie van de EUbetreffende de Gemeenschappelijke Rassenlijst voor Landbouwgewassen.
5. Het bijdragen aaninternationale afstemming van het cultuur- en gebruikswaardeonderzoek.
6. Het makenvan eenindeling van Engels raaigrasrassen,aanlevering van data aan en advisering
van de Commissie van de EUin verband met dezaaizaadsteun voor Engels raaigras,vlas en
hennep.
7. Verzamelen enverwerken van gegevensvanrassen.
8. Controle op de uitvoering vande protocollen voor het cultuur- en gebruikswaardeonderzoek.
9. Verzamelen vaninformatie over degebruikswaarde van Bomen t.b.v. de Nederlandse bos-en
landschapsbouw m.b.t.gezondheid,aangepastheid aan klimaat, groei,vorm en genetische
diversiteit wordt verzameld in toetsproeven. Dezetoetsproeven zijn in de loop der jaren
aangelegd opterreinen vanoverheden (SBB,RWS, gemeenten) en particulieren. Resultaten van
metingen enwaarnemingen in deze proefvelden zullen worden vermeld in de eerstvolgende
uitgave van de Rassenlijst voor Bomen 2001-2005.Tussentijds vrijkomende relevante informatie
kandoor de Commissie voor de Samenstelling vande Rassenlijst gepubliceerd worden in de
Staatscourant. DeNAKBkandezeinformatie verwerken in dejaarlijkse instructie voor
85

zaadinzamelingen en hun handelsvoorschriften. In 1998zullen alle metingen en waarnemingen
aan ziekte engezondheid van Eik (Quercusrobur, Q.rubra en Q.petraea) worden uitgewerkt.
De resultaten hiervan worden door de Commissie voor de Samenstelling van de Rassenlijst
vermeld in deStaatscourant,indien eenwijziging van categorie "geselecteerd" naar "getoetst"
hier aanleiding toe geeft. Metingen enwaarnemingen zullen worden uitgevoerd in proefvelden
van Esdoorn (Acer pseudoplatanus) en Beuk (Fagus sylvatica).Voor een aantal hybriden van
Populier zalin 1998 een klonentoets worden aangelegd om de ontwikkeling van nieuwe fysio's
van Populieren roest {Melampsora larici-populina) in de praktijk te kunnen volgen. De
klonentoets van ongeveer 2ha zalworden aangelegd op terrein van Staatsbosbeheer. Met
beheerders van proefveldterreinen isfrequent overleg over diverse beheersaspecten.
10. In 1998zalin voorkomende gevallen geadviseerd worden t.a.v.internationale regelgeving en
afspraken (EU,OESO),alsmedet.a.v. denationale wetgeving (LNV, NAK's, Produktschappen,
Bosschap).
andere relevante
programma's
indicatie omvang
projecten

Totaal Mf 1,1waarvan Mf 1,0 ten lastevan LNV
LNV-financiering
2.110.001
Rassenlijst voor Landbouwgewassen (CPRO-DLO,H. Bonthuis)
2.110.012
EU-rassenlijst(CPRO-DLO,J.J.Bakker)
2.IIO.043
Activiteiten t.b.v. andere rassenlijsten,waaronder die voor Rassenlijst van Bomen
(CPRO-DLO,J.J.Bakker)
37053
Rassenlijst van Bomen (IBN-DLO,S.M.G.deVries) (Betreft aanleveren entoetsen van
gegevens van bosbouwgewassen voor project 2.110.043)
Financiering door derden
2.110.038
Interactie tussen rassen en teelttemperatuur (NOVEM, Landbouwschap)
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Diergezondheid en dierenwelzijn
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Programma 246

Klimaat en luchtkwaliteit in stallen gericht op de
gezondheidstoestand van het dier

programmaleider

Dr.ir. A.J.A.Aarnink, IMAG-DLO

aanvangsjaar

1995

eindjaar

1998

samenvatting

In het programma worden methoden onderzocht om het stalklimaat en de luchtkwaliteit zodanig te
beheersen dat voldaan kanworden aanzoweldecriteria voor de gezondheid enwelzijn van dieren
alsmede aan de gezondheid van de dierverzorgers. Hiertoe moet kennis worden verdiept over de
klimaatprocessen, moet geavanceerde modelvorming worden ontwikkeld voor vooral de ruimtelijke
verdeling van het klimaat en de luchtkwaliteit gebaseerd op CFD-technieken, moeten
beheersingsstrategieën voor lokaal stalklimaat en luchtkwaliteit worden ontworpen en moeten de
methoden experimenteel worden gevalideerd engetoetst, waarbij de modellen stapsgewijs worden
uitgebouwd van thermisch klimaat naar verdeling van vaste deeltjes envervolgens van pathogenen.

aanleiding

Installen spelen klimaat eninfectiedruk eengrote rol.Voor beheersing van het stalklimaat op
dierniveau is beheersing van het luchtbewegingspatroon in stallen nodig. Deinfectiedruk wordt
bepaald door binnenkomst van pathogenen envia aerogene routes en door verspreiding van
pathogenen binnen bedrijven. Bijkomende aspecten zijn emissies naar het milieu die binnen
hiervoor gestelde normen dienen te blijven,het energieverbruik, de economische en bedrijfskundige
haalbaarheid.
Binnen integrale ketenbewaking wordt met het oog op kwaliteitszorg, kostenbewaking en dierlijk
welzijn gestreefd naar eenvermindering van het medicijngebruik bij dieren. Uitkomsten van
empirisch, experimenteel en epidemiologisch onderzoek wijzen in de richting dat ziekten en
suboptimale gezondheid voor eenwezenlijk deelsamenhangen met de klimaatcondities en de
luchtkwaliteit in de stal. Deze uitkomsten zijn overwegend kwalitatief en derhalve nog niet bruikbaar
om stallen te ontwikkelen met een lage infectiedruk.
Bij kwantificering van de klimaatcondities spelen ongunstige temperatuurverdelingen en luchtstromingen,alsmede wisselingen hierin,eencentrale rol. Bijde luchtkwaliteit zijn de aanwezigheid
van schadelijke gassen envaste deeltjes (stof,endotoxinen, pathogenen etc.) belangrijk. Daarnaast
dienen de arbeidsomstandigheden in stallen sterk te worden verbeterd met het oog op de
gezondheid van de dierverzorgers. Hier wijst het onderzoek er op dat de problemen ook vooral
worden veroorzaakt door de luchtkwaliteit met een prominente rolvoor de aanwezigheid van stof.
Door de grote economische schade dieinfecties in stallen veroorzaken groeit de belangstelling om
klimaat en luchtkwaliteit beter te beheersen.Eenverbetering van de klimaatbeheersing op de
factoren luchtsamenstelling (zowel schadelijke gasvormige alsvaste stofcomponenten) en lokale
verdeling vanzowel de luchtbeweging alsdetemperatuur is nodig om de problemen van
diergezondheid en arbeidsomstandigheden opte kunnen lossen.
Dit levert ook aanknopingspunten op voor de emissieproblematiek omdat bronsterkten meestal
worden bepaald door lokaletemperaturen ende lokale luchtbewegingen bepalen hoe de schadelijke
componenten worden opgenomen en naar de uitstroomopeningen worden getransporteerd.Tevens
is er een direct verband met het energieverbruik zodat dit als belangrijk aandachtspunt wordt
meegenomen.
Naast het empirisch toetsen van technische hulpmiddelen,gepaard gaande met hoge investeringen
en een toename van het energieverbruik, zoalsin het programma gezondheid van het Proefstation
voor de Varkenshouderij,wat mogelijk oplossingen voor de korte termijn aanreikt is het zinvol om
verdelingsmodellente ontwikkelen dieingezet kunnen worden bij het ontwerpen van stallen die de
problematiek van energiekosten,investeringskosten,infectiedruk en emissies integraal benaderen
en daarom tot optimale ontwerpen kunnen komen en de kwaliteit van het binnenklimaat kunnen
verbeteren door een goede verdeling van schone lucht en een goede afvoer van ongewenste
stalluchtcomponenten.
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Het onderzoek dient de mogelijkheden aante dragenvoor een stalontwerp waarbij de combinatie
van klimaatbeheersing met eisen die aandeinrichting van stallen worden gesteld,waarbij op
optimale wijze isvoldaan aande gezondheidscriteria voor de dieren,de gezondheid van de
dierverzorger, de milieu-eisen aangaande deemissie van schadelijke componenten en het
energieverbruik. Deontwikkeling van de normen behoort niet tot het onderzoekgebied van dit
programma. Hierop zijn onderzoekprogramma's gericht vanuit de dierfysiologie ende arbeidsomstandigheden.
Eenbelangrijke inspanning zalmoeten worden geleverd om de ruimtelijke verdeling van temperatuur en luchtstroming alsfunctie van gebouwparameters als degeometrie, inrichting en uitvoering
van de stalen dierparameters alsdierbezetting enwarmteproductie te kunnen bepalen. Hierbij zal
het gereedschap van de numerieke stromingsleer (incl. warmte-en massa-transport; 'computational
fluid dynamics' of cfd)worden toegepast.
Binnen IMAG-DLOis reedsgespecialiseerde soft-en hardware aanwezig met basisknow-how om dit
voor dit doelin te kunnen zetten. Erzalechter een belangrijke inbreng via expertise-ontwikkeling

nodig zijn voor een adequate toepassing in dit programma.
Deontwikkelde modellen voor de stromings-entemperatuurverdeling in de stalkunnen dienen om
sneleen groot aantalalternatieve uitvoeringsvormenvan stallen en klimaatbeheersingsstrategieën
te evalueren op de aan het klimaat te stellen eisen.Dit modelonderzoek moet in samenhang worden
uitgevoerd met experimenteel onderzoek waarin metingen aan het stalklimaat worden verricht om
de modelvorming te toetsen entevalideren.Dit experimentele onderzoek zaloptwee fronten
moeten worden uitgevoerd:aande enekant kunnen aaneengeïdealiseerde, vereenvoudigde
situatie de uitgangspunten voor de modelvorming worden getoetst, daarnaast zalin reële situaties
het stalklimaat moeten worden gemeten om reële randvoorwaarden voor de modellen te bepalen en
de meer complexe werkelijkheid met de modelberekeningen te kunnen vergelijken. Intwee slagen
zullen de modellen worden uitgebreid met respectievelijk deverdeling van luchtcomponenten,
inclusief inerte vaste deeltjes en deverdeling van pathogenen. Deze uitbreidingen zullen ook
moeten worden gevalideerd onder gecontroleerde en onder praktijkomstandigheden.
Hetinstrument van de modelvorming en deexperimentele toetsing vergroten in sterke mate het
inzicht in deverschillende stalklimaatprocessen en hun samenhang.Op basisvan dit inzicht kunnen
stalsystemen worden ontwikkeld waarbinnen met klimaatbeheersingsstrategieën voldaan kan
worden aan de gezondheidscriteria voor dedieren,degezondheidseisen van dedierverzorger ende
milieu- en energie-eisen.
planning 1998

Hetstalklimaat isvan evident belang voor degezondheid en hetwelzijn van de dieren.Ook heeft het
stalklimaat een belangrijke invloed op degezondheid enop de arbeidsomstandigheden van de
veehouder. Binnen programma 246 ligt de nadruk op de relatie stalklimaat gericht op de
gezondheidstoestand van het dier. Deontwikkelde kennis omtrent preventieve maatregelen om de
nadelige effecten voor het dier te minimaliseren zullen echter ook ingebracht worden in programma
292waarbinnen verbetering vande arbeidsomstandigheden nagestreefd wordt. Het werkplan voor
1998bestaat voor eendeel uit eenimplementatie van de kennis opgedaan in de eerste driejaar van
het onderzoeksprogramma in de praktijk. Dit komt tot uiting in een aantal gezamenlijke
onderzoeksprojecten tussen IMAG-DLO en het praktijkonderzoek. De beoogde aansluiting van
expertise van ID-DLOzalpasin 1999in een nieuw programma gerealiseerd gaan worden. In 1997is
eenstart gemaakt met deontwikkeling van kennismodellenover stofproductie en-versprei-ding. In
1998zullen deze modellen worden gevalideerd onder (semi)praktijk-omstandigheden. Hieronder
worden deverschillende onderzoeken,diein 1998zullen worden uitgevoerd,gespecificeerd per
diersector.
Rundvee:aandacht gericht op voorkomen van hitte-stress.
- Het aantal bedrijven dat zomerstalvoederingtoepast stijgt. Bijwarm weer geeft dit in de stal
problemen met dewarmte-afgifte vandedieren.In 1998zalin eensamenwerking tussen PRen
IMAG-DLO eendeskstudie worden uitgevoerd om te komen tot een ontwerp van een nieuw
ventilatiesysteem ter voorkoming van hittestress bij melkgevende koeien.
Luchtstromingsmodellen (Computational Fluid Dynamics,CFD,van IMAG-DLO) zullen hierbij
worden ingezet.
Varkens:aandacht gericht op verbetering vande luchtkwaliteit, voorkomen van hitte-stress en
beperking van het energieverbruik.
- Ten aanzienvan de luchtkwaliteit speelt stof een essentiële rol.Uit eerder onderzoek is gebleken
dat de locatie en de uitvoering van het luchtinlaatsysteem belangrijk zijn inverband met
stofconcentraties in deomgeving van mensendier. Numerieke stromingsmodellen (vanIMAGDLO)zullen worden ingezet om een aantalvarianten van luchtinlaatsystemen door te rekenen.
Perspectiefvolle varianten zullen worden getoetst onder praktijk-omstandigheden,waarbij de
effecten op deverdeling vantemperatuur en stof zullen worden gemeten.
- Erwordt praktijkonderzoek verricht naar koeling vaninkomende lucht via grondbuizen, koelers
en grondkanalen en gebruik van druppelaars om hitte-stress bij devarkens tevoorkomen.Er
zullen ontwerprichtlijnen worden opgesteld voor optimale grondbuisventilatiesystemen. Op basis
van een marktonderzoek blijkt dat ervanuit de praktijk sterke interesse bestaatvoor het
toepassen vanvloerkoeling. In 1998wordt een proef voorzien waarin in een beperkt aantal
stallen vloerkoeling zalworden ingebracht en het effect op productie en diergedrag (voorkomen
hokbevuiling) enenergieverbruik zalworden gemeten.Dezezullenworden vergeleken met
uitkomsten van modelvoorspellingen.
- Eenproef waarin het IMAG-DLOcomputerprogramma BEZOVA als regelalgoritme isingepast in
de klimaatregeling in eenvleesvarkensstal zalin 1997worden afgerond. Met de IMAG-DLO
computerprogramma sMESPROen GASPROzullen effecten van mestproductie- en
mestsamenstelling endevervluchtiging vangassen uit de mest op het stalklimaat en de daarbij
behorende klimaatmanagementaspecten worden onderzocht.
Pluimvee: aandacht voor vermindering energieverbruik eneenbetere klimaatbeheersing
- Goede klimaatbeheersing behoeft geen hoog energieverbruik te betekenen. Beheersing van de
ventilatiehoeveelheid lijkt ook met natuurlijke ventilatie te realiseren.Op basisvan ervaringen
die in de zomerperiode 1997en dewinterperiode 97/98worden opgedaan in een vleeskuikenstal,
zalin 1998aandacht worden besteed aantechnische tekortkomingen van het systeem,die een
brede praktijkintroductie in de weg staan.Tevenszalaandacht worden besteed aan de
economische kantvan het gebruik van natuurlijke ventilatie.
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-

Invleeskuikenstallenwordt veelgebruik gemaakt van systemen met open verbranding om stallen
teverwarmen. Dit systeemissimpelenvergt een lageinvestering. Het systeem heeft echter
negatieve effecten op het stalklimaat, zoals het risico van koolmonoxyde vorming, verandering
van het luchtbewegingspatroon bij het aan-en uitschakelen, extra waterdamp en kooldioxyde
produktie, een minder uniforme temperatuurverdeling, plaatselijk hoge luchtsnelheden en een
verhoging van de stofproductie in de stal. Door IMAG-DLOzal met behulp van numerieke
stromingsmodellen mogelijke alternatieven voor open verbranding worden doorgerekend op
effecten op het stalklimaat. Deresultaten worden door het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij
geëvalueerd op toepasbaarheid in enconsequenties voor praktijksituaties. De beste oplossing
wordt getoetst in een praktijkstal.Deeffecten op het stalklimaat worden zowelthermisch en
voor wat betreft stofgehalte vastgesteld (IMAG-DLO).
- Hittestress treedt op alsde lichaamswarmte niet voldoende kanworden afgevoerd. Bij pluimvee
wordt de lichaamswarmte vooralafgevoerdvia de lucht die wordt uitgeademd. Hetis daarom erg
belangrijk dat ademlucht snelwordt afgevoerd. Risicofactoren voor het optreden van hittestress
zijn een hoge RVop dierniveau gepaard met een hoge omgevingstemperatuur, dieren die dicht
bij elkaar zitten en broeiin het strooisel.Gezocht gaat worden naar effectieve beheersing vande
luchtstroom en warmte-uitwisseling op dierniveau.
Basisonderzoek over diersoorten heen: aandacht voor luchtstromingsmodellen en stof
In 1997isde basisgelegd voor de uitbreiding van de bestaande luchtstromingsmodellen met stof.
In 1998zaldit worden voltooid,waarna experimenten zullen worden uitgevoerd in het
klimaatlab van het IMAG-DLOvoor toetsing van dit model ten aanzien van de stofverspreiding. In
1997is een literatuurstudie uitgevoerd naar stofbronnen en stofproductie. In 1998zullen data
worden verzameld in praktijkstallen om deverschillende stofbronnen voor Nederlandse stallen in
kaart te brengen,inclusief dedeeltjesgrootte verdeling.
- In het kader van deintegrale systeembenadering isin 1997 een begin gemaakt met de inbouw
van bestaande (onder DOSgeprogrammeerde) klimaatsoftware in een nieuwe applicatie:ANIPRO
(onder Windows software Delphi),waarin beschikbare kennis op klimaatbeheersingsterrein
wordt gebundeld eninteracties kwantitatief kunnen worden benaderd. In 1998wordt de
software aangevuld met deopties 'klimaatbeheersing en energieverbruik en 'klimaatbeheersing
en koeling .
In het zoönosen onderzoek zalin 1998aandacht worden besteed aan mogelijkheden ter preventie
in de overdracht van een pathogeen van dier op mens. Dit onderzoek zalgericht zijn op de
aerogene infectieroute. Alscase-studywordt de overdracht van bovine leptospirosis genomen.
In een enquête onder besmette melkveebedrijvenzullen relevante kenmerken worden verzameld om
inzicht te krijgen in mogelijke knelpunten en verbanden.
Terontwikkeling van preventieve maatregelen wordt eerstensde druppelgrootte verdeling van
gesimuleerde urinelozingen op stalvloeren onder gestandaardiseerde omstandigheden bepaald. Met
deze druppelgrootte verdeling wordt hettraject van druppels middels berekeningen met numerieke
stromingsmodellen bepaald onder traditionele omstandigheden enworden effecten van
spatschermen,vloeruitvoering enafzuiging gekwantificeerd. Een perspectiefvolle oplossingsrichting
wordt getoetst in het klimaatlab.

andere relevante
programma's
indicatie omvang

Totaal Mf 0,8 waarvan Mf 0,6ten lastevan LNVvoor het DLO-deelen Mf 0,2ten lastevan LNVvoor
het PO-deel.

projecten

Hittestress
13452
1.2.04
1.2.01/02
54.305

Voorkomen van hitte-stress bijzomerstalvoedering in rundveestallen (PR,P.P.H. Kant)
Voorkomen van hitte-stress bijvarkens (PV,A.V.van Wagenberg)
Ventilatie enverwarming bij guste,dragende en lacterende zeugen (PV,A.V. van
Wagenberg)
Ontwikkeling vanontwerprichtlijnen voor optimale grondbuisventilatiesystemen
(IMAG-DLO, M.J.M.Wagemans)

Luchtkwaliteit
1.2.03
Invloed ventilatiesysteem enafdekken voerbakken op stofconcentratie (PV,P.F.M.M.
Roelofs)
53.017
Effect vanverwarmingssystemen op de klimatisering van pluimveestallen (IMAG-DLO,
CE.van 't Klooster)
53.314
Stofbronnen enverspreiding van stof in stallen ( IMAG-DLO,A.J.A. Aarnink)
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Programma 251

Verhoging van de immunologische en fysiologische weerstand van de
luchtwegen bij het rund

programmaleider

Prof.Dr. J.T.van Oirschot, ID-DLO

aanvangsjaar

1995

eindjaar

1998

samenvatting

Fundamenteel-strategisch en toepassingsgericht, multidisciplinair onderzoek gericht op (1)
interacties tussenvirussen/bacteriën,degastheer enzijn omgeving enop (2) preventie en bestrijding
van veelvoorkomende virale luchtweginfecties bij runderen. Het onderzoek legt de basisvoor de
ontwikkeling van nieuwe ziektebestrijding-en preventie-strategieën die leiden tot eenverhoging van
deweerstand van de luchtwegen bij het rund. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan een
gezondere veestapel,wordt het welzijn van rundvee bevorderd en het diergeneesmiddelengebruik
verminderd.

aanleiding

Maatschappelijke achtergrond
Derundveehouderij isvanoudsher van groot belang voor de economie van ons land en staat
internationaal in een hoog aanzien.Deze positie moet gehandhaafd blijven of bij voorkeur verbeterd
worden. Infectieziekten veroorzakenjaarlijks een ernstige vermindering van de rentabiliteit vande
veehouderij. Exactecijfers zijn niet bekend,maar alleen alde schadet.g.v. sterfte van kalveren die
persistent met BVDV (bovine virus diarree virus)zijn besmet, beloopt jaarlijks tenminste 20 miljoen
gulden.
Daarnaast wil demaatschappij dat runderen op eenvoor mensen aanvaardbare wijze gehouden,
gehuisvest enverzorgd worden. Eenoptimale productie moet niet ten koste gaanvan het welzijn
van het rund.Omtegemoet te komen aande(somstegenstrijdige) economische en maatschappelijke wensen die er leven,is onderzoek vereist. In het kader van de economie,de handel in
runderen en rundveeproducten,waaronder sperma en embryo's, die steeds meer internationaliseert,
is het sterk aante bevelen om bepaalde dierziekten uit te roeien.Om tegemoet te komen aande
maatschappelijke acceptatie van de rundveehouderij isonderzoek nodig naar degezondheid en het
welbevinden van het dier in de productiesystemen. Daarnaast lijkt het toekomstbeeld (rapport
Julicher) aante geven dat een steedsgrotere verantwoordelijkheid ten aanzien van gezondheid en
welzijn bij deveehouder/ondernemer komt te liggen.Hij zou de gezondheidsbalans binnen zijn
bedrijf moeten bewaken.Daarvoor heeft hijinstrumenten nodig. Bovendien dient hijte streven naar
eenvermindering van het gebruik van diergeneesmiddelen.
Wetenschappelijke achtergrond
De luchtwegen van runderen worden blootgesteld aan een aantalinvloeden van buitenaf,
waaronder micro-organismen.Veelalzalhet afweersysteem,waaronder het mucociliaire systeem en
de alveolair macrofagen,deze indringers onschadelijk maken.Echter een aantal micro-organismenis
in staat om deslijmlaagte passeren enaancellen te hechten. Het verloop van de daaropvolgende
infecties wordt o.a. beïnvloed door eigenschappen zowelvan het agens alsvan het dier in relatie tot
zijn omgeving (stress).
Virusinfecties geven aanleiding tot ziekte,verminderen daarbij deweerstand van het luchtwegslijmvlies,verstoren defunctie van immuuncompetente cellen,waaronder alveolair macrofagen,en
veroorzaken immuunsuppressie, waardoor secundaire bacteriële infecties optreden.Als runderen in
een stressvolle omgeving gehouden worden, kan dat de ziekte mogelijk nog verergeren of kunnen
de dieren bevattelijker zijn voor ziekte,doordat hun weerstand isverlaagd. Interacties van het rund
met ziektekiemen leiden mogelijk tot ernstiger luchtwegziekten wanneer dit gebeurt onder
stressvolle omstandigheden, met alsgevolg verminderd welzijn, productieverlies en behandeling
met geneesmiddelen (waaronder antibiotica).
De Europese Unie heeft zichten doelgesteld op termijn BHVl (bovine herpesvirus l) uit te roeien.
Daarnaast lopen in Scandinavië aldan niet vrijwillige programma's om BVDV uit te roeien.
Nederland kan bij deze ontwikkelingen niet achterblijven en dient daarom voor dezeziekten (BHVlen BVDV-infectiesvallen onder ziektecategorie II)zo spoedig mogelijk een bestrijdingsprogramma's
in gang te zetten.Voor het opzetten van eeneffectief bestrijdingsprogramma is kennis nodig van de
Nederlandse situatie.
ID-DLOheeft alséén der eersten ter wereld een BHVl-eradicatievaccin en een bijbehorende
diagnostische test ontwikkeld. Onder laboratoriumomstandigheden zijn deze eradicatie-instrumenten getest enwerkzaam bevonden.Veld-entransmissieproeven zijn in uitvoering,om de
resultaten uit het vorige programma 63toepasbaar te maken onder veldcondities.Vooruitlopend op
de resultaten heeft de Centrale Adviescommissie Herkauwers van de Stichting Gezondheidszorg voor
Dieren onlangs besloten om eind 1994te starten met een uitroeiingscampagne van BHVl.Een
dergelijke campagne vereist wetenschappelijke advisering en begeleiding en noodzaakt tot
aanvullend epidemiologisch envaccinologisch onderzoek. Als de campagne na zo'n 10jaar is
afgerond, kandevaccinatie worden stopgezet. Monitoring van de rundveestapel op afwezigheid van
BHVl isdan nodig.
BVDVisvermoedelijk economisch demeestschadelijkeinfectieziekte bij het rund.Jaarlijks worden
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ca.40 000persistent geïnfecteerde kalveren geboren,waarvan de meeste sterven voor het tweede
levensjaar. Hetvirus veroorzaakt ook ernstige ziekte en sterfte onder volwassen koeien.Ook
subklinische infecties veroorzaken schadedoor verminderde melkgift endoor ernstige
onderdrukking van het immuunapparaat.Voor de bestrijding van BVDVis een vaccin essentieel dat
intra-uteriene infecties endaarmee de geboorte van persistent geïnfecteerde kalveren voorkomt. Tot
nu toe iseendergelijk werkzaam vaccin niet beschikbaar. Succesvolle ontwikkelingen op het gebied
van varkenspest hebben ons binnen het BVDV project doen kiezen voor de ontwikkeling van een
vaccin op basisvan een zwak virulent veldisolaat.
Omdat BRSV(bovine respiratoir synctieet virus) op alle rundveebedrijven voorkomt en samen met
andere agentia en omgevingsfactoren elkjaar weer aanzienlijke schadeveroorzaakt en niet
uitroeibaar is (prevalentie is ongeveer 100%),iser behoefte aan eenwerkzaam BRSVvaccin.Van de
huidige BRSV-vaccinsis niet goed bekend of zeeffectief zijn, omdat er nog geen 'challengemodel' is
om dezevaccins te testen.Daarom is het noodzakelijk (de registratie-autoriteiten hebben er ook
behoefte aan) om een BRSV'challengemodel' te ontwikkelen waarin het voorkomen van de door
BRSVveroorzaakte luchtwegziekte gemeten kanworden.
Uitgaande van de hierboven beschreven achtergronden is de centrale doelstelling van dit programma:
Hetverkrijgen van meer inzicht in deinteracties tussen rund en micro-organismen in een aldan niet
stressvolle omgeving en deinvloed daarvan op defysiologische enimmunologische weerstand van
de luchtwegen bij runderen.Met behulp vandeverworven kennis kunnen adviezen gegeven worden
(bv.stressmanagement), kunnen strategieën ontwikkeld of verbeterd worden die tot doelhebben,
o.a.via het aanleveren van instrumenten voor bestrijding/uitroeiing van BHVl, BVDVen BRSV,de
fysiologische enimmunologische weerstand vande luchtwegen te verhogen.
Uitroeiing van BHVl,optimale bestrijding van BVDVen preventie BRSV-infecties zullen resulteren in
een gezonder, meer intact luchtwegslijmvlies, minder immuunsuppressie en daardoor minder
ziekten. Dit onderzoek zallangsdezeweg bijdragen aaneen gezondereveestapel,een verhoogd
welzijn van runderen en eenvermindering van het geneesmiddelengebruik. Verbeterde diagnostische methoden zijn tevens instrumenten voor deveehouder-ondernemer voor het monitoren van
de gezondheidsbalans
doel

Fundamenteel-strategisch deelvan het onderzoek
Voorgesteld wordt gedurende de looptijd van het onderzoek een nieuw project op te starten met als
titel: "Interactietussen stress eninfectie bij het rund'. Als aanloop voor dit nieuw te starten project
zaleen literatuurstudie worden uitgevoerd enzullen er pilot proeven met runderen worden
uitgevoerd.
Het einddoel is
- Meer inzicht teverkrijgen in deinteracties tussen rund en micro-organismenin een aldan niet
stressvolle omgeving enin deinvloed daarvan op deimmunologische enfysiologische weerstand
van de luchtwegen bij runderen. Met behulp vandeverworven kennis kunnen strategieën
ontwikkeld of verbeterd worden die tot doel hebben de weerstand van de luchtwegen te
verhogen.
Daarnaast worden specifieke infecties bestreden/uitgeroeid via toepassingsgericht onderzoek (zie
verder).
Debestrijding en preventie vaninfecties kanin een later stadium ondersteund worden met
kennis die isverkregen uit het fundamenteel-strategische deelvan het onderzoek.
De eindresultaten zullen zijn
een stress-infectiemodel in het rund,waarin simultane virus-bacterie luchtweginfecties kunnen
worden uitgevoerd in een aldan niet stressvolle omgeving;
eentoegenomen inzicht in het effect van stressop deinteractie van virus en/of bacterie met de
luchtwegen van degastheer enwelke immuunsuppressieve en (immuun)pathologische
mechanismen daarbij een rolspelen;
meer kennis over immuunsuppressieve mechanismen van virus infecties.
Deze resultaten worden gepresenteerd aan engepubliceerd voor doelgroepen en wetenschappelijke
collega's.
Naar verwachting zullen de resultaten aanleiding geven om specifiek onderzoek te verrichten naar
stressin situaties met groot infectierisico (i.s.m.deafdeling 'Huisvesting en Verzorging'). Verwacht
wordt dat het onderzoek resulteert in inzicht in hoeverre stress een rol speelt bij het ontstaan en
verloop van ziekten ende verspreiding van ziektekiemen.
Het tussendoelis:
Het uitvoeren van literatuurstudie envan enkele pilot-experimenten voor de ontwikkeling van het
virus-bacterie-infectiemodelenvoor het aanbrengen van stress onder runderen.
Het tussenresultaat is:
Afhankelijk vande menskracht die voor dit onderzoekingezet kanworden (afhankelijk van de
voortgang/afronding van het toepassingsgerichte deelvan het onderzoek) wordt in het eerstejaar
een literatuurstudie verricht enzullen enkele pilot-experimenten worden uitgevoerd teneinde een
keuze te kunnen maken m.b.t. hetvirus en de bacterie die in het stress-infectie model zal worden

92

gebruikt, en om bv. nate gaan welke vorm van stress bij de kalveren in het stress-infectie model
moet worden aangebracht.
Deze pilot-studies zullen zonodig in het tweede jaar worden voortgezet. Het pilot-onderzoek zal
worden uitgevoerd in nauw overleg/samenwerking met de afdeling 'Huisvesting enVerzorging' en
de afdeling 'Bacteriologie'.
Op basisvan dezevoorstudies kandan een keuzemoment ingebouwd worden waarin beslist kan
worden het onderzoek bij te stellen,uit te breiden of te beëindigen.
Naar verwachting is er op dat moment ook meer inzicht in dewerking van het uniek lijkende
immuunsuppressieve mechanisme tijdens BVDV-infectie (zieonder'toepassingsgerichte deelvan het
onderzoek').Tevens kan nagegaan worden of het BHVi-reactivatiemodeleen bijdrage kan leveren
aan het onderzoek naar de beoordeling vande relatie stress eninfectie bij het rund (zie onder
'toepassingsgerichte deelvan het onderzoek').
Bijdit fundamenteel-strategisch deelvan het onderzoek issprakevan een inspannings-verplichting.
Erzaleengeleidelijke ombuiging plaatsvinden van het huidige onderzoek naar het voorgestelde
rund-stress-infectie-(RSI-)onderzoek. Destart envoortgang van het rund-stress-infectie-onderzoek zal
sterk afhangen van de mate waarin hettoegepaste deelvan het onderzoek voortgang vindt en
afgerond kan worden. Uit het toegepaste onderzoek zal n.l. menskracht moeten worden vrijgemaakt
voor het rund-stress-infectie-onderzoek.
Hoewelop het gebied vanstress en bacteriologische expertise bij runderen expertise-kennis wel
aanwezig is,kanvanwege verplichtingen in andere programma's op korte termijn hiervoor geen
inbreng van menskracht geleverdworden.
Inzetvantwee onderzoekers entwee onderzoekassistenten zou na2jaar hetvolgende opleveren:
Debeschikking over een rund-stress-infectiemodel en eerste antwoorden op devragen of in het
ontworpen infectiemodel:
- stressinvloed heeft op deweerstand vande luchtwegen;
- infecties invloed hebben op deweerstand van de luchtwegen;
- stressinvloed heeft op eenvirale,bacteriële of menginfectie;
stress de immuunrespons beïnvloedt;
- eensecundaire bacteriële infectie een primaire luchtweginfectie verergert;
een luchtweginfectie of een menginfectie een stressrespons opwekt.
Meer toepassingsgerichte deelvan het onderzoek
Het fundamenteel-strategisch onderzoek legt de basisvoor de ontwikkeling van nieuwe bestrijdingen preventie-strategieën. In het meer toepassingsgerichte deelvan het project wordt onderzoek
verricht naar methoden voor het bestrijden enuitroeien van specifieke virale infecties.
De einddoelen zijn:
A. Hetontwikkelen vaninstrumenten voor uitroeiing van BHVl. Hiervoor dienen de BHVl eradicatievaccins en bijbehorende diagnostica verder ontwikkeld te worden. Hetverrichten van
onderbouwend epidemiologisch experimenteel-en veldonderzoek.
Op basisvan de resultaten kunnen doelgroepen geadviseerd worden over de meest efficiënte
bestrijdingstrategie.
B. Het ontwikkelen vaninstrumenten voor een bestrijdings-/uitroeiingsprogramma voor BVDV.
Hierbij is een marker-vaccin dat congenitale infecties voorkomt en een discriminerende test van
wezenlijk belang.Hetin kaart brengen vandeantigene diversiteit van BVDV,hetgeen van belang
isvoor inzicht in de Pathogenese envoor deontwikkeling van een effectief vaccin.
C. Ontwikkelen van een preventie-strategie voor BRSV-infecties bij runderen. Hetin kaart brengen
van de antigene diversiteit van BRSVhetgeenvan belang isvoor inzicht in de Pathogenese en
voor de ontwikkeling van een effectief vaccin.
Het eindresultaat is
Het beschikbaar hebben vaninzicht eninstrumenten om tenminste twee zeer schadelijke virusziekten bij runderen te bestrijden of mogelijk zelfs uit te roeien. Indien de genoemde strategieën
succesvolzijn leidt dit tot
1) eenverbeterde immunologische enfysiologische weerstand van de luchtwegen, tot
2) eenafnamevan secundaire bacteriële infecties en tot
3) een afname in het gebruik van antibiotica vanwege het minder voorkomen van respiratoire
problemen bij runderen.
De tussendoelen zijn:
ad A.:
- Hettesten van dewerkzaamheid vande bereide eradicatievaccins onder gestandaardiseerde
experimentele condities enin hetveld.Afhankelijk van de resultaten zalbesloten worden in
welke mate dit deelvan het onderzoek moet worden voortgezet (keuzemoment 1996).
- Hetoptimaliseren vande bij het eradicatievaccin behorende diagnostica,onderzoeken of melk
getest kanworden en het ontwikkelen van een bevestigingstest voor dubieuze uitslagen.
- Onderzoeken of erverschilisin epidemiologie tussen BHVl-subtype-l- (IBR)en BHVl-subtype-2(IPV)infecties.
- Onderzoek of het BHVl-reactivatiemodelalseen parameter kan dienen voor stress.
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adB.:
- Het bereiden van monoclonale antilichamen tegen BVDV.
Monitoring van de antigene variatie van BVDV-veldisolaten.
- Het produceren van baculovirus El-recombinanten.
Het ontwikkelen van een'challengemodel' om bestrijdingsstrategieën te evalueren.
- Hettesten van de recombinanten in het 'challengemodel'.
- Onderzoek naar het immuunsuppressie mechanisme tijdens een BVDV-infectie.
- Monitoring van prevalentie enincidentje op 130 rundveebedrijven.
adC:
- Opzetten van een BRSV'challengemodel' waarbij op een reproduceerbare wijze ziekte kan
worden opgewekt. Mogelijk moeten derunderen eerst gestresstworden. Ook de registratieautoriteiten hebben aaneendergelijk model grote behoefte.
- Testenvan bestaande vaccins en bij onvoldoende werkzaamheid ontwikkelen van een recombinant DNA-vaccin.
- Monitoring van de antigene variatie van BRSV-veldisolaten.
- Afronding van ontwikkeling van een subtype specifieke peptide-ELISA voor monitoring van
rundveebedrijven op hetvoorkomen vandiverse subtypen.
- Onderzoek naar de rolvan longmacrofagen in de Pathogenese en immunologie van BR5Vinfecties.
Bij het meer toepassingsgerichte onderzoek is sprakevan een resultaatverplichting.
Detussenresultaten zijn:
- Kennis over kwaliteit van BHVi marker-vaccins endiagnostische kits en of dezein principe
voldoende zijn voor de uitroeiing van het virusin Nederland.Onderzoek onder experimentele- en
veldcondities naar de werkzaamheid van marker-vaccins wordt medegefinancierd door de
Regionale Gezondheidsdiensten voor Dieren en door defarmaceutische industrie (bereikt eind
1996)
- Inzicht in antigene variatie enin de prevalentie van BVDV. De beschikbaarheid van een
'challengemodel' voor BVDVkandidaat-vaccins. Het onderzoek naar prevalentie enincidentie van
BVDV-infecties wordt medegefinancierd door de Regionale Gezondheidsdiensten voor Dieren
(bereikt eind 1996)
- Inzicht in antigene variatievan BRSV,in de mogelijkheid tot experimentele reproductie van
pinkengriep enin de rolvan macrofagen bij deziekte. Het onderzoek naar de rolvan macrofagen
bij BRSV-infectieswordt medegefinancierd door defarmaceutische industrie (bereikt eind 1996)
- Beschikbaarheid van gevoeligere en meer specifieke antilichaamdetectietesten tegen de drie
bovengenoemde virussen (bereikt eind 1996)
Op basisvan resultaten vandit programma kunnen adviezen gegeven worden over efficiënte
preventiemaatregelen, waaronder zoötechnische (stressmanagement) tegen infectieziekten,
waaronder BHVi. Dit isvan praktisch belang inverband met de te starten uitroeiingscampagne van
BHVl.
Knelpunten
Niet alle einddoelen entussendoelen zullen met de beschikbare menskracht gerealiseerd kunnen
worden. Met name het opstarten van het nieuwe project 'Interactie stress eninfectie bij het rund' zal
danvermoedelijk vertraagd worden.
Eenmoeilijke opgave is deontwikkeling van het BRSV-'challengemodel'. Daarnaast is het niet goed
mogelijk in te schatten hoe succesvolde BHVl-veldproef enverwante proeven verlopen.Valt het
resultaat daarvan tegen,danzaler meer menskracht nodig zijn voor betere instrumenten voor
uitroeiing van BHVl.
Devolgende onderzoeken zouden eigenlijk moeten worden uitgevoerd binnen dit programma, maar
kunnen niet worden uitgevoerd vanwege teweinig menskracht. Met additionele financiering kunnen
éénof meer van deze puntenwelonderwerp van studieworden.
1) Uitbreiding van diagnostisch arsenaal,waardoor meer monitoring kanworden uitgevoerd:
het ontwikkelen van een PCRvoor een routinematige toepassing ter detectie van BHVl en
BVDV;
- ontwikkeling van'cow-side' diagnostische testen voor detectie van BHVl-,BRSV-en BVDVantigenen en -antilichamen.
2) Ontwikkeling van BHVi-vaccinsdie eensnelleimmuniteit induceren.
3) Risico-analyse vanfactoren van belangvoor deverspreiding van BHVl en BVDVtussen bedrijven
en binnen bedrijven.
Financiën
Hetin dit programma beschreven onderzoek wordt door LNVgefinancierd met uitzondering van:
1) Eengroot deelvan de BHVl-veldproef en BHVi-transmissieproeventer evaluatie van de
werkzaamheid van BHVi-markervaccins.
2) Destudie naar de rolvanmacrofagen inde Pathogenese van BRSV-infecties.
Bezuinigingen zullen ervermoedelijk toe leiden dat destart van het project 'Interactie tussen
stress en infectie bij het rund' vertraagd wordt.
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planning 1998

In 1998zullen de resultaten van het project rund-stress-infectie worden afgerond,waarbij met name
dan bekend isof de wijze van huisvesting invloed heeft op het verloop van een bovine herpesvirus l
(BHVi)infectie bij kalveren.Deresultaten geveninzicht in de relatie stress-gezondheid en kunnen
mogelijk tot aanbevelingen leiden ter vermijding van "stress" bij kalveren. Het onderzoek naar de
door bovine virus diarree virus (BVDV)veroorzaakte immuunsuppressie wordt afgerond. In vitro
veroorzaakt het E m s eiwit van BVDVgeprogrammeerde celdood van lymfocyten van diverse
diersoorten,inclusief de mens.Of het in vivo ook immuunsuppressie geeft zalworden onderzocht.
Mogelijk kan dit tot deontwikkeling van eenimmunosuppressivum leiden.Het onderzoek aan BHVl
en BVDV,twee van detop-5 runderziekten,wordt in 1998voortgezet. Erwordt een proef uitgevoerd
om te onderzoeken of natuurlijke stresssituaties,zoalsfixatie in een box of warmtebelasting, leiden
tot reactivate en uitscheiding van BHVl.Dit isvan belang voor het geven van adviezen in het kader
van het BHVi-eradicatieprogramma.Verder wordt onderzocht in hoeverre de gE-negatieve
vaccinstam naintramusculaire enintranasale toediening te reactiveren is.
Omdat bleek dat het BVDV E2-subunit vaccin alleen homologe bescherming tegen congenitale
infecties geeft,wordt een E2-subunit vaccingemaakt dat hoge concentraties van E2van drie
antigeen verschillende BVDV-stammenbevat. Ditwordt in schapen getest op immunogeen
vermogen. Mocht dit niet succesvolzijn danwordt gestart met de "infectieuze copie" benadering
om een BVDV marker vaccinte ontwikkelen. Monoclonale antilichamen gericht tegen BVDV worden
geproduceerd engekarakteriseerd voor toepassing bij onderscheid van BVDV stammen,zuiveren van
BVDV eiwitten envoor de ontwikkeling van eendifferentiële ELISA.
Borna virus iszeer waarschijnlijk eenzoönose die bij mensen psychische problemen kan
veroorzaken.Onlangs hebben wij aanwijzingen verkregen dat in Nederlandse runderen antilichamen
tegen dit virusvoorkomen. Daarom voeren we een literatuurstudie uit en zetten we de eerste
stappen op weg naar een prevalentie-onderzoek onder Nederlandse runderen.
Recent zijn er publicatiesverschenendiewijzen in de richting van het belangvan eenco-factor bij
bovine spongiforme encephalopathie (BSE).Dit zou mogelijk eenvirus kunnen zijn. Daarom willen
we starten met een uitvoerige literatuurstudie hierover enindien opportuun onderzoeken of er
mogelijk eenvirus betrokken is bij deetiologievan BSE.Dezestudie zalcomplementair zijn aan het
BSE/Scrapie-onderzoekdat plaatsvindt binnen programma 298.
Alle projecten liggen goed op schema,volgens de planning van 1995Deresultaten van dit programma dragen bij aaninzicht in het belang van stressin verband met
infectieziekten, aan mogelijke uitroeiing vantwee economisch zeer schadelijke virusziekten (BHVl
en BVDVinfecties) enzullen leidentot l ) eenverbeterende immunologische en fysiologische
weerstand van de luchtwegen,tot 2)eenafname van secundaire bacteriele infecties,tot 3) een
afname in het gebruik van antibiotica in deveehouderij. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan
een gezondere veestapel,wordt het welzijn van rundvee bevorderd en het
diergeneesmiddelengebruikverminderd.
Onderzoekers die binnen dit programma werkzaam zijn participeren in internationale congressen en
volgen de literatuur op devoet. Deresultaten zijn betrouwbaar en gelden waarschijnlijk voor de
meeste situaties in andere landen.Op het gebiedvan BHVl en BVDVinfecties draagt dit programma
in hoge mate bij aande ontwikkeling van hetwetenschapgebied. Het principe van de markervaccins
en detoepassing op BHVl gebied komt uit DLO-onderzoekvoort. Het onderzoek draagt derhalve
duidelijk bij aande positionering vanID-DLOalsexcellent onderzoekscentrum.
Werktitels vante verwachten publicaties eind 1997of in 1998
Theinfluence of housing on BHVl infections
Virulence andimmunogenicity of gC,gG,gl andgE-negative BHVl mutants
Aerogenic transmission of BHVl andBRSV
Safetyandimmunogenicity of BHVl-BVDVrecombinant viruses
The useof milk for detection of antibodies against gEof BHVl
Glycoprotein E is conserved among 223isolates of BHVl
gEYola
Theglycoprotein C of BHVl.l and BHVl.2
Theimmune pathogenesis of cattle persistently infected with BVDV
Conventional BVDVvaccines protect partially against congenital infection
Antigenic variation of BVDV strains
Neuraminidase activity in morbiliviruses
Immunization of cattle with aBHVi-BRSVvaccine
Evidencefor persistence of BRSV
Voordrachten, patenten,enz:voor 1998nog niet bekend.

andere relevante
programma's

294 en 301

indicatie omvang

Totaal Mf 1,2 waarvan Mf 1,2ten lastevan LNV

projecten

Project nr.40070:
Project nr. 40091:
Project nr.47089:

Bovinevirus diarree, Dr. P.A. van Rijn, ID-DLO
Bovine herpesvirussen,Prof. Dr.J.T.van Oirschot
Interactie tussen rund, stress eninfecties, Dr. F.A.M. Rijsewijk, ID-DLO
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Programma 252

Onderzoek ter bevordering van een hoog gezondheidsniveau en een
selectief en restrictief diergeneesmiddelengebruik in de
varkenshouderij

programmaleider

Dr.M.A.Smits —ID-DLO

aanvangsjaar

1995

eindjaar

1998

samenvatting

Strategieën worden ontwikkeld voor de eliminatie enhet beheersbaar maken van een aantal
endemische ziekten bij het varken.Daartoe worden de belangrijkste infectieuze en niet-infectieuze
risicofactoren geïdentificeerd middels praktijkstudies,worden diagnostische
technieken ontwikkeld of verbeterd enwordt de Pathogenese van ziekten bestudeerd. Er worden
wetenschappelijk onderbouwde adviezen opgesteld voor een rationeel gebruik van antibiotica.

aanleiding

Het beleidvan het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer enVisserijis er op gericht om een hoog
gezondheid-enwelzijnsniveau van dieren in deveehouderij te bereiken en te handhaven. Eengoede
gezondheidsstatus van dieren endierlijke producten isessentieelvoor een dierlijke productie,
waarin de kwaliteit van het product centraal staat.
Kwaliteitszorg beoogt onder meer afwezigheid in het primaire productieproces van gezondheidsbedreigende factoren voor mens en dier, alsmede afwezigheid in het eindproduct van ziekteverwekkers en schadelijke stoffen in devorm van residuen.
Kwaliteitszorg draagt bij aan het verwerven van een positief imago van de veehouderij,aan het
vertrouwen van de consument in het dierlijk product enversterkt deinternationale positie van de
Nederlandse veehouderij.Eenhoge kwaliteit van het productieproces, met veel aandacht voor
milieu-effecten en dierenwelzijn zaltevens bijdragen aaneen gezond economisch draagvlak voor de
veehouderij en aan het behoud van goede bestaansmogelijkheden voor dewerknemers in de sector.
Dedierziektesituatie in de Nederlandse varkenshouderij is gunstiger dan die in de meeste andere
landen binnen de Europese Unie. Niettemin blijft degezondheidsstatus van onze varkenshouderij
zeer kwetsbaar, mede alsgevolg vandevarkensdichtheid in een aantal provincies. Verder leiden
infecties die endemisch voorkomen tot een aanzienlijke economische schade alsgevolg van
morbiditeit, sterfte, groeivertraging en de kosten voor preventie en bestrijdingsmaatregelen. Deze
ziekten verzwakken dan ook de marktpositie van desector. Daarmee samenhangend en om een
hoge gezondheidsstatus te verwerven ente handhaven is er in devarkenshouderij een structurele
afhankelijkheid ontstaan van diergeneesmiddelen om het optreden van ziekten te voorkomen en het
productieverlies te beperken (Concept Beleidsvoornemen 'Diergeneesmiddelengebruik bij
Landbouwhuisdieren', 1994).Vooral het structureel gebruik van breed-spectrum anti-microbiële
middelen levert potentiële risico'svoor mens en dier alsgevolg van het ontstaan van resistente
micro-organismen. Het toegenomen gebruik van diergeneesmiddelen heeft een negatieve invloed
op de door de consument gewenste kwaliteit van het productieproces en het product en noopt de
varkenshouderij tot een meer rationeel gebruik.
Ten einde degezondheidsstatus vanvarkens te verbeteren bij eenverminderd diergeneesmiddelengebruik, iswetenschappelijke kennis nodig van deveroorzakers vanziekten en zijn instrumenten
nodig voor diagnostiek, preventieve maatregelen enselectief gebruik van antibiotica en vaccins.
Dezewetenschappelijke en optoepassing gerichte instrumenten zullen voor een aantal ziekten nog
(verder) ontwikkeld dienen te worden.
Zois er onvoldoende inzicht in het vóórkomen endeeconomische betekenis van de belangrijkste
Categorie Ien IIziekten in devarkenshouderij.Voor veelvoorkomende ziekteveroorzakers als
Mycoplasma hyopneumoniae, Actinobacillus pleuropneumoniae enStreptococcus suis ontbreekt
adequate kennis t.a.v. (i) de mechanismen die deze micro-organismen gebruiken om de afweer van
het dier te ontwijken en defactoren die bijdragen aan het falen van de fysiologische en
immunologische weerstand vandegastheer, (ii) degenetische en antigene eigenschappen, alsmede
devariatie hierin,(iii) de beschermende immuunrespons en (iv) de epidemiologie en handhaving van
deze micro-organismen op bedrijfsniveau.Verder dienen dediagnostische technieken voor agens-en
antilichaamdetectie soms nog ontwikkeld dan wel verbeterd te worden.
Daarnaast zijn er kennisleemtes op het gebied van antibiotica (resistentiemonitoring, gevoeligheid,
farmacokinetiek, effect op milieu) enzijn voor de controle en/of het vrij maken van bedrijven van
voornoemde bacteriële infecties effectieve markervaccins nodig.
Het nemen van adequate veterinair-zoötechnische maatregelen wordt verder bemoeilijkt door
onvoldoende inzicht in deinteractie tussen bedrijfsfactoren en ziektekiemen. Extra complicerend
voor het verwerven van oplossingsgerichte kennis ishet groot aantalvariabelen die van invloed
kunnen zijn op de gezondheidsstatus van het dier, waaronder regionale situatie, handelsstromen,
bedrijfsstructuur (gesloten/open), huisvesting, klimaat, management, hygiëne,voer, genetische
eigenschappen,stress enz.
Integratie van de hiervoor genoemde kennis eninstrumenten is nodig om een betere inschatting te
kunnen maken van deveterinair-zoötechnische voorkeursstrategie bij de eradicatie of het
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beheersbaar maken van de belangrijkste Categorie Ien IIziekten bij hetvarken.
Samenvattend kan gesteld worden,dat er eengrote behoefte bestaat aan kennis en instrumenten
om degezondheid vanvarkenste meten enteverbeteren,zodat een selectief en restrictief gebruik
van diergeneesmiddelen mogelijk wordt en daarmee de structurele afhankelijkheid van deze
middelen kan verminderen.
Debeantwoording van devoorliggende vragen moet leiden tot programma's voor de uitroeiing van
de uit economische, handelspolitieke en gezondheidsoverwegingen belangrijkste ziekten dan wel tot
het met veterinaire enzoötechnische maatregelen beheersbaar makenvandeze ziekten bij een
verminderd rationeel gebruik van diergeneesmiddelen.
Als additioneel resultaat zaldit onderzoek kennis eninstrumenten aandragen voor het opstellen van
voorkeurlijsten vangeneesmiddelen envoor het certificeren van bedrijven,die tevens ingezet
kunnen worden ten behoeve van degezondheidsbalans en de Integrale Ketenzorg.
doel

Het programma beoogt een bijdrage te leveren aan het bevorderen vandegezondheid van varkens
in devarkenshouderij op eenwijze dietoestaat dat diergeneesmiddelen nog slechts beperkt en bij
voorkeur na eenjuiste indicatiestelling ingezet worden.
Om deze einddoelstelling te kunnen bereiken zullenin deze planperiode devolgende subdoelstellingen gerealiseerd worden:
1. Inventarisatie van gezondheid-risicofactoren
Veel endemische ziekten in devarkenshouderij zijn het resultaat van interacties tussen het dier,
etiologische factoren en omgevingsfactoren. Om dezeinteracties te kunnen identificeren en nader te
kunnen analyserenisinventariserend onderzoek op bedrijfsniveau nodig.Aangezien aandoeningen
van luchtwegen en maagdarmtractusvanuit gezondheid-en economisch oogpunt zeer frequent
voorkomen envoor preventieve entherapeutische behandeling veelantibiotica gebruikt worden,zal
het onderzoek zichmet name opdevoor dezeziekten verantwoordelijke factoren richten.Geziende
complexiteit op bedrijfsniveau vandeinteracties tussen kiemen,de gastheer en omgevingsfactoren
zalin het eerstejaar een selectie plaatsvinden vande risicofactoren welkevoor deze studie het
belangrijkste zijn.Voor de realisatievandit onderzoek is een nauwe samenwerking noodzakelijk met
o.a.detweedelijns gezondheidszorg, proefstations en universitaire onderzoekgroepen.
Eenbelangrijk additioneel aandachtspunt in dezeinventarisatie zijn ziekten met een zoönotisch
karakter, waaronder Salmonella thyphimurium enS. suis.
Realisatie van dezeinventarisatie-studie vereist mogelijk additionele projectsubsidies van LNVen het
bedrijfsleven.
Betrouwbare en bijvoorkeur snelle diagnostische technieken voor het aantonen van ziektekiemen
en antilichamen hiertegen zijn essentieelvoor het welslagen van het inventariserend onderzoek. De
beschikbaarheid van diagnostische testen istevens eenvoorwaarde voor deimplementatie van het
streven naar een selectief gebruik van diergeneesmiddelen,voor beheersing en eradicatie van
ziekten en het certificerenvanbedrijven.
Voor een aantalvan deop bedrijven verwachte kiemen zijn reeds bruikbare diagnostische testen
aanwezig of kunnen met een beperkte inspanning testen opgezet worden.Op grond van het
vooronderzoek en literatuurkennis zalin ieder gevaldiagnostiekontwikkeling en -verbetering
noodzakelijk zijn voor M. hyopneumoniae, A.pleuropneumoniae, Serpulina hyodysenteriae envoor
pathogèneS.suisstammen.Gedurende de planperiode kan blijken dat ook voor andere ziektekiemen testenverbeterd of ontwikkeld moeten worden.
Om diagnostische testen te kunnen ontwikkelen is eenvoorfase van funderend onderzoek nodig,die
leidt tot biochemische en moleculaire identificatie en karakterisering van (virulentie)-factoren waarin
virulente stammen zichonderscheiden van niet-virulente stammen en tot kennis omtrent de
antigene determinanten welke geschikt zijn voor sérologie of agensdetectie.
3. Verminderen van het gebruik van diergeneesmiddelen
Omte komen tot een selectieve toepassing endaarmee tot eenverminderd gebruik van antibiotica is
kennis nodig vande bedrijfsfactoren,de ziektekiemen en detoegepaste middelen. Inhet kader van
het nieuwe veterinaire antibioticumbeleid zalhet onderzoek vooral gericht worden op het
verbeteren vantesten om de gevoeligheid van bacteriën voor antibiotica te bepalen, op
onderbouwing van dosering entoedieningswijze middels farmacokinetisch onderzoek, op
werkzaamheidstoetsing in diermodellen, het ontstaan van resistentie tegen antibiotica en op meting
van de effecten van het antibioticumgebruik op resistentie-ontwikkelingvano.a. decoliforme flora
op bedrijven.
In het kader van deinventarisatie (zie l ) zalhet gebruik van diergeneesmiddelen worden gevolgd en
zalworden gescreendop resistentie.Landelijke resistentiemonitoring en referentie-taken geschieden
binnen het WDT-programma 299.
Overwogen wordt om bedrijfsstudies uit tevoeren om het effect van een selectief en restrictief
geneesmiddelengebruik op ziekte-incidentie te onderzoeken. Uitvoering isafhankelijk van externe
financiering.
4. Ontwikkelen van strategieën voor eradicatie en/of beheersbaar maken van
Categorie I-en ll-ziekten
Onderzocht zalworden opwelke wijze preventief ingegrepen kan worden in het tot ziekte leidende
samenspelvan causalefactoren.Het hoogste streefniveau is hierbij het elimineren van de ziekte.
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Voor endemisch voorkomende infectieziekten kan het allereerst ziektekiem-vrijmaken van
topfokbedrijven een te verkiezen strategie zijn.
Om dit te kunnen bereiken zal per ziekte, mede op grond van het inventariserend onderzoek,
vastgesteld worden of en hoe de ziekte elimineerbaaris. Indien eliminatie economisch of veterinairzoötechnisch niet haalbaar is,dienen effectieve preventiemaatregelen beschikbaar te zijn of te
komen,waardoor de klinische problemen en economische schade beperkt kunnen worden bij een
selectief en restrictief gebruik van diergeneesmiddelen.
Daartoe zalvan belangrijke bacteriële ziekteverwekkers alsA. pleuropneumoniae, 5.suis,
M. hyopneumoniae en5.hyodysenteriae en de relevante virale ziektekiemen kennis beschikbaar
dienen te zijn of gegenereerd dienente worden omtrent de agens-gastheer interactie en de
verspreidingsmechanismen vandeze pathogenen,kennis omtrent de aanwezigheid van latent of
chronisch geïnfecteerde dieren endeinvloed vanvaccinatie op deze status, kennis omtrent de
mogelijkheid om via een selectief gebruik vanvaccinatie of medicatie tot eliminatie te komen en
kennis omtrent zoötechnische maatregelen waarmee herintroductie wordt vermeden.
Ter vervanging van antibiotica enter ondersteuning van toekomstige bestrijding zullen markervaccins ontwikkeld worden voor A.pleuropneumoniae en5.suis. Erwordt gestreefd naar externe
financiering van dit onderzoek.
5. Pathobiologie van bacteriële Categorie I- en H-infecties
De(moleculaire) Pathogenese zalworden bestudeerdvanCategorie I-en ll-infectiesmet speciale
aandacht voor A. pleuropneumoniae-\nfect\es.
Het onderzoek richt zich op het identificeren van dezwakke schakels in de natuurlijke afweermechanismen van het dier tijdens eeninfectie.
Opwelk niveau en hoe doorbreekt deziekteverwekker de natuurlijke afweer enwelke componenten
van de bacterie en de gastheer zijn hierbij betrokken.Voor de realisatie van dit onderzoek is een
nauwe samenwerking en uitwisseling van kennis eninstrumenten voorzien met onderdelen van het
programma 'Fysiologische weerstand maagdarmkanaal en luchtwegen van het varken'.
Deverkregen kennis is van belang bij het ontwikkelen van een effectieve bestrijdingsstrategie. Op
termijn kan kennis van dezwakke schakelsin de natuurlijke weerstand tegen infectie tevens ingezet
worden bij het meten en bijsturen van negatieve effecten van omgevingsfactoren, toepassing vinden
alsindicator in fokprogramma's gericht op verhoogde ziekteresistentie, leiden tot nieuwe targets
voor diagnostiek of tot nieuwe concepten voor veilige diergeneesmiddelen.
Dit onderzoek vraagt eenintegrale benadering vanuit de pathologie, microbiologie en moleculaire
biologie.
Devoor LNVen de Veehouderij belangrijkste resultaten van dit programma zijn:
- identificatie van de belangrijkste infectieuze en niet-infectieuze risicofactoren die leiden tot het
ontstaan van Categorie I-en ll-ziekten.
- inzicht in de haalbaarheid om deze ziekten te elimineren dan wel beheersbaar te maken.
- methoden gebaseerd op veterinair-zoötechnische maatregelen om eradicatie van dezeziekten te
bereiken of de schadete beperken.
- effectieve enveilige eradicatie-vaccins voor A.pleuropneumoniae en5.suis.
- gevalideerde, gevoelige en specifieke testsystemen voor de diagnose van de belangrijkste
ziekten,voor implementatie van eenselectief gebruik van diergeneesmiddelen,voor certificering
van bedrijven en als meetinstrument voor de gezondheidsbalans.
- voorstellen voor een rationeel antibioticumgebruik,wetenschappelijk onderbouwde bijdragen
voor het opstellen vanvoorkeurlijsten voor antibiotica,standaardisatie vantechnieken om de
gevoeligheid van bacteriestammen voor antibiotica te bepalen, kennis over het vóórkomen van
resistentie, adviezen hoe resistentievorming kanworden vermeden en kennis over de effecten
van antibiotica op het micro-milieu.

planning 1998

o. Inleiding
Omdat influenza naar voren isgekomen als belangrijke oorzaak voor luchtwegproblemen op
mestvarkenbedrijven,iseen project opgestart rond influenza. Ook vanuit zoönotische oogpunt iser
behoefte aan meer inzicht in deinfluenza problematiek omdat verondersteld wordt dat het varken
een bron isvoor influenza pandemieën bij de mens. DeWHO adviseert dan ook om influenza bij het
varken beter te monitoren.
Binnen hetS. suis project zaleendeelvan decapaciteit vrijgemaakt worden voor het onderzoek naar
zoönotische aspecten van5.suis.
Het antibioticum resistentie onderzoek zalgeïntensiveerd worden met name op het onderdeel
antibioticum resistentie epidemiologie. Hiervoor zullenvanuit hetA.pleuropneumoniae (App)
project middelen vrijgemaakt worden.
1. Inventarisatie van qezondheids-risicofactoren
De resultaten van de inventariserende studie zijn aanleiding geweest om een project rond influenza
op te starten (zie2).
Erzalgeparticipeerd worden in het overleg om plannen te ontwikkelen voor afstemming en/of
samenwerking van het ID-DLOdiergezondheids onderzoek (programma's 251-254 en 195) met IMAGDLOen proefstations (nieuwe programma 146)op hetgebied van stalklimaat endiergezondheid.
Gestreefd wordt om te komen tot een programma waarbij mogelijkheden onderzocht en
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aangegeven worden voor een dusdanige klimaatbeheersing van stallen,waarbij wordt voldaan aan
optimale eisenvoor gezondheid,welzijn en productie. Deinvloed van stalklimaat op de
gezondheidsstatus van luchtwegen enop luchtweg-infecties lijken voor de hand liggende keuzes te
zijn.
Het epidemiologisch onderzoek zalin 1998worden gecontinueerd. Het betreft experimenteel
onderzoek, modelbouw en modelanalyse voor het kwantificeren van de risicofactoren voor de
introductie en transmissie vanApp. Hierbij wordt samengewerkt met programma 195,FDen LUW-VH
(zie ook4).
Om meer inzicht te krijgen in de risicofactoren voor 5.suisinfecties bij mensen zullen dierenartsen,
varkenshouders en een controle groep onderzocht worden op de aanwezigheid van antilichamen
tegenS. suis.Bovendien zullen eenaantal humaneS.suisisolaten vergeleken worden met
pathogène en niet pathogènevarkensstammen met behulp van genotyperings technieken.
2.Qntwikkelen enverbeteren vandiagnostische technieken
Ten behoeven van de influenza diagnostiek en monitoring zal begonnen worden met het verbeteren
van de bestaande haemagglutinatie remmingstest. Derobuustheid van de test zal verbeterd
(moeten) worden en er zalonderzocht worden of detest beter werkt met antigeen bereid van
recentevarkens-influenza isolaten.In samenwerking met het Nationaal Influenza Centrum in
Rotterdam zalgestart worden met de karakterisatie van recente varkensisolaten.
Eris eentest opgezet waarmee pathogène stammenvan5.suisserotype 2en een deelvan de
pathogène stammen van serotype 1kunnen worden opgespoord. Devalidatie van detest op klinisch
materiaalvan praktijkbedrijven zalbegin 1998afgerond zijn. Erlijkt een uitstekende correlatie te zijn
tussen een positieve testuitslag endeisolatie van pathogèneS.suis stammen. Het uitvoeren van
bestrijdingsprogramma's wordt hierdoor een reeëleoptie. In 1998zalop een bedrijf onderzocht
worden of deS. suistype 2gerelateerde problematiek verminderd kanworden door eliminatie van
varkens welke drager zijnvan pathogène5.suisstammen.Het bestaande contact m.b.t.S. suis met
proefstations (P.Vesseur) zalworden gecontinueerd.
Hetfunderende onderzoek gericht op deidentificatie van belangrijke virulentie factoren van
pathogène5.suisstammen heeft geleerd dat het bacterie-kapselverantwoordelijk isvoor de
fagocytose resistentie vanS. suis.Kapselloze mutanten zijn waarschijnlijk apathogeen. Bij het in
kaart brengen vandegenetischeinformatie voor dekapsel-synthese zijn DNA regio's gevonden die
verantwoordelijk zijn voor de serotype-specificiteit. In 1998zalonderzocht worden of deze regio's
kunnen worden toegepast alsserotype-specifieke DNA probes. Dit deelvan hetS. Suisproject heeft
sterke links met het SEOproject "Genproducten vanpathogène bacteriën die alleen in vivo tot
expressie komen".
Voor dedetectie vanApp iser eensoort-specifiek PCRdetectie methode opgezet. Dezetest werkt
echter onvoldoende op klinische materiaal. In1998zalgezocht worden naar methoden om klinische
monsters vóór te behandelen (o.a.selectief kweken) enop te werken (snelle DNAisolatie) waardoor
een gevoelige detectie wel mogelijk is.
Ten behoeve van deApp sérologiezijn er met behulpvan monoclonale antilichamen een aantal
antigenen vanApp geïdentificeerd.Alle antigenen blijken ook aanwezig te zijn bijA.suis waardoor
zeongeschikt zijn voor gebruik in een soort-specifieke Elisa.In 1998zalmet behulp van een meer
moleculair biologische benadering verder gezocht worden naar antigenen die wel geschikt zijn voor
toepassing in eensoort-specifieke Elisa,o.a.selectievanantiApp specifieke antilichamen met behulp
van recombinant klonen en met behulp vande phage-displaytechnologie. Omdat de beoogde testen
nog niet beschikbaar zijn,zijn er op korte termijn geencontacten met proefstations voorzien.
3.Verminderen van het gebruik van diergeneesmiddelen
Het antibioticum onderzoek isgericht op het verbeteren vantesten om de antibioticum-gevoeligheid
van bacteriën te bepalen,op het ontstaan van antibioticum-resistentie en op meting van de effecten
van het antibioticumgebruik op restistentie-ontwikkeling. Devoorgestelde intensivering van het
antibioticum resistentie onderzoek zalvooral plaatsvinden op het niveau van de antibioticum
resistentie epidemiologie en resistentie monitoring.
In 1998zullen de lopende activiteiten worden gecontinueerd, met name het onderzoek naar de
prevalentie vanvancomycine resistente enterococcen bij mensen enin verschillende diersoorten, het
bestuderen van hun onderlinge verwantschappen (i.s.m. RIVM,AZM,Dijkzicht ziekenhuis) en het
opzetten vantechnieken voor het uitvoeren van resistentie epidemiologie. Erisinmiddels een plan
van aanpak opgesteld voor deintensivering van het onderzoek met betrekking tot de antibioticum
resistentie epidemiologie ende resistentie monitoring. Dit planwordt momenteel besproken met
vertegenwoordigers van LNV,VROMen EG.Deuitkomsten van dit overleg zullen het werkplan van
1998voor dit onderdeel mede bepalen.
4. Ontwikkelen van strategieën voor eradicatie en/of beheersbaar maken van Categorie Ien II
ziekten.
Eriseen modelontwikkeld om detransmissie vanApp bijvarkenste meten. Dit modelzalin 1998
gebruikt worden om deinvloedvanvaccinatie (tegenApp) op deverspreiding vanApp te meten.
Bovendien zalde rolvancarrier dieren (latent geïnfecteerd) in deverspreiding vanApp bestudeerd
worden.
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Naast het experimentele transmissie onderzoek wordt in samenwerking met prog.295, FDen LUW
epidemiologisch onderzoek uitgevoerd. Het betreft modelbouw en modelanalyse voor het
bestuderen van transmissie vanApp. Dit onderzoek levert kwalitatieve en kwantitatieve informatie
voor ziekte(risico)modellering.
Voor de ontwikkeling van markervaccins voorApp enS. suis,ter vervanging van antibiotica en ter
ondersteuning van toekomstige bestrijding,zijn contacten gezocht met deindustrie.WatS.suis
betreft heeft dit inmiddels geleid tot een geformaliseerde samenwerkingsverband
S.Pathobioloqievan bacteriële Cateoorie Ien II-infecties
Eendeelvan de resultaten van het in vitro enin vivo Pathogenese onderzoek met mutanten van App
zullen in 1998 nog uitgewerkt moeten worden. Pathogenese onderzoek zalworden gecontinueerd
met name in samenwerking met programma 253.
Cocreet te behalen resultaten:
Het programma zalin 1998duidelijk verschaffen over de haalbaarheid van bestrijdingsprogramma's
voor 5.suis (serotype 2eneendeelvanserotype l ) op basis vande ontwikkelde PCRtesten.Er zal
meer inzicht verkregen zijn in de risicofactoren voor 5.suisinfecties bij mensen.
Het programma zalin 1998duidelijk maken of adequate testen ontwikkeld kunnen worden waarmee
App onafhankelijk van het serotype kanworden aangetoond. Het onderzoek zalinzicht verschaffen
in het effect van vaccinatie op deverspreiding vanApp. Dezeelementen, alsmede het App
transmissie model,zijn onontbeerlijk voor het inschatten van de haalbaarheid van App
bestrijdingsprogramma's.
De bestaande haemagglutinatie remmingstest voor influenza zalverbeterd worden.
Het programma zalin 1998verbeterde testen opleveren voor de bepaling van de antibioticum
gevoeligheid van bacteriën. Erzullen methoden entechnieken ontwikkeld zijn voor de antibioticum
resistentie epidemiologie en resistentie monitoring.
Andere concreet te behalen producten zijn:adviezen,publicaties,voordrachten en posterpublicaties.
Relatie en links met beoogde programma doelen en resultaten (bij het succesvol afronden van het
hier beschreven werkplan voor iqq8).
Dedoelstelling van het programma onderdeel "identificatie vaninfectieuze en niet-infectieuze
risicofactoren voor categorie Ien IIziekten" zullen slechts ten dele gehaald worden. Belangrijkste
oorzaken zijn de opgelegde bezuinigingen,het niet doorgaan van het ISV-varken project, de
vertraging in de afronding van het DGIBproject "Inventarisatie kritische risicofactoren", en het
slechts ten dele kunnen verwerven van additionele financiering. Dit onderdeel is uitgebreid met een
studie naar de risicofactoren voor 5.suisinfecties bj mensen.
Voor deveroorzakers van een belangrijk deelvandeSsuis problematiek (serotype 2en een deelvan
serotype 1)enwaarschijnlijk ookvoorApp eninfluenza (niet voorzien in oorspronkelijk werkplan)
zullen moderne diagnostische testsystemen ontwikkeld en/of gevalideerd zijn. Voor
M.hyopneumoniae iseengevalideerd agensdetectie systeem ontwikkeld. Dezeinstrumenten kunnen
op termijn ingezet worden voor het selectief gebruik van diergeneesmiddelen, certificering van
bedrijven en als meetinstrument voor degezondheidsbalans. Het is duidelijk geworden dat de5.suis
problematiek zeer complex van aardisdoor deenorme variatie aan pathogène en niet-patogene 5.
Suisstammen. Het M. hyopneumoniae project kon niet worden afgerond wegens bezuinigingen, het
App project loopt vetraging opwegens ombuigingen.
Erzullen diverse voorstellen gedaan zijn voor een rationeel antibioticum gebruik en er zullen
voorkeurslijsten voor antibioatica opgesteld zijn. Erzullen technieken voor de bepaling van de
antibioticum gevoeligheid vandiverse bacteriestammen ontwikkeld en gevalideerd zijn. Eris kennis
ontwikkeld m.b.t. het voorkomen van resistentie,de effecten van antibioticum gebruik op
resistentie-ontwikkeling bij bepaalde bacterie stammen en er zijn technieken ontwikkeld voor voor
het uitvoeren van resistentie-epidemiologie en resistentie-monitoring. Door de grote mate van
natuurlijke dynamiek in de antibioticum resistentie blijft een continue aandacht/aanpassing
geboden.
Erzal (epidemiologische) kennis gegenereerd zijn m.b.t.de risicofactoren voor deintroductie en
transmissie van App infecties. Daarmee zal kennis gegenereerd worden m.b.t.de haalbaarheid om
App infecties uit te roeien of te beheersen.Voor S.suiszaldergelijke kennis minder ver ontwikkeld
zijn door de complexe aardvande materie,door bezuinigingen en ombuigingen. Naast de
diagnostische instrumenten (zie boven) zaleentransmissiemodel voor App beschikbaar zijn. Mede
op basisvan kennis gegenereerd bij ID-DLO(vastgelegd in drie patenten/patentaanvragen) is een
App vaccin ontwikkeld enis eenstart gemaakt met de ontwikkeling van een5.suisvaccin.
andere relevante
programma's

295, 298 en 299

indicatie omvang

Totaal Mf 2,4waarvan Mf 0,1ten lastevan LNV
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projecten

252-40020:

Diagnostiek, Pathogenese en bestrijding vanActinobacillus pleuropneumoniae
infecties (ID-DLO).
Projectleider: Drs.E.M. Kamp.
252-40025: Diagnostiek, epidemiologie enPathogenese vanStreptococcus suisinfecties bij het
varken en een strategie voor de bestrijding van de ziekte (ID-DLO)
Projectleider: Dr.H. E. Smith.
252-40114: Rationeelveterinair antibioticum gebruik (ID-DLO)
Projectleider: Dr.D.J.Mevius.
252-47149: Influenza bij het varken (ID-DLO)
Projectleider: Dr.A. Bianchi.
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Programma 253

Fysiologische weerstand van de slijmvliezen van de luchtwegen en het
maagdarmkanaal van het varken

programmaleider

Dr. M.J.A.Nabuurs,ID-DLO

aanvangsjaar

1995

eindjaar

1998

samenvatting

Het merendeel van de ziekten die vóórkomen in de Nederlandse varkenshouderij zijn multifactoriële
aandoeningen die hun oorsprong vinden in de slijmvliezen van de luchtwegen en het
maagdarmkanaal.Tot nu toe zijn deze aandoeningen veelal bestudeerd en bestreden alswaren het
monofactoriële (infectie-)ziekten. Het onderzoek in dit programma beoogt niet de noxe centraal te
stellen maar deveranderingen in en aande slijmvliezen van het dier, die alsgevolg van de inwerking
van factoren uit deomgeving van het dier envan noxen ontstaan enwaardoor een ziekte zich kan
ontwikkelen. Het doel is parameters van gezondheid te realiseren waardoor de effecten van noxen
op orgaansystemen kwalitatief en (tot op zekere hoogte) kwantitatief gemeten kunnen worden.

aanleiding

Het grootste deelvan de dagelijks, op devarkensbedrijven voorkomende ziekten zijn multifactorieel
van aard. Desondanks worden deze aandoeningen in dediergeneeskundige praktijk meestal
behandeld als monofactoriële infectieziekten. Dit iswaarschijnlijk éénvan de belangrijkste redenen
voor het toegenomen gebruik vanfarmaca envaccins.Voor een belangrijk deelvolgt de
diergeneeskundige praktijk evenwel de resultaten van het diergeneeskundig onderzoek. Het denken
over varkensziekten als multifactoriële aandoeningen bestaat al heel lang in de onderzoekwereld,
maar het onderzoek zelf richt zichtoch meestalop het isoleren en bestuderen van een
(voorwaardelijk) pathogeen agens. Dit komt voornamelijk doordat, vanwege decomplexiteit, het erg
moeilijk is multifactoriële aandoeningen met succes modelmatig te onderzoeken.Veelal bestaan er
geen diergezondheidsparameters die zich lenen voor het bestuderen van beginnende afwijkingen
mede omdat het normale nauwelijks bekendis.Indit programma zaldaarom gestart worden met de
bestudering van het normale,fysiologische,functioneren dat vergeleken wordt met detoestand van
beginnende stoornissen enwel van de slijmvliezen van de luchtwegen envan het maagdarmkanaal.
Debeperking van het programma tot deslijmvliezen vande luchtwegen en het maagdarmkanaal is
gekozen omdat:
-

een aanzienlijk deel (85tot 90procent) van defarmaca die heden ten dage in de varkenshouderij
als additieven in het voer envoor preventieve encuratieve doeleinden gebruikt worden, wordt
toegepast om ziekten van het maagdarmkanaal envan de luchtwegen te voorkómen of te
beheersen;
- het merendeelvan de ziekten dat bij varkens vóórkomt, alleen dan kanontstaan wanneer noxen
en/of kiemen de epithelia vandeverschillende orgaansystemen kunnen beschadigen, koloniseren
of passeren.
Dezetwee redenen voor de afbakening worden met een aantalvoorbeelden onderbouwd.
1. 'Surfactant/lunglining-fluid' is betrokken bij defagocytose en 'killing' vanvirussen en bacteriën
door longmacrophagen. Aangenomen wordt dat omgevingsfactoren zoals stof en ammoniak
invloed hebben op 'surfactant protein'-producerende cellen en op het trilhaarepitheel. Van
ammoniak isook bekend dat het degeneratie veroorzaakt van pneumocytentype-2-cellen, die
'surfactant protein' produceren. Kwalitatieve parameters voor 'surfactant proteins' ontbreken
evenwel nog geheel.
2. Negen en negentig procent van de cellen in de longspoelvloeistof van SPF-biggen bestaat uit
longmacrophagen terwijl bij 90%vandeconventionele biggen de cellen in de longspoelvloeistof
wordt gevormd door 40%ontstekingscellen en slechts 60%longmacrophagen hetgeen betekent
dat bij veeldieren in het veld de longen zich bevinden op de grens vangezond en ziek; voor bij
de mens gebruikte criteria zou er sprakezijn van pneumonie.
3. Eenenterotoxische Escherichiaco/;'-bacterie moet, alvorens deze kan hechten aan de epitheelcel,
eerst de mucuslaag passeren.Onder normale omstandigheden, wanneer de mucuslaag is
opgebouwd uit mucinen die afkomstig zijn uit volwassen goblet-cellen, isdit slechtsin zeer
beperkte mate mogelijk zodat er ondanks de aanwezigheid van deze bacteriën in de dunne darm,
geen ziekte zaloptreden. Indien de mucuslaag alsgevolg van alteratie vande mucosa is
opgebouwd uit mucinen die afkomstig zijn uitjonge, pasgeregenereerde goblet-cellen dan
zullen Escherichiacoli bacteriën daadwerkelijk de dunne darm in grote aantallen kunnen
koloniseren. Degevolgen van een dergelijke kolonisatie zijn bovendien ernstiger naarmate de
epitheelcellen, eveneens alsgevolg van herstel na alteratie,jonger zijn omdatjonge epitheelcellen een grotere functionele verandering ondergaan t.g.v. Escherichia co/Z-enterotoxinen.
4. Voor enteraal actieve bacteriën die endotoxine-'shock' veroorzaken zal het epitheelvan de darm
zodanig beschadigd moeten worden dat passagevan het toxine door de mucosa (translocatie)
heen mogelijk wordt. Onder normale omstandigheden blijkt de mucosa ondoorlaatbaar te zijn
voor die hoeveelheden endotoxine die kunnen leiden tot een endotoxine-'shock'. Toch bestaat de
bestrijding van endotoxine-'shock' tot op heden uit het geven van voornamelijk enteraal actieve
farmaca zonder acht te slaanop decausale factoren die tot translocatie leiden.
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Probleemstelling
Inde (dier)geneeskunde is nogvrijwelgeen onderzoek verricht naar defactoren uit de leefomgeving
van landbouwhuisdieren die de,van nature aanwezige, potentie tot het voorkómen van ziekteaan,
in en achter de slijmvliezen van het maagdarmkanaal ende luchtwegen van dieren aantasten. Mede
hierdoor isde bestrijding vanveelziekten gebaseerd op het gebruik vanvaccins enfarmaca. Indien
er meer kennis ontstaat omtrent het functioneren van defysiologische weerstand van de slijmvliezen
en mede daardoor tot hetvoorkómen vaneenvermindering vanwerking van de natuurlijke
barrières tegen ziekten,zaleengrote reductie van het gebruik van farmaca mogelijk zijn.
doel

Het onderzoek met betrekking tot defysiologische weerstand aan de slijmvliezen van het varken zal
zich richten op drie invalshoeken:
- het naar buiten gerichte deelvan de slijmvliezen zoals'surfactant/lung-lining fluid' in de longen
en de mucuslaag in de darm;
- het eigenlijke epitheel met receptoren voor noxen en kiemen,de acute reactie vande epitheelcel
op noxen,de metaboleverandering in deepitheelcel;
- het achter het epitheelgelegen fysiologische afweer systeem zoalsde acute reactie van
ontstekingscellen, mediatoren,endotheelcellen enz.
Het onderzoek houdt zich niet alleen bezig met deacute reactie van de slijmvliezen maar ook met de
manier waarop het dier een efficiënte reactie kan handhaven (homeostase van de reactie) en hoe
eendier de eersteverdedigingslinie tegen noxen en kiemen (op eigen kracht, duszonder farmaca
en/of vaccins) weer kan herstellen.
Eendeelvan het onderzoek zalbestaan uit het in kaart brengen van dierfactoren zoals ontstekingscellen en-mediatoren die het ontstaanvanziektenvia de slijmvliezen van de luchtwegen en het
maagdarmkanaal bemoeilijken.Inandere projecten zalalmeteen onderzoek gaan plaatsvinden naar
de dier- enomgevingsfactoren die,in de huidige varkenshouderij blijkbaar opgrote schaal,de tegen
ziekten beschermende potenties van deslijmvliezen aantasten.

planning 1998

Het onderzoek in dit programma zalzoalsin devoorgaandejaren vooralgericht zijn op het
ontrafelen van mechanismen die leiden tot eenverstoring van de gezondheid van het varken als
doeldier en alsmodeldier entot het verkrijgen van parameters vandegezondheid van de longen en
van het maagdarmkanaal. Hetonderzoek in dit programma vormt danook eenverbinding tussen
enerzijds het aetiologisch gerichte onderzoek enanderzijds het zoötechnisch onderzoek. De
verworven kennis zaler toe moeten leiden dat meer ziekten zonder medicatie maar met
gebruikmaken van zoötechnische maatregelen kunnen worden voorkómen.
la.
Tbv het onderzoek aanspeendiarree isin het afgelopen en het lopende jaar de biopt-techniek
ontwikkeld. Dezetechniek zalin 1998worden ingezet om degezondheidsstatus van de
dunnedarm vanvarkensin kaartte brengen;dit zalgebeuren in pasgespeende dieren en in
vleesvarkens. Naast het vaststellen vande aan-of afwezigheid vande receptor op de
dunnedarm enterocyt voor E.coliK88in degenomen dunnedarm biopten zalop deze
bedrijven ook morfometrisch onderzoek worden verricht en zalde mate van ontsteking
worden gemeten mbvde myeloperoxidase test. Indien mogelijk zalook het kiemgetalvan wel
en niet enterotoxische E.colibacteriën worden bepaald in degenomen biopten.
lb.
Deresultaten van het onderzoek naar de relatie van darmischaemie, darmpermeabiliteit en
voeding zijn zo hoopgevend dat het onderzoek naar de interactie van dezedrie factoren zal
worden voortgezet in het komende jaar. Het aantalte testen nutriënten zalworden uitgebreid
evenalscombinaties ervan.Ook zullen lagere en hogere concentraties van de onderzochte
nutriënten in het maagdarmkanaal worden getest. Dit onderzoek moet er op termijn toe
leiden datverstoring vande mucosale darmbarriere kanworden voorkomen mbvvoeding,
huisvesting enverzorging van dieren,
ie.
Inhet komendejaar zullendealverkregen resultaten van het darmpermeabiliteitsonderzoek
worden gebruikt om de betekenis hiervan te bepalen voor het ontstaan van translocatie van
bacteriën vanuit het maagdarmkanaal naar de bloed-en lymfevaten. Dit onderzoek zal
informatie geven over dewijze waarop bacteriën,die een zoönose kunnen veroorzaken,in de
bloedbaan komen vanuit het maagdarmkanaal van (zoog)dieren. Mbv deintussen opgedane
kennis naar het ontstaanvan eenverminderd functioneren vande mucosale
dunnedarmbarriere kanhet mogelijk zijn het ontstaan van besmetting van dieren vanuit het
maagdarmkanaalteverminderen respectievelijk tevoorkómen.
Indien dewerkzaamheden zoals genoemd onder punt l in het komendejaar worden
gerealiseerd dan worden vier van devijf doelen zoalsin de oorspronkelijke programma
beschrijving staat mbt het maagdarmkanaal gerealiseerd dwz:
i. invloed transport-stress op degezondheid van het maagdarmkanaal
ii. invloedvanvoorbijgaande respiratoire infecties op de gezondheidvan het

2.

maagdarmkanaal
iii. invloed vandarmmucosaveranderingen op detranslocatie van bacteriën
iv. invloed spenenvan biggen op de microbiële fermentatie in dedikke darm
v. het functioneel en histopathologisch onderzoek aan diarree vanvleesvarkens is niet
uitgevoerd ivm degrote bezuiniging op het programma.
Inhet komendejaar zalhet diermodel waarmee orgaancommunicatie kanworden bestudeerd
gestandaardiseerd worden. Hierbij zalniet alleen deinvloed worden bestudeerd van een
verminderd functioneren van het maagdarmkanaal op de respiratietractus maar ook de
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andere relevante
programma's
indicatie omvang
projecten

omgekeerde route. Dit laatste zalgebeuren door biggen te besmetten met eeninfluenza virus
of metActinobaccillus pleuropneumoniae stammen. Deverandering van de gezondheid van
dedarmen zalworden worden vastgesteld aande handvan de bloedvoorzieningvan de
darm,de pHvan dedarmwand,de morfologie en de permeabiliteit van de darm.Om vast te
stellen welke factoren in het plasma verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van darmschade,
zullen verschillende analysesworden uitgevoerd zoals cytokinen bepalingen (mbv.Assays die
ontwikkeld zijnin het SEO-project cytokinen), eiwit bepalingen mbv. chromatografische
systemen Chemotaxis assays mbv. de Boydenchamber. Het orgaan-communicatie model zal
ook worden benut voor het,samen met het RIKILT-DLO,meten van de productie van
zuurstofradicalen.
Indien dewerkzaamheden zoals genoemd onder punt l in het komendejaar worden
gerealiseerd dan worden beide doelen zoalsin de oorspronkelijke programma beschrijving
staat mbt orgaancommunicatie gerealiseerd dwz:
i. de biologische activiteit van ontstekingsmediatoren zalworden bepaald,
ii. inzicht verwerven middels welke mechanismen orgaansystemen elkaar bevloeden.
3a.
Deontwikkeling van parameters van gezondheid van de longen uit de BALF(BronchoAlveolaire Lavage Fluid) zalworden voortgezet. Het onderzoek vande celpopulatie envan het
celvrije supernatant uit de BALFvan zieke dieren,die afkomstig zijnvan probleembedrijven,
moet nog verder worden afgewerkt. Daarna kunnen de BALF'svan deze dieren worden
vergeleken met dievangezonde dieren afkomstig van probleembedrijven. Hierbij wordt
vooral gekeken naar aanwezige celpopulaties,cytokines,granulocyten stimulerende stoffen
enalvéolaire eiwitten. Daarnaast zalworden getoetst of de aanwezigheid van elastase en
myeloperoxidase een maat isvoor bestaande schadein devarkenslong. Dezetwee enzymen,
die voornamelijk afkomstig zijn van afweercellenen, worden bij de mens alsindicator voor
longschade beschreven.
3b.
Het onderzoek aan degeisoleerde, geperfundeerde long (Isolated Perfused Lung,IPL) heeft
tot een modelgeleid,waarin verloop en matevan cytokine productie envroege cellulaire
reacties na eeninfectie metActinobacillus pleuropneumoniae in het longweefsel kunnen
worden bestudeerd. Devraag is nu,in hoever eenverhoogde cytokine productie is terug te
voeren opin de long aanwezige cellen of op circulerende cellen.Hiervoor zullen
experimenten worden uitgevoerd,waarbij afweercellen verwijderd zijn uit de vloeistof
waarmee de long wordt geperfundeerd. Dezeinformatie is belangrijk, om veranderingen in
de afweercapaciteit vande longen te kunnen bepalen.
Het onderzoek van de respiratietractus zalertoe moeten leiden dat betere parameters dan tot
nutoe gebruikt beschikbaar komen om degezondheid vande longen te kunnen meten. Deze
parameters kunnen in het onderzoek naar deinvloeden van ziekteverwekkers en
klimaatfactoren op degezondheid van longen relevante informatie opleveren.
Indien de werkzaamheden zoalsgenoemd onder punt 1in het komendejaar worden
gerealiseerd dan worden beide hoofddoelen zoalsin de oorspronkelijke programma
beschrijving staat mbt de respiratietractus gerealiseerd dwz:
i. ontwikkelen parameters van gezondheid vande longen zoalshet functioneren van
longmacrophagen envan leucocyten. Hetfunctioneren van longepitheel isvervangen door
morfologisch en biochemisch onderzoek van het epitheel.
ii. Informatie verwerven omtrent orgaantropisme zoalsisoleren en kweken van
endotheelcellen,aantonen van celreceptoren en het testen van antilichamen gericht tegen
celreceptoren. Het in vivo testenvan reactiepatronen van bloedvaten na een Actinobacillus
pleuropneumoniae infectie zal niet gerealiseerd worden alsgevolg van de meest recente
bezuiniging; het in vitro testen wel.
252,254,307
Totaal Mf 1,1waarvan Mf 1,1ten lastevan LNV
253.40003.00
253.40004.00
253.40118.00
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Maagdarmziektenvan het varken
Projectleider: N.Stockhofe-Zurwieden, ID-DLO
Functionele ischaemie alsoorzaak van translocatie
Projectleider: Th.Niewold, ID-DLO
Longspoelsel als parameter van de gezondheid van de longen.
Projectleider: J.M.A. Pol,ID-DLO

Programma 254

Onderzoek naar een optimaal gebruik van het natuurlijk,
immunologisch afweersysteem als essentieel onderdeel van de
gezondheidsbalans van huisdieren

programmaleider

Drs. B.A. Bokhout,ID-DLO

aanvangsjaar

1995

eindjaar

1999

samenvatting

Debalanstussen dier en omgeving beïnvloedt welzijn (gezondheid) dier, bedrijfsrendabiliteit,
kwaliteit van de humane voedselketen en milieu.Deze balans hangt nauw samen met een goed
functionerende, immunologische afweer. Dit programma verwerft kennis' van (i) natuurlijke,
immunologische afweer en(ii) negatieve omgevingseffecten, envertaalt deze in 'methoden en
adviezen' voor een positieve beïnvloeding van afweer en omgeving.

aanleiding

Omgevingsfactoren zoalsinfectieuze agentia enstressdreigen degezondheidsbalans van landbouwhuisdieren teverstoren.Zij beïnvloeden hetwelzijn van de dieren negatief en leiden tot ziekte
en productieverlies. In het streven van dedierlijke sector naar welzijnsvriendelijke en rendabele
houderijsystemenwordt in dit verband met name aandacht gevraagd voor het wegnemen of
verminderen vandeze negatieve omgevingsinvloeden envoor het zogoed mogelijk gebruik van de
natuurlijke capaciteit van het dier om zichtegen negatieve omgevingsinvloeden te verweren.
Bijde studie van het evenwicht tussen het dier enzijn omgeving ligt het voor de hand ruim aandacht
te besteden aande mechanismen diecompenserenvoor negatieve omgevingsfactoren. Het meest in
het oog springend is daarbij de afweer aandebuitenkant van het dier op het grensvlak met de
omgeving,te weten de slijmvliezen enin mindere mate de huid. Juist het optimaal functioneren van
deimmunologische afweer aande slijmvliezen vormt een belangrijke buffer en daarmee een
kritische factor die bijdraagt aan het in evenwicht houden van een situatie die men kanduiden met
determ gezondheidsbalans. Daarnaast kandeinvloed van omgevingsfactoren die resulteren in
stress,eenwezenlijke invloed uitoefenen op het functioneren van deimmunologische afweer.
De'veerkracht' van deimmunologische weerstandisvan groot belang om effectief te reageren op
verstoringen en bedreigingen vanuit de omgeving,enis daarmee bepalend of, eninwelke richting
degezondheidsbalans wordt verstoord. Bijhet streven naar een balanstussen gastheer en omgeving
in deveehouderij isdaarominzicht nodigin deinteractie tussen deimmunologische afweer en de
omgevingsfactoren die de effectiviteit vande natuurlijke weerstand van landbouwhuisdieren
(negatief) beïnvloeden. Denoodzaak tot eenbetere benutting van de natuurlijke, immunologische
weerstand van landbouwhuisdieren wordt nogversterkt doordat een deelvan het tot nu beschikbare
arsenaalvan kunstmatige middelen,die deweerstand beïnvloeden,aan betekenis verliest: De
resistentie voor antibiotica en antiparasitaire middelen neemt immers toe en devooruitzichten op de
ontwikkeling van nieuwe stoffen in deze categorieën zijn voor het komende decennium minimaal.
Ook alomdat dergelijke stoffen,in tegenstelling tot vaccins, het milieu belasten en residuproblemen
kunnen veroorzaken in de humane voedselketen,dient het natuurlijk vermogen van het dier om zich
tegen negatieve omgevingsinvloeden te beschermen optimaal benut te worden.
Dekennis van de potentie van deimmunologische weerstand van het dier is zowelvan belang om te
kunnen inschatten in hoeverre het dier doeltreffend kan reageren op infecties en herinfecties, alsook
om het perspectief te kennen van een restrictieve en selectieve vaccinatie strategie.
Bovenstaande kan alsvolgt worden samengevat:
Welzijn dier, de belasting van het milieu ende humane voedselketen door antibiotica- en
antiparasitica(residuen), de resistentievorming bij antibiotica en antiparasitica in combinatie met
slechtevooruitzichten voor de ontwikkeling van nieuwe generaties van deze middelen,en behoud
enverbetering vande rendabiliteit van deveehouderij vragen om eengoede benutting van de
natuurlijke,immunologische afweer van het dier om zichtegen negatieve omgevingsinvloeden te
verweren. Dit programma richt zichop onderzoek naar een optimale benutting van de natuurlijke
immunologische afweer.

doel

Om de bovengenoemde probleemstelling te benaderen moeten wij enerzijds bepalen wat de
kenmerken zijn van en devoorwaarden voor eeneffectief werkend immuunsysteem,in combinatie
met de benoeming van negatieve invloeden vanuit deomgeving.Op basis hiervan kunnen
voorwaarden worden geformuleerd welke nodig zijn voor een goed functioneren en benutten van
de natuurlijke immunologische afweer van landbouwhuisdieren in de praktijk.
Dit betekent dat het Programma als resultaat devolgende onderdelen bevat:
a. karakterisatie van de natuurlijke,immunologische afweer voor eenaantalinfectieziekten;
b. kennis van deimmunologische weerstand in relatie tot omgevingsinvloeden;
c. methoden enadviezen om negatieve invloeden uit de omgeving te verminderen, dan wel
positieve te versterken;
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d. kennis van dewijze waarop deimmunologische weerstand van het dier iste benutten;
e. methoden en adviezen om deweerstand van het dier te verhogen.
Dedoelstellingen van dit programma zijn redelijk ambitieus van aard;toch maakt de huidige aanpak
in samenhang met dein voorgaandejaren ontwikkelde expertise op het gebied van 'mucosale
immuniteit varken,pluimvee en kleine knaagdieren' (modelsystemen), 'coccidiose', 'PRV' en in
beperkte mate stress-infectie-immuniteit' degenoemde doelstellingen realistisch.
Meer in detail kan men bij de studie vandeinteractie vanimmunologische weerstand en omgeving
devolgende aspecten per project onderscheiden:
Het project Stress en immuniteit
Eenbelangrijk toetsbaar tussenresultaat is hier hetverkrijgen van een reproduceerbaar
diermodel voor de studie van de stress-immuniteits-relatie. Naar verwachting zaldit moment 1
jaar naaanvang van het programma zijn bereikt.
- Alseindresultaat levert dit project een beter inzicht in de effecten van stressop het immuunapparaat en op de weerstand van landbouwhuisdieren tegen ziekten.
Het project Antigeenpresentatie
Binnendit project worden antigeenpresentatie-methoden ontwikkeld en geëvalueerd ten behoeve
van effectievere methoden vanvaccinatie bij landbouwhuisdieren, i.h.b. bij het varken,leidend tot
een lager diergeneesmiddelengebruik. Hierbij wordt gebruik gemaakt van meer natuurlijke
vaccinatie-routes.
Het eerstetussenresultaat zal bestaan uit de evaluatie van intranasale immunisatie regimes in
varkens.
- Als eindresultaat van dit project zaldeevaluatie vanverschillende mucosale routes en van
replicerende vaccinsinzicht moetenverschaffen over detoepassingsmogelijkheden van
dergelijke antigeen aanbiedingsmethoden.
Het project Cellulaire immuniteit tegen de ziekte van Aujeszky
- Alstussenresultaat richt dit project zich op het vaststellen van de rolvan'Natural Killer' cellen bij
ADVinfecties in hetvarken.
Het eindresultaat betreft inzicht te krijgen in de effectormechanismen die essentieel zijn voor een
optimale bescherming tegen dezevirusinfectie (w.o.het voorkomen van virusuitscheiding). De
verkregen inzichten kunnen daarna tevens toepassing vinden bij andere gastheer-pathogeen
interacties.
Het project Vermindering van vaccingebruik bij pluimvee
Binnen dit project wordt gestreefd naar daadwerkelijke vermindering van 3op het totale aantal
vaccinaties van meer dan 14bij reproductie/legdieren.
In het eerstejaar kent dit project een oriëntatie op een drietal onderdelen:
a. een literatuuronderzoek waarbinnen o.a.ruim aandacht wordt besteed aande mogelijkheden tot
gebruik van combivaccins;
b. de betekenis van alveolair longmacrofagen bijin deinductie-fase van de immuunreactie;
c. de potentiërende werking van immuuncomplexen bij de inductie van een snelle,krachtige en
lang durende immuunrespons; in verband hiermeewordt vergelijkend onderzoek verricht naar
goede productiemogelijkheden vanzulke complexen.
Op grond van de uitkomsten van bovengenoemde onderzoekaspecten worden na ca.1jaar de
uiteindelijke keuzes gemaakt voor de richting van het onderzoek gedurende de restvan de
programma periode. Daarbij zaleenveterinair belangrijke pathogeen,zoals NCD,in de studies
worden geïncorporeerd.Tegelijkertijd zalmogelijk in samenwerking met Embrex onderzocht
worden of immuuncomplexen bruikbaar zijn alsvaccinvoor eivaccinatie.
- Als eindresultaat wordt getracht om opdezewijze de aard van het vaccin en/of de verwerking
door het immuunsysteem te verbeteren om d.m.v.een eenmalige vaccinatie levenslange
bescherming op te wekken.
Het project Toedieningsmethoden voor vaccins tegen coccidiose
Binnen dit project worden methoden ontwikkeld voor effectievere aanbieding van recombinant/subunit vaccins op basisvan Eimeria antigenen aan het lokale afweersysteem rond de darm.
- Alstussenresultaat wordt beoogd naca.1jaar eenvergelijkende evaluatie vantwee methoden af
te ronden. Deze methoden zijn erop gericht antigeen binnen te brengen in de lamina propria van
dedarm.
Indevolgendejaren zalde methode die het meeste perspectief biedt worden uitgewerkt enin de
praktijk worden getoetst. Omde kansop succesvolle afronding van dit project te vergroten wordt
binnen dit project zowel aandacht besteed aan de meting in pluimvee van de geïnduceerde
bescherming (challenge infecties) als aande ontwikkeling van nieuwe technieken voor het meten
van (coccidiose specifieke) T-celimmuniteit in de kip (toetsbaar nevenresultaat).
- Het eindresultaat richt zichop een effectieve vaccinatiestrategie tegen coccidioseter vervanging
van het grootschalige gebruik van coccidiostatica in het voer.
Het project Immunopathologie van Fasciola hepatica-mfecties
Dit project richt zichop het verkrijgen van inzicht nodig om de bestrijding van leverbotinfecties
m.b.v.antihelmintica te kunnen vervangen door eengerichte vaccinatiestrategie die berust op de
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natuurlijke afweer van het doeldier. Hierbij staat het rat-parasiet modelvoor meerdere parasieten
die de gastheer via dezelfde route binnendringen.
- Toetsbare tussenresultaten zijn:
a. de ontwikkeling van een reproduceerbaar modelin de rat waarmee de expressie van
bescherming tegen leverbotinfecties op darmniveau kanworden gemeten;
b. de karakterisatie van locaties,stoffen encellen die van belang zijn in de inductiefase van de
afweerrespons;
c. de karakterisatie vanstoffen encellen die betrokken zijn bij'trapping' en'killing' van de
parasiet.
- Het toetsbare eindresultaat van dit project is deontwikkeling van eenvaccinatiestrategie in het
ratmodel die geschikt isvoor toetsing in het doeldier (rund).
De projecten binnen dit programma houden zichalle bezig met de relatie tussen omgeving en dier,
met een accent op de processen die zichafspelen op of rondom het grensvlak vandier en omgeving,
gevormd door de slijmvliezen,waarbij infectieuze omgevingscomponenten en stress een belangrijke
rol spelen.Door periodiek, structureel overleg (met uitwisseling van kennis en methoden) tussen de
projectleiders binnen het programma wordt de slagingskans van de gestelde doelen binnen dit
programma vergroot.
planning 1998

Het onderzoek binnen dit programma richt zichop de balanstussen het dier enzijnomgeving.Deze
balans beïnvloedt niet alleen degezondheid enwelzijn van het dier, maar ook de rendabiliteit van
het bedrijf en de kwaliteit van het uiteindelijk geleverde produkt. Eengoed functionerend
afweersysteem isessentieelvoor een goede gezondheidsbalans. Dewerkzaamheden in 1998 spitsen
zichtoe op de relatie tussen stressenwelzijnsfactoren enerzijds enefficiëntie van
afweermechanismen anderzijds (projecten 254.40054en 254.40125).Verder wordt aandacht besteed
aan het generen van specifieke kennist.a.v. cellulaire immuniteit (project 254.40054) en aan het
verbeteren van bestaande (project 254-40115) enontwikkelen van nieuwe vaccinatie-methoden
(projecten 254.40115 en254-40116).Inhet kort zijndezewerkzaamheden hieronder aangegeven.
25440054
Bij bescherming tegen -degevolgen-vaninfectieziekten zijn de cellulaire aspecten van regulatie en
effectuering van deimmuunresponsvan doorslaggevend belang.Voor hetvarken,dat een groot
economisch belang vertegenwoordigd,is kennisontwikkeling omtrent dezecellulaire aspecten van
het afweersysteem noodzakelijk. Hetvarken isgeschikt voor dit onderzoek door het beschikbaar zijn
van ingeteelde lijnen.Het onderzoek istot nu uitgevoerd met eeninfectieziekte waarover veel
voorkennis beschikbaar is:pseudo-rabiës virus.
Deontwikkelde technieken zijn noodzakelijk voor onderzoek naar:
- de relatie van stressopgezondheidsaspecten van welzijn
- de relatie tussen genetische kenmerken enimmunologische capaciteit (genetische resistentie)
- ziekten waarvoor vaccinatie niet deenigeoplossing kanzijn eneen multifactoriëleaanpak nodig
is (influenza)
- post-stamping out beheersing vandeZiektevanAujeszky:interventie bij uitbraken, niet
spreidende vaccins.
nieuwe methoden voor effectievere vaccinatie:nucleïnezuur of DNA-vaccinatie
Indit kader wordt gewerkt aande navolgende aspecten:a) karakterisering van deT-cellen betrokken
bij deinductiefase van de anti-virale respons;b) karakterisering van de
cytotoxische/effectormechanismen welkeworden geëxpandeerd navirus infectie;c) DNA
vaccinatietechniek om nategaan of bij hetvarken genetisch gerestricteerde cytotoxie kan worden
geïnduceerd met geselecteerde antigenen/subunit vaccins;d) DNAvaccinatie techniek om nate gaan
of DNA-adjuvering vanvaccinatie langsdeze route een beter niveau vancellulaire immuniteit
induceert.
In 1998 en 1999 zalworden nagegaan hoede kennis rond cellulaire immuniteit bij het varken met de
ziekte van Aujeszky toegepast kanworden in de praktijk met ruime aandacht voor zoönose aspecten.
Daarbij wordt getracht om meer inzicht te krijgen in het infectieverloop en deweerstand van varkens
bij andere voor het varken belangrijke infectieziekten zoalsinfluenza. Uit een survey onder
mestvarkenbedrijven (1996) komt influenza naar voren als belangrijkste oorzaak voor
luchtwegproblemen bij het varken.Steeds meer gegevens wijzen er op dat het varken de bron is
voor deinfluenza pandemieën bij de mens.Mede uit dit oogpunt dringt de WHO er al lang op aan
om dezoönotische aspecten vaninfluenza infecties bij het varken beter te bestuderen. Influenza
infecties in varkens biedentevens belangrijke aansluitmogelijkheden bij de programma's die zich
bezighouden met genetische resistentie tegeninfecties en luchtweginfecties bij hetvarken.
254.40115
Vermindering vanvaccinatiefrequentie enintensiteit heeft een economisch en een
dierwelzijnsaspect. Binnendit project worden verschillende methoden onderzocht om te komen tot
effectievere vaccinatie voor bepaalde ziekten.Deeerste methode betreft het toedienen vanvaccinantigenen in devormvanimmuuncomplexen. Dehypothese hierachter isdat immuuncomplexen
beter en specifieker opgenomen zullen worden door antigeen-presenterende cellenzoals folliculaire
dendritische cellen. Delocalisatie endeimmuunrespons tegen immuuncomplexen wordt onderzocht
in kippen met infectious bursaldiseasevirus (IBDV).In 1997is aangetoond dat immuuncomplexering
leidt tot eenvertraagdvrijkomen van IBDV,tot minder depletie van Blymfocyten endaardoor tot
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snellere en betere geheugenvorming. In 1998en 1999zalverder onderzocht worden in hoeverre dit
werkingsmechanisme breder toepasbaar is.
In het kader van detoegenomen aandacht voor zoönosen zalin 1998ook gestart worden met
immunopathologisch onderzoek aanSalmonella en Campylobacter infecties in pluimvee, in
samenwerking met enter ondersteuning van het bacteriologische onderzoek binnen programma
294- Het dilemma van beide bacteriën is gelegen in het feit dat kippen drager kunnen zijn zonder er
enig nadeelvan te ondervinden,terwijl de contaminatie van het eindprodukt (ei,vlees) leidt tot
humane gezondheidsproblemen. Het dragerschap van kippen komt voort uit eentekort schietende
aspecifieke en/of specifieke immuunrespons. Derolvan macrofagen bij de primaire Salmonella
infectie, bij declearancevan bacteriën uit decirculatie endarmen,en bij de persistentie in kippen
worden daarom alseerste onderzocht. Vervolgens zalop basisvan technieken die ontwikkeld zijn in
programma 294ook een begin worden gemaakt met het meten van de cellulaire immuunresponsen
in geïnfecteerde kippen.
Eenandere methode om effectiever te vaccineren betreft het gelijktijdig met het toedienen van het
antigeen, lokaaltot expressie brengen vanfactoren,b.v. cytokines, die een regulerende invloed
hebben op functies van het immuunsysteem. Mede op basisvanfinanciering vanuit hetEC
Copernicus project zijn gegenereerde virale pseudorabiësvirus vectoren,die influenza antigenen
en/of devarkens cytokines tot expressie brengen,getest in diermodellen. Aangezien hetECCopernicus projectdeelin februari 1998 afloopt wordt geen planning gegeven.
254.40116
Infecties met de parasieten Fasciolahepatica in runderen en met Eimeria soorten in pluimvee zorgen
voor aanzienlijk economische schade in de Nederlandse veestapel en ze hebben bovendien voor de
geïnfecteerde dieren een negatief welzijnsaspect.Voor Fasciolahepatica geldt daarnaast ook dat het
eenzoönose betreft, die weliswaar minder in Nederland maar ruimschoots in de landen rond de
Middellandse zeevoorkomt. Het rund vormt bij deze zoönose een belangrijke schakelen de
ontwikkeling van eenvaccinvoor runderen biedt perspectief om de bron vande zoönose aan te
pakken. Het onderzoek naar deimmuunrespons tijdens primaire en secundaire infecties heeft ertoe
geleidt dat voor beide parasieten nude mogelijkheden om een effectief vaccin te ontwikkelen
worden onderzocht.
Voor Fasciola hepatica zijn in 1997een aantal beschermende antigenen gekarakteriseerd en
succesvolgebruikt voor vaccinatiestudies in de rat. In 1998en 1999 zalde nadruk komen te liggen op
het vertalen van de studies in het modeldier, de rat, naar het doeldier, het rund.Voor het meten van
de beschermende immuunrespons in runderen zullen hiervoor eersttechnieken moeten worden
aangepast, aangezien deze niet lopend zijn binnen het ID.Vervolgens kan de waarde van de
geselecteerde beschermende antigenen voor vaccinatie van runderen worden bepaald.Gezien het
succesvollewerk aanFasciola hepatica iser belangstelling vanuit ontwikkelingslanden, b.v. Egypte,
om gezamenlijk onderzoek te starten aanFasciolagigantica, welke in deze landen een nog
belangrijker zoönose vormt.
Voor het ontwikkelen van eenvaccin dat geschikt is om infectie met de pathogène parasiet van het
genus Eimeria bij pluimvee te voorkomen,of de gevolgen ervante beperken,is gestart met het via
moleculair-biologische methoden vervaardigen van een parasitaire vector op basisvan de
nonpathogene E.mitisdie alsvehikelen productieunit vanverschillende antigenen kan dienen.Op
dit moment wordt detechniek opgezet voor deinbouw vanspecifieke gedoneerde antigenen van
pathogène soorten alsE.tenella enE.acervulina. Hierbij wordt electroporatie en micro-injectie
vergeleken. Inmiddels zijn de technieken opgezet voor de eerste stap,dein vitro selectie van transgene parasieten,envoor detweede stap,devermeerdering vervolgens vanin vitro geselecteerde
transgene parasieten door intraintestinale injectie in kippen. In 1998verwachten we de eerste
transgene parasieten in handen te hebben voor immunisatie-experimenten en beschermingstesten.
In het kader van het ondersteunende immunopathologische onderzoek aan Eimeria is de
beschikking gekregen over eengevoelig infectiedosis uitscheiding-dosismodel. Dit infectieuitscheiding model zalgebruikt worden om deinvloed vanvoeding (vitamine E,probiotica) of
genetische stress-gevoeligheid (verenpikken) op immuniteit te meten.
Devoortgang van dewerkzaamheden binnen dit project liggen goed op schema,maar zullen op zijn
vroegst in 1999 leiden tot bruikbare vaccins.
254-40125
Binnen dit project staat de relatietussen enerzijds stressinductie en anderzijds inductie van de
primaire immuunrespons en memory respons centraal.Met name het moment van stress inductie in
relatie tot het moment van vaccinatie wordt onderzocht. Hetjaar 1997wordt gebruikt om een goed
stressmodelte ontwikkelen,waarbij invloed iste meten op het immuunsysteem. Hierbij wordt een
vergelijking gemaakt tussen voorspelbare enniet-voorspelbare stressregimes.Zowordt ondermeer
het effect van kooi schoonmaken bestudeerd op agressie engedrag enerzijds en cellulaire en
humorale immuniteit tegen PRV.Opdit moment lijkt sociaalverlies een goede stressor te zijn en de
gevoeligheid voor deze stressor wordt gecorreleerd met deindividuele coping style. In 1998 zal
binnen het werkende stressmodel onderzocht worden in hoeverre het tijdstip van toedienen van
stressin relatie tot het tijdstip vanvaccinatie vaninvloed isop het immunologische effect. Ook zal
door middelvanfarmacologische interventie onderzocht worden via welk mechanisme stress zijn
effect heeft op immuniteit.
Tevenswordt de kinetiek vandeimmuunrespons onder stress-arme en stress-volle omstandigheden
bestudeerd.Als parameters van deimmuunrespons zullen bestudeerd worden: 'natural killer' activiteit, cytotoxische Tcelactiviteit, cytokine responsen en proliferatie van CD4en CD8cellen,en
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specifieke antilichaamvorming. Ookdeinvloed van stress op deimmuunrespons in dieren met
verschillende 'coping styles' zalworden onderzocht. Naastde studiesin muizenmodelsystemen,
zullen preliminaire studies worden verricht in varkens, afhankelijk van de resultaten in een parallel
lopend project lopend binnen programma 301. Het resultaat van dit onderzoek zalduidelijk moeten
maken in hoeverre de effectiviteit van eenvaccinatie wordt beïnvloed door de mate envorm van
stresswaarin het dier zichop dat moment bevindt.
andere relevante
programma's

252,253,294,301

indicatie omvang

Totaal Mf 1,8 waarvan Mf 1,8 ten lastevan LNV.

projecten

254.40054
254.40115
254.40116
254.40125

Ziekte van Aujeszky (ID-DLOA.T.J. Bianchi)
Vermindering vanvaccingebruik bij kippen middels effectievere
vaccinatiemethoden envaccinsamenstelling (ID-DLO S.H.M.Jeurissen)
Vaccinatie ter vervanging van antiparasitica (ID-DLO F.van Miliigen)
Stressenimmuniteit (ID-DLOG.Thomas)
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Programma 294

Onderzoek ter bevordering van pluimveegezondheid en veiligheid van
pluimvee-producten

programmaleider

Prof.dr. A.LJ.Gielkens, ID-DLO

aanvangsjaar

1996

eindjaar

1999

samenvatting

Het programma beoogt diagnostische en preventieve kennis eninstrumenten te ontwikkelen en te
onderhouden die bijdragen aanvrijwaring of een maximale beheersing van (infectieuze) ziekten en
(ziekte)kiemen in de pluimveehouderij. Dezeworden bestreden (i) op grond van EU-richtlijnen ende
Veewet, (ii) omdat zij een risico vormen voor devolksgezondheid of (iii) economisch een grote
schade kunnenveroorzaken.Ter ondersteuning hiervan wordt kennis verworven over de afweer van
de gastheer tegen infecties enover de bijdragen vangenetische en omgevingsfactoren op de
gezondheid.

aanleiding

Wereldwijd neemt de vraag naar pluimveeproducten nog steeds toe.Ook binnen de Europese Unie
wordt eenjaarlijkse groei vandeconsumptie van pluimveeproducten met 1-2% verwacht. Nederland
heeft gedurende de afgelopen decennia een belang-rijke positie op deze markt verworven; het
exporteert jaarlijks voor circa 3miljard gulden aan pluimveeproducten. Deze positie is het resultaat
van een aantalfactoren waaronder voortdurende schaalvergroting, deorganisatie in
productieketens, een hoge efficiency, afnemende productiekosten, en een goede gezondheidsstatus.
Degoede gezondheidsstatus van pluimvee is bereikt door een nauwe begeleiding door de eerste en
tweedelijns gezondheidszorg, waardoor de hygiëne werd verhoogd en de bedrijfsvoering werd
verbeterd. Ook het toepassen van preventieve vaccinatieprogramma's was onmisbaar voor het
bereiken vande hoge gezondheidsstatus.
Depositie van de Nederlandse pluimveehouderij op deinternationale markt wordt beïnvloed door
een aantal economische, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Enerzijdsis er devraag van
markt en consument naar goedkope producten met een hoge voedingskwaliteit envrij van
ziektekiemen en residuen.Anderzijds worden eisen gesteld om degezondheid en met name het
welzijn vandedieren te verbeteren en de belasting van het milieu teverminderen. Daarnaast
worden door hetwegvallen van grenzen,en andere handelsbelemmeringen en door de veranderde
organisatie van de Nederlandse pluimveehouderij (zie hieronder) de risico's op insleep van
ziektekiemen groter enworden strengere eisengesteld aan het vrijwaren van pluimvee en
pluimveeproducten van ziektekiemen.
Het beleid van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer enVisserij isgericht op het verbeteren
van het welzijn ende gezondheid van dieren in deveehouderij, en op een doelmatiger gebruik van
diergeneesmiddelen. Eengoede gezondheidsstatus vandieren enveilige dierlijke producten zijn
immers essentieelvoor de kwaliteit van de dierlijke productie endragen bij tot vermindering vande
uitstoot van milieuverontreinigende stoffen.
Kwaliteitszorg beoogt onder meer afwezigheid in zowel het primaire productieproces alsin het
eindproduct van gezondheidsbedreigende factoren voor mens en dier.
Kwaliteitszorg draagt ook bij aan het verwerven van een positief imago, aan het vertrouwen van de
consument in het dierlijk product enversterkt deinternationale positievan de Nederlandse
veehouderij. Eenhoge kwaliteit en efficiency van eenprimaire productie, die het belang erkent van
aandacht voor milieu-effecten en dierwelzijn zaltevens bijdragen aan een gezond en economisch
draagvlak voor de veehouderij. Daartoe wordt in het rapport "Diergezondheidin Beweging' het
streefbeeld geschetst dat de pluimveehouder eeneigenverantwoordelijkheid draagt voor een
gezondheidsmanagement dat leidt tot voorkomen vaninsleep enverspreiding van ziektekiemen op
zijn bedrijf en naar de afnemer van zijn product.
Inde praktijk wordt momenteel in de leg-envleessector een systeem vanintegrale ketenbeheersing
(1KB)ingevoerd. Dit systeem beoogt deinsleep en versleping vanziektekiemen te voorkomen dan
wel beter beheersbaar te maken.Vaak wordt daartoe preventief gevaccineerd of wordt medicatie
toegepast. Naastveterinaire maatregelen wordt steeds meer nadruk gelegd op het terugdringen van
de infectiedruk middels management, huisvesting enhygiënemaatregelen. Het geheelvan deze
maatregelen moet leiden tot het verhogen van de productiekwaliteit in de opeenvolgende schakels
van de gehele productieketen.
De projectgroep Streefbeeld Pluimvee heeft voor eenaantal pluimveeziekten, die van groot belang is
i.v.m.volksgezondheid, export en rentabiliteit, aangegeven welk prevalentieniveau bereikt dient te
worden in hetjaar 2000.Probleem is dat deze doelen veelal niet haalbaar zijn omdat daarvoor de
instrumenten en kennis ontbreken.Zo heeft preventief vaccineren tot gevolg dat infecties worden
gemaskeerd (pseudo-vogelpest (NCD),infectieuze bursitis disease (IBD),ziekte van Marek (MD),
infectieuze bronchitis (IB),etc.). Dewerkelijke infectiedruk kan dan ook niet worden bepaald en
vrijwaringsgaranties kunnen niet hard worden gemaakt. De Nederlandse pluimveehouderij kan nog
niet zonder de preventieve vaccinaties omdat de risico's van insleep enversleep te groot zijn (o.a.
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NCD, IBD,MD). Deze risico's worden nog vergroot door de hoge dichtheid van pluimvee in bepaalde
delen van het land.Ook door het nemenvan management maatregelen eninvoeren van nieuwe
houderijsystemen kan het risico opinsleep enverspreiden,en daarmee het ontstaan van ziekte,
worden verminderd met nameindien infectie doses laag blijven.Echter de effecten van dergelijke
maatregelen kunnen niet worden gegeneraliseerd,omdat aanslaanvan eeninfectie afhankelijk is
van de biologische eigenschappen vande ziektekiem, het aantal kiemen nodig voor het optreden
vaninfectie,deweerstand vandegastheer ende Pathogenese. Hiervoor is kennisvandeze factoren
per ziektekiem of groep vanziektekiemen noodzakelijk. Bovendien isveelalonbekend welke routes
het belang-rijkst zijn.Ziektekiemen kunnen bijvoorbeeld versleept worden door medewerkers van
pluimveebedrijven {Salmonella, Campylobacter, etc.),via het broedei (o.a.Salmonella), door
verplaatsen van pluimvee of via de kratten waarin het pluimvee wordt vervoerd.Ook worden veel
ziektekiemen door (sier)vogels of via de lucht (o.a.NCD,Al, IB,Reovirus)verspreid.Onbekend is ook
in hoeverre ziektekiemen in goed gevaccineerde koppels kunnen vermeerderen en hoe lang
uitscheiding entransmissie plaatsvindt.
Inde praktijk worden om ziektente beheersen (dier)geneesmiddelen toegevoegd aanhet voer.
Sommige van deze middelen worden gebruikt omdat infecties van bepaalde kiemen op een andere
manier niet voorkomen kunnenworden. Hetgebruik van deze additieven mag niet leiden tot
ongewenste residuen in het eindproduct. In het kader van GMP-regelsvoor mengvoederbereiding
zijn daarom gegevens nodig over het effect van recirculate van residuen via strooisel en over het
effect van de aanwezigheid van lage concentraties (verslepingsdoseringen) in eindvoeders op het
residu-gehalte in vleeseneieren.
Het onderzoek in programma 294wil deinstrumenten ende kennis genereren om de doelstelling
van het Streefbeeld Pluimvee en het beleid zoals neergelegd in het rapport 'Diergezondheid in
Beweging' te kunnen realiseren.Om dein deze rapporten neer-gelegde doelstellingen te kunnen
realiseren worden instrumenten geproduceerd (markervaccins) om onderscheid te maken tussen
infecties en vaccinaties, mechanismen van natuurlijke enverworven afweer onderzocht, onderzoek
verricht naar transmissie vanziektekiemen endeinvloed daarop van preventieve medicaties,
huisvesting en bedrijfsmanagement. Hetonderzoek beperkt zich noodgedwongen door de beperkte
formatie tot kiemen,die een risico vormen voor devolksgezondheid ende kwaliteit van het
eindproduct (Salmonella enteritidis, typhimurium; Campylobacter), dievallen onder de
Vogelziektenwet en/of dievan economisch belang zijn voor de pluimveehouderij (NCD,Al, IBD,en
malabsorptie-syndroom). Hetcoccidiose onderzoek valt buiten dit programma omdat het onderwerp
isvan programma 254.
Om de programmadoelstellingen te realiseren isgekozen voor een nauwe samen-werking met het
praktijkonderzoek c.q.de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) en het Praktijkonderzoek
Pluimveehouderij (PP).Aldusworden demogelijkheden benut voor eengoede zoötechnische en
veterinaire kennisintegratie enwordt detoepassing van kennis in de praktijk bevorderd. Het
programma onderzoek isonderdeelvan het Meerjaren Onderzoeksplan Pluimveegezondheid (MOP)
1995-2000,waarin deonderzoekactiviteiten zijn beschreven die in deze periode worden uitgevoerd
door enin samenwerking tussen ID-DLO,deGD,het PP, ende FD.Met de LUWwordt overleg
gevoerd om te komen tot eengezamenlijke aanpak van het epidemiologische onderzoek aan
Salmonella. Prioriteiten voor onderzoek zijnin overleg met LNVen het bedrijfsleven aangeduid.De
onderzoekkeuzes zullen na bredere toetsing binnen de doelgroep endoor de opdrachtgever,
voorgelegd worden aan deStuurgroep MOP.Degebruikers van de onderzoeksresultaten zijn LNV,
het pluimvee-bedrijfsleven (PVE)endeGD.
Samenvattend kanworden gesteld dat er kennis eninstrumenten nodig zijn voor de bestrijding van
pluimveeziekten die een sectorbrede aanpak vereisen (categorie l -NCD,Al— en categorie 2—
Salmonella, Campylobacter) enziekten dievangrote economische betekenis zijnvoor de individuele
pluimveehouder (categorie 3—o.a. Gumboro).
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Het programma beoogt kennis en instrumenten te ontwikkelen ter bevordering van de pluimveegezondheid en deveiligheid van pluimveeproducten.
Binnen het programmadoelzijn devolgende subdoelstellingen te onderscheiden:
1. Maximale beheersing van besmetting van pluimvee en pluimveeproducten met Salmonella
en Campylobacter
Dekostbare bestrijding vanSalmonella in de reproductiesector heeft nog niet geleidtot vrijdom van
de kiem.Jaarlijks raakt 1-3% van de reproductiekoppels besmet. Inde legsector isde
besmettingsgraad 18%enaandeslachtlijn isongeveer 60%van devleeskuikens positief. Eenzelfde
percentage van devleeskuikenbedrijven is besmet met Campylobacter. Aanwijsbare knelpunten voor
het welslagen van het IKB-programma (gezondheidsplanner) voor Salmonella enin de naaste
toekomst Campylobacter, zijn onvoldoende kennis vande risicofactoren voor horizontale insleep op
bedrijven,van deverdereverspreiding van de kiem in de productieketen en de effectiviteit van de
diverse preventieve/interventiemaatregelen optransmissie. Effectieve hulpmiddelen ter
ondersteuning van epidemiologisch onderzoek (genotypering, gevoelige diagnostiek) en te
ontwikkelen interventiestrategieën (discriminerend vaccin,huisvesting) verdienen veel aandacht.
Daarnaast zou zowelvoor Salmonella alsCampylobacter de haalbaarheid van een bestrijding in de
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vleeskuikensector onderzocht moeten worden.
Belangrijkste resultaten
- Wiskundig modelvoor transmissie vanSalmonella binnen en tussen koppels;
Interventiemaatregelen om detransmissie teverminderen (ID-DLO,vervolg programma 68,LUW,
GD).
Kennis epidemiologie (insleeproutes) Campylobacter.
- Snelle diagnostische test (PCR)voor Salmonella en Campylobacter (keuze eind 1996, afstemmen
RIKILT-DLO).
- Methode om Salmonella enCampylobacter te typeren (epidemiologische markers, tracering
besmettingsbron) met genetische technieken (pilotstudie tot medio 1997,afstemmen RIKILTDLO).
- Veilig en effectief markervaccin voor Salmonella; identificatie antigenen van belang voor
handhaving en verspreiding van kiem in het dier (evaluatie eind 1997).
- Methode voor de beheersing vanSalmonella/Campylobacter op vleeskuikenbedrijven en voor
Salmonella op eindlegbedrijven (gezondheidsplanner) (GD,ID-DLO).
2. Verbeteren van de veiligheid en houdbaarheid van pluimveeproducten
Dekritische punten tijdens het slacht- enverwerkingsproces van pluimveeproducten voor
besmetting enversleping van micro-organismen,die humaan-pathogeen en/of bederf-veroorzakend
zijn,zijn onvoldoende bekend. Navaststellen van de kritische controle-punten zullen (hygiëne)procedures worden verbeterd engetoetst (lopende afspraakvan het oude programma 250).
Belangrijkste resultaten
Inzicht in besmettingsroutes tijdens slachtproces.
Model met criticalcontrol points.
3. Afwezigheid van residuen alsgevolg van overdracht van verslepingsdoseringen van
diergeneesmiddelen vanuit diervoeder naar pluimveevlees en eieren
Afwezigheid van residuen in het dierlijk product voor humane consumptie, hetzij veroorzaakt door
directe toepassing, hetzijindirect door versleping via diervoeder of water of circulatie via excreta,is
een belangrijk criterium voor kwaliteit enverkoop. In samenwerking met RIKILT-DLOwordt de
overdracht van verslepingsdoseringen van diergeneesmiddelen en additieven vanuit diervoeder naar
pluimveevlees en eieren vastgesteld.Dezegegevens zijn in het kader van de IKB/GMPregels voor de
mengvoederbereiding nodig om de maximale residu-toleranties in voeder af te stemmen op die in
de eindproducten.Verder is het voor het vaststellen van wachttermijnen envoor deverwerking van
eiproducten van belang kennis te hebben van deinvloed van de fysisch-chemische eigenschappen
vandiergeneesmiddelen op deverdeling over dooier en eiwit (lopende afspraak van het oude
programma 250).
Belangrijkste resultaten
- Vaststellen normen voor maximale verslepingsdoseringen in voer (ID-DLO,RIKILT-DLO;
medefinanciering PVV,LNV).
Modelwaarmee op grondvanfysisch-chemische eigenschappen,voorspelling mogelijk wordt van
deverdeling van residuen van diergeneesmiddelen over eiwit en dooier (ID-DLO,RIKILT-DLO).
4. Verbetering bestrijding vaninfecties met infectieuze bursitis virus
Dewereldwijd verspreide ziektevan Gumboro iszeer moeilijk uit te roeien. Deziekte wordt
veroorzaakt door het infectieuze bursitis virus. Ditvirus iszeer besmettelijk, spreidt snelin en tussen
koppels,iszeer stabielen resistent tegen gebruikelijke desinfectantia. Het blijkt niet mogelijk om
met hygiëne-en huisvestingsmaatregelen het virus uit koppels te verwijderen. Daardoor lijkt
bestrijding middels een strikt enintensief vaccinatieprogramma de enige mogelijkheid om de
pluimveestapel vrij te maken vandit virus.
Preventie door vaccinatie wordt bemoeilijkt door het optreden van antigene envirulente varianten.
Verder vormt deinterferentie van maternale immuniteit bijjonge kuikens een probleem bij de
vaccinatie en ontbreekt voldoende kennis over defactoren die bijdragen aande besmetting van
koppels,alsmede detransmissie en handhaving van het virus binnen koppels.Vrijmaken van koppels
van dit virus is tevens niet mogelijk, omdat vaccin-en veldvirussen niet van elkaar onderscheiden
kunnen worden.
Doelvan dit onderzoek isom eenveilig enimmunogeen marker vaccin te ontwikkelen,waarmee een
bestrijdingsbenadering gebaseerd op vrijmaken envrijhouden mogelijk wordt. Een dergelijke
benadering zalop langere termijn leiden tot het stopzetten van devaccinatie tegen de ziekte.
Hiervoor is meer kennis nodig over de (moleculaire) Pathogenese van de ziekte ende (genetische)
mechanismen die ten grondslag liggen aanvirulentie en antigene variatie.
Belangrijkste resultaten
- Synthese van een 'full length' DNA kuip van het IBDvirus voor de ontwikkeling van een marker
vaccin envoor onderzoek naar genen betrokken bij de virulentie (evaluatie eind 1997).
Kennist.a.v. (moleculaire) Pathogenesevan deziekte en antigene variatie van Nederlandse
veldisolaten.
Eenlevend geattendeerd markervaccin (infectieuze cloon of een IBDV-Marek-vector) (evaluatie
eind 1997).
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Kennis risico-factoren,inzicht in spreiding van het virus eneffectiviteit van preventiemaatregelen
(gezondheidsplanner) (GD,ID-DLO)
5. Het ontwikkelen van testen voor het metenvan natuurlijke enverworven afweermechanismen
Deweerstand van dieren tegeninfectieziekten iseen samenspelvan een reeksvan natuurlijke en
verworven afweermechanismen. Denatuurlijke afweer berust onder meer op de aanwezigheid van
fysische barrières,op fysiologische mechanismen aanoppervlakten die in contact staan met de
buitenwereld,zoals mucusvorming aan slijmvliezen,en uit beschermende activiteiten van het
fagocyten-systeem. Despecifieke afweer berust op antistoffen in het bloed en in secreta, naast celgemedieerde immuunresponsen, zoals cytotoxische T-celresponsen.Deeffector functie van de
specifieke responswordt uitgeoefend in het bloed (systemische respons) of aan de slijmvliezen
(lokale respons). Deverworven afweer wordt in het algemeen geïnduceerd door -soms meerdere
keren-vaccineren.Alvorens deeffecten van b.v. huisvesting,stress,voeding en erfelijke factoren op
beide vormen van afweer te kunnen vaststellen is het nodig te kunnen beschikken over meettechnieken.
Hetdoelis eenaantaltechnieken te introduceren ente ontwikkelen voor het meten van natuurlijke
(NK-activiteit, interferonproductie) enverworven afweer (cytotoxische T-celresponsen). Daarbij zal
gebruik gemaakt worden vancoccidiose en NCDals modelsystemen.
Belangrijkste resultaten
- Geïmmortaliseerdetarget cellijnen (T-,B-,macrofaag)voor expressievan antigenen van de
ziekteverwekker.
- Assaysvoor het meten van cytotoxische T-celresponsen tegen NCDen coccidiose.
- Assaysvoor het meten van lokale antistofresponsen tegenNCD.
6. Diagnostiek, bestrijding van en funderend onderzoek aan de vogelwetziekten aviaire
influenza en pseudovogelpest (Wettelijke en Dienstverlenende taak)
Pseudovogelpest en aviaire influenza zijn ziekten die gepaard gaan met een zeer hoge mortaliteit en
daarom grote economische schade kunnen veroorzaken in depluimveehouderij. Daarom zijn beide
ziekten opgenomen in dewet op de Vogelziekten enin bestrijdingsrichtlijnen van de Europese Unie.
Dit programma-onderdeel heeft alsdoelstelling de Nederlandse pluimveehouderij te vrijwaren c.q.
vrij te houden van beideziekten.De problemen,die daarbij spelenworden hierna uiteengezet.
Probleemstelling pseudovogelpest (NCD)
In Nederland wordt eenverplichte enting van pluimvee tegen NCDtoegepast. Dehuidige vaccins zijn
weliswaar effectief, maar induceren een slechts kortdurende bescherming,waardoor herhaald
vaccineren nodig is.Om eengoede beschermingvan het Nederlandse pluimvee te waarborgen
worden vooralin de leg-en reproductiesector periodiek antistof titers bepaald.Het monitoren van
Nederlands pluimvee isgeregeld in het KIP-systeem (GD-taak).Alle virulente NCDstammen en
vaccinstammen behoren tot hetzelfde serotype enzijn serologisch dus niet te onderscheiden.
Hierdoor wordt dediagnostiek van NCDsterk bemoeilijkt. Om onderscheid te maken tussen vaccinstammen envirulente stammen is eeninfectieproef met ééndagskuikens nodig. Debevestiging van
een uitbraak in het laboratorium duurt danook tenminste 8dagen vanaf het moment van inzending.
Bestrijding van deziekte door 'stamping out' wordt hierdoor ernstig bemoeilijkt zo niet onmogelijk.
Tijdensde NCDuitbraken tussen 1991en hedenisgebleken dat virulent virus zich kan vermeerderen
enverspreiden in gevaccineerde koppels zonder dat dit gepaard gaat met duidelijke
ziekteverschijnselen. Deverschijnselen dieworden waargenomen,worden veelal gewijd aan
entreacties. Hettraceren vandeze subklinisch geïnfecteerde koppels door middelvan sérologieis
niet mogelijk, omdat daarvoor geen discriminerende serologische testen beschikbaar zijn. Eenactief
opsporen vanvelogeen virus in het veld isdus onmogelijk.
Samenvattend zijn de problemen bij de NCDbestrijding:
- virulent- envaccinvirus kunnen alleen van elkaar onderscheiden worden middels langdurige
(dier)experimenten in het laboratorium,
- traceren vanvelogeen virus door middelvan sérologieis met de huidige technieken niet
mogelijk.
Probleemstelling aviaire influenza
Dezeziekte kangrote economische schadeveroorzaken,zoals blijkt uit recente uitbraken in deVS,
Ierland en Mexico. Dezeziekte gaat gepaard met een uitvaldie kan oplopen tot 100%.Het influenza
virus spreidt zeer snelbinnen entussen koppels.Alleen desubtypen H5en H7zijn geassocieerd met
ernstige ziekte;echter erzijnook stammenvandezelfde subtypen diein het geheel niet pathogeen
zijn of die door mutaties en selecties pathogeen worden. Uit evaluaties van de uitbraken in deVSen
Mexico is gebleken dat het virus dat circuleerde aanvankelijk weinig ziekte veroorzaakte, maar in
betrekkelijke korte tijd door passagein kippen zeer pathogeen werd. Potentiële primaire
besmettingsbronnen zijn sier-entrekvogels (vooral eenden).
Probleem is dat bij een uitbraak bestrijding alleen door'stamping-out' kan plaats-vinden. Pathogène
en niet-pathogene stammen kunnen alleenworden onderscheiden door eendierproef in 6weken
oude kippen,hetgeen zeer tijdrovend is.Erzijn geenvaccinsvoor handen,waarmee bijvoorbeeld
preventieve ringvaccinaties kunnen worden uitgevoerd.
Deactiviteiten in het kader vandit programma-onderdeel zijn:
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Diagnostiek en advisering
Dit houdt in het uitvoeren van dediagnostiek van beide ziekten en het adviseren omtrent bestrijden,
traceren in gevalvan een uitbraak.
Opslag en onderhoud
Hetgaat hier om het beschikbaar houden,valideren enverbeteren van diagnostische testen met
behulp van de modernste technieken,enonderhouden en verbeteren van kennis omtrent deze
ziekten.Tevenswordt onderzoek verricht naar nieuwe interventiestrategieën en de benodigde
kennisverzameld om de belangrijkste routesvanversleping vanvirus te bepalen.
Daarnaast is ID-DLOhet nationaal referentielaboratorium voor pseudovogelpest en aviaire influenza.
Detaken van het referentie laboratorium staan omschreven in de bestrijdingsrichtlijnen van de
Europese Unie (EU-92/66en-92/40)en houden ondermeer in het houden van rondzendoefeningen
voor controleren van de kwaliteit van dediagnostische laboratoria, het beschikbaar stellen van
standaardsera, het op verzoek testen vanvaccins en vaccinatieschema's.
Innovatief onderzoek
Indit kader wordt fundamenteel-strategisch onderzoek verricht omtrent de verwekkers van deze
ziekte: de Pathogenese, deimmuunrespons van de gastheer nainfectie en vaccinatie en
bestrijdingsmethoden anders dan door vaccinaties.Aangezien het ontwikkelen van een NCD
markervaccin direct gekoppeld is aan het verbeteren van diagnostische testen,is dit onderzoek
onder punt 8 beschreven bij 'opslag en onderhoud'.
Belangrijkste resultaten pseudovogelpest
- Een PCR/sequencing techniek waarmee binnen 24-36 uur virulent envaccinvirus kunnen worden
onderscheiden.
- Synthese van eeninfectieuze,'full length' DNA kopie van het NCDvirus met als doel de
ontwikkeling van eenserologisch differentieerbaar (marker)vaccin. Deinfectieuze kopie zal
tevensworden gebruikt voor funderend onderzoek naar devirulentiefactoren van het virus
(evaluatie eind 1997).
Kwantitatief, funderend epidemiologisch onderzoek naar de transmissie routes van NCDvirus in
gevaccineerde dieren (samenwerking met programma 295).
Belangrijkste resultaten aviaire influenza
Een PCR/sequencing techniek waarmee binnen 24-36 uur kan worden vastgesteld of het virus
potentieel pathogeen is.
- Serologische test voor (massa)-diagnostiek vangroep-specifieke antistoffen tegen influenza A.
7. lm- en export diagnostiek (dienstverlenende taak) eninstandhouden van expertise en
diagnostische technieken voor het bewaken van belangrijke bedrijfsgebonden
aandoeningen bij pluimvee
Vogels die worden geïm-of -exporteerd worden gedurende 4weken in quarantaine gehouden.Twee
weken voorafgaande aande export dient diagnostisch onderzoek naar besmetting met
pseudovogelpest-, aviaire influenza-virus enSalmonella's te worden verricht. Het gaat hier veelal om
serologisch onderzoek. Bijimportvogels wordt alleen algemeen virologisch onderzoek verricht
indien sterfte optreedt. Voorstellen voor aanscherpen van de regeling voor import vanvogels zijn in
Europees verband in voorbereiding.
In het kadervandein hetverleden door LNVopgedragen taken isexpertise ontwikkeld ten aanzien
van preventie en bestrijding van belangrijke bedrijfsgebonden pluimveeziekten, zoalsde ziekte van
Marek, aviaire leukose,infectieuze bronchitis eninfectieuze anémie envogelcholera. Het doel van
dit programma-onderdeelisdezeexpertise endeontwikkelde technieken te onderhouden enin te
zetten voor het oplossen vanspecifieke problemen,die zich bij het beheersen van deze ziekten
voordoen en die niet door detweedelijns gezondheidszorg kunnen worden opgelost. Daarnaast
dient een beperkte onderzoekruimte beschikbaar te zijn om in te kunnen spelen op onvoorziene
vragen van deoverheid en het bedrijfsleven c.q.deGD.Maximaal 10%van het budget dat voor
programma-onderzoek beschikbaar is,kanvoor deze taak vrij worden gemaakt (af te spreken met
LNV).
Haalbaarheids-verkennende studies
8. Vaststellen van de oorzakelijke factoren voor het optreden van het malabsorptie-syndroom
Het malabsorptie-syndroom iseengroot probleem in devleeskuikensector. Defactoren die aan het
optreden van de ziekte bijdragen zijn nog onvoldoende in kaart gebracht. Alsfactoren worden
genoemd infectieuze agentia,genetische achtergrond van het dier,voersamenstelling en -aanbod,
alsmede huisvesting en hygiëne.Onderzoek aandeze multifactoriële ziekte vereist integratie van
kennis op voedings,-fokkerij-,zoötechnisch-enveterinair gebied. Deze experimentele studie wordt
na 2jaar geëvalueerd endient eeninfectiemodel opte leveren waarmee deinvloed van de diverse
factoren kanworden onderzocht.
Belangrijkste resultaten
- Kennis over de etiologie van deziekte (ID-DLO,GD).
- Infectiemodel voor het vaststellen vanfactoren die de ziekte beïnvloeden (GD,PP,ID-DLO).
Inzicht in haalbaarheid om instrumenten te verkrijgen voor beheersing van het probleem.
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g. Vaststellen bijdrage van huisvestingsfactoren en preventieve diergeneeskundige
maatregelen op het voorkomen van ziekte en detransmissie van de oorzakelijke microorganismen
Eris onder gestandaardiseerde experimentele condities nauwelijks onderzoek uit-gevoerd naar de
bijdrage van huisvestingssystemen aan hetvoorkómen van ziekte en de spreiding en handhaving van
de betrokken micro-organismen.Aangenomen wordt dat het effect van huisvestingssystemen op
besmetting,spreiding en handhaving voor ieder micro-organisme of groep van organismen zal
verschillen.
Veelalis eveneens onbekend wat het kwantitatieve effect van vaccinatie isopinsleep en spreiding
van kiemen.
Dit programma-onderdeel beoogt in 1996nate gaan of deze lacunes in kennis aangevuld kunnen
worden via haalbaar (levert gewenste resultaat) entechnisch uitvoerbaar onderzoek. Essentieel
daarvoor is de beschikbaarheid van goede model-systemen,waarmee een positieve of negatieve
bijdrage van b.v. huisvesting aan ziekte zichtbaar gemaakt kan worden.Verder is kennis nodig van
devoornaamste transmissieroutes van dete onderzoeken micro-organismen (Salmonella, NCDV,
IBDV).
Realisatie vereist kennis-en experimentele bijdragen vanuit devakdisciplines huisvesting (PP,IDDLO),epidemiologie (ID-DLO) en microbiologie (ID-DLO,GD). Indien besloten wordt om het
experimentele onderzoek aantevangen,isadditionele financieringvan LNVen/of bedrijfsleven
nodig om de kosten te dragen van dedierproeven,huisvestingssystemen endevoor uitvoering
noodzakelijke onderzoek-capaciteit (epidemiologie, huisvesting, pathologie, 50% microbiologie).
Belangrijkste resultaten
- Literatuurstudie enformuleren vanvoorstelvoor pilot-onderzoek (ID-DLO,PP).
10. Ontwikkelen van parameters voor het meten van gezondheid in pluimvee
Erisvoor het meten vandegezondheidsstatus op bedrijfsniveau en selectie op dieren met grotere
weerstand behoefte aangoedkope en eenvoudig uit te voeren testen,die een betrouwbare indruk
geven van de gezondheid van individuele dieren envande populatie. Erisgeen duidelijkheid of
testen kunnenworden ontworpen,diegezamenlijk eengoede afspiegeling van de
gezondheidsstatus bieden.
Dit zouvia een literatuurstudie nader onderzocht kunnenworden.
Voor de uitvoering van dit onderzoek isadditionele financiering noodzakelijk.
planning 1998

1. Maximale beheersing van besmetting van pluimvee en pluimveeproducten met Salmonella en
Campylobacter
l . i . Salmonella
Het project beoogt kennis eninstrumenten aante dragen,die ingezet kunnen worden t.b.v.
vrijwaring en beheersing vanSalmonella bij pluimvee en het eindproduct.
* Optimaliseren van de diagnostiek:
In het planvan aanpak Salmonella isdediagnosestelling vooralgebaseerd op bacteriologisch
onderzoek. Verbetering vande ELISAvoor Salmonella typhimurium en de ontwikkeling van een
testwaarmee antilichamen tegen alleSalmonella serotypen kanworden ontwikkeld wordt eerst
ter hand genomen zodra dit voor de bestrijdingsaanpak noodzakelijk wordt.
* Cenotypering:
Voor tracering en epidemiologie is eentyperingsmethode voor Salmonella enteritidis nodig, die
eengroter onderscheidend vermogen heeft dande huidige technieken.
DeAFLP-methode lijkt hiervoor geschikt. Demethode wordt gevalideerd voor toepassing in
praktijksituaties. Isolatenvanuit verschillende bronnen op probleembedrijven worden vergeleken
(GD,RIVM).
* TransmissievanSe:
Eris een modelin 17-18weken oude kippen ontwikkeld,waarmee transmissie van Salmonella
tussen dieren in een koppel kanworden gemeten. Dit modelzalverder worden uitgewerkt
rekening houdend met Salmonella herinfectie,welke vanuit de besmette omgeving plaatsvindt.
Deeffecten vanvaccinatie entransportstress optransmissie, resp.uitscheiding vanSeworden
(verder) onderzocht (gezamenlijk project met programma 295).
* Se markervaccin:
O-en H-antigenevarianten van eenSalmonella-vaccinstam zijn eind 1997 vermoedelijk
beschikbaar (samenwerking met FD).Erwordt eeninfectiemodel ontwikkeld.
De mutanten zullen in dit modelgetest worden op kolonisatie, persistentie, immunogeen
vermogen en effectiviteit.
* Pathogenese onderzoek
In samenwerking met de FDwordt onderzoek verricht naar specifieke virulentiefactoren vanSe.
Transposonmutantenworden bereid.Geattenueerde mutanten worden geselecteerd.
* Algemeen:
Bijdragen worden gegeven aandeadvisering en uitvoering van het plan van aanpak Salmonella
en Campylobacter. Deomvangvandeadviserende en uitvoerende taken isthans nog niet aan te
geven.
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l.2.Campvlobacter
Doelvan het onderzoek is kennis, methoden eninstrumenten te genereren die ingezet kunnen
worden ter vermindering envrijwaring van Campylobacter infecties op vleeskuikenbedrijven.
* Identificatie infectiebronnen, bedrijfsrisicofactoren
Dit onderzoek sluit aan bij het PVE/DiB project "Beheersing van Campylobacters de
vleeskuikenhouderij". Het project start medio 1997enwordt uitgevoerd in samenwerking met de
FD(VVDO) endeGD.
Het project wordt gebruikt alseen modelvoor het plan van aanpak Campylobacter. Doelis om
een productiemethode voor vleeskuikens te beschrijven,die leidt tot een aanzienlijke reductie
van het aantalaan de slachtlijn besmette koppels. Identificatie van risicofactoren ente nemen
bedrijfsmaatregelen maken deel uit van het project.
* Genotyperingsmethode
Toepassing envalidatie vande pulsed field, RFLPenAFLPgenotyperingsmethoden met
beschikbare stammencollectie.Toepassing voor traceringsonderzoek en bestudering van de
genetische stabiliteit van Campylobacter.
* Genetische stabiliteit
Invloedvandeveranderingen die het genoom vanCampylobacter kan ondergaan op de
betrouwbaarheid van de tracering op bedrijfsniveau. Eenvoorstelvoor onderzoek is voor
medefinanciering toegekend door het PVE(participanten TNO, RIVM,FD).
Gestartwordt met in vitro passage eninfectieproeven in kippen,waarbijvia genotypering de
"ingaande" en "uitkomende" stam worden vergeleken.
* Effect vanhuisvestingssystemen op besmetting
Bedrijven met alternatieve huisvestingssystemen worden periodiek (achtereenvolgende koppels)
bemonsterd op besmetting met Campylobacter. Deresultaten worden vergeleken met die
verkregen voor traditioneel gehuisveste koppels.
De natuurlijke besmettingsfrequentie bij grondhuisvesting en huisvesting op een verhoogde
strooiselvloer met beluchting zalworden vergelekenin achtereenvolgende koppelsin een
proefopstelling van het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij.
2. Veiligheid en houdbaarheid van pluimveeproducten
Het onderzoek beoogt inzicht teverwerven in deverspreiding van micro-organismen tijdens slacht-,
koel-en verwerkingsproces.
Erwordt een literatuuronderzoek uitgevoerd m.b.t.de epidemiologie endetectie van bederf
veroorzakende en menspathogene micro-organismen.
Eenstart wordt gemaakt met onderzoek naar deeffectiviteit en bruikbaarheid van
karkasdecontaminatie. Voor ondersteuning van dit onderzoek wordt een EU projectvoorstel
geschreven.
3. Verbeteren bestrijding van infectieuze bursitis virus
Doelvan het onderzoek is eenveilig en immunogeen marker vaccin te ontwikkelen,waarmee een
bestrijdingsbenadering gebaseerd op vrijmaken envrijhouden mogelijk wordt.
* Constructie vaneen infectieuze kopie vanhet virus
Demethodes en de celsystemen voor het verkrijgen van eeninfectieus cDNA kopie worden
uitgewerkt. Hetinfectieus vermogen vanfull length cDNA en/of RNAproducten wordt
onderzocht. Indien via full length cDNA infectieus virus kanworden verkregen, kan gestart
worden met mutagenesevangenen in virulent virus.(ID-DLOgefinancierd onderzoek).
* Pathogenese en virus/cel interactie
De(vroege) Pathogenese van IBDwordt in vivo en exvivo onderzocht. Daarbijwordt met in situ
immuunhistologie onderzocht welke cellen betrokken zijn bij infectie en de (vroege)
immuunrespons.
* Identificatie van virulentie enantigene determinanten
Insamenwerking met de GDworden praktijkproeven uitgevoerd om na te gaan of in Nederland
virusvarianten voorkomen,die eenverhoogde virulentie bezitten en/of antigeen afwijkend zijn.
Vande IBDV-isolatendieworden verkregen worden devirulentie,antigeniciteit ende basevolgorde (relevante delenvan het genoom) bepaald.
* Inventarisatie van vleeskuikenbedrijven met klinische IBDen verzamelen van informatie
bedrijfsmanagement.
Door GD/ID-DLOis een projectvoorstel opgesteld met als doel:
(i)
een schatting te makenvan de prevalentie van klinische IBD;
(ii)
inzicht te verwerven in risicofactoren die de prevalentie/incidentie van IBDVbevorderen;
(iii) inzicht teverwerven in desoort enomvangvan de schade.Het voorstelwordt uitgevoerd
indien financiering wordt verkregen (aangeboden aan DiB).
4. Testen voor het meten van natuurlijke enverworven afweermechanismen
Doelvan het onderzoek is het ontwikkelen vantesten om natuurlijke en verworven
afweermechanismen te meten.
Methodes worden uitgewerkt voor de isolatie van macrofagen uit kippen.Macrofaagactiviteit wordt
gemeten in de nitriet-test.
Detest voor het meten van natural killer celactiviteit wordt geoptimaliseerd en daarna getest in het
coccidiose-onderzoek.
Voor de interferon- test wordt onderzocht hoe de productie van interferon- kan worden verbeterd.
Deassayvoor het meten vandecellulaire immuunrespons (MHC-gerestricteerde cytotoxie) tegen
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Newcastle diseasevirus wordt gebruikt om de kinetiek van de NDV responste bepalen.
Gestart wordt met de ontwikkeling van geïmmortaliseerde targetcellijnen voor het cellulair
immunologisch onderzoek.
5. Diagnostiek, bestrijding en onderzoek vogelwetziekten (WDT)
Doelvan het onderzoek is nieuwe instrumenten te ontwikkelen waarmee op langere termijn een
bestrijdingsstrategie mogelijk wordt gericht op het zoveel mogelijk voorkomen vaninsleep en het
inperken van spreiding bij het optreden van pseudovogelpest. Verder wordt kennis ontwikkeld voor
bewaking van deinfluenza Astatus envoor bestrijding bij een uitbraak.
5.1Diagnostiek en advisering
Uitvoeren vandediagnostiek in kader vogelziektenwet en advisering van MKG, RW, GD,
bedrijfsleven en EUten aanzienvan bestrijdingsmogelijkheden,vaccinatie en diagnostiek.
Sterlabcertificering diagnostische testen.
Uitvoeren taken als EUreferentielaboratorium Newcastle Disease (ND),Aviaire Influenza (Al).
Uitvoeren rondzendprocedure voor NDenAl diagnostiek (GD).
5.2Instandhouden expertise engerelateerd onderzoek
* Diagnostiek:
- Validatie van PCRvoor snelle discriminatie tussen NDvaccinvirus en veldvirus (GD).
Verbeteren van degevoeligheid voor detectie in orgaanmateriaal.
- Opzetten PCRvoor paramyxovirus vanduiven.
- PCR/sequencing techniek voor epidemiologisch/traceringsonderzoek.
- Clonering en expressie van NDV-Fgenvoor eentest waarmee een bevestiging kan worden
verkregen voor de aanwezigheid van NDV-antilichamen (HAR-test)in kippensera en
struisvogelsera.
* Markervaccin Newcastle diseasevirus:
- Constructie van cellen waarin het volledige DNAcopie van het virale genoom kan worden
omgezet in RNA.Toetsing werkzaamheid met mini-genoom.
- Constructie t.b.v. complementatiestudiesvancellenwaarin deeiwitten van NDVtot expressie
worden gebracht.
- Synthesevan eeninfectieus NDV RNAin de geconstrueerde cellen.
- Start met modificatie van NDV-gen(en)t.b.v. serologische differentiatie.
- Voor de ontwikkeling van een markertest zullen beschikbare monoclonale antilichamen op
geschiktheidworden onderzocht (p.m.).
* Lokale immuniteit en epidemiologie:
- Afronden onderzoek kinetiek isotype-specifieke antistofrespons in secreta navaccinatie en na
challenge.
- Beschrijving van lymfoïde celpopulaties in Harderse klier enin klieren en mucosae van
luchtwegen na oculaire/nasale vaccinatie met levend virus.
- Deeffectiviteit wordt bepaaldvan maternaleimmuniteit, eneen-entweemalig vaccineren van
vleeskuikens op deverspreiding van NDVin pluimveekoppels; devirustransmissie wordt
gekwantificeerd (Ro)(GD.FD).
Door ID-DLO,GDen FDiseen onderzoekvoorstel opgesteld met alsdoelom inzicht te krijgen in de
verspreiding van NDVin vleeskuikenkoppels envast te stellen welke interventiemaatregelen (b.v.
vaccinatie) en risicofactoren (rapport Stegeman "Inventarisatie Kritische Risicofactoren") de
verspreiding van dit virus beïnvloeden.
Het projectvoorstelisvoor medefinanciering ingediend bij DiBen hetPVE.
Door LEI-DLOwordt met ID-DLOen LUW (ABE)eenvoorstel opgesteld om alternatieve bestrijdingsstrategieën voor NDvanuit epidemiologisch en economisch oogpunt met elkaar te verge-lijken
(financiering vanuit programma's 203en294,DiB).
6. lm- en export diagnostiek en expertise onderhoud pluimveegezondheid
Doelis het uitvoeren vandiagnostisch onderzoek voor ND en Al in kader van im-en export van
vogels (RW), het certificeren vantesten en het onderhouden van minimale expertise op het gebied
van enkele economisch belangrijke pluimveeziekten.
7. Oorzakelijke factoren voor het malabsorptie-syndroom
Doelvandit onderzoek is het ontwikkelen vaneen modelsysteem voor het reproduceerbaar
induceren van de ziekte in vleeskuikens en het ophelderen van de aetiologie. Met het model wordt
het mogelijk effecten van huisvesting,voersamenstelling,voeraanbod engenetische achtergrond
van het dier te onderzoeken en preventiemaatregelen voor te stellen.
Eenredelijk reproduceerbaar MAS-modeliseind 1997 beschikbaar.
* Toetsenklinische enpathologische criteria op probleembedrijven
Bedrijven worden geïdentificeerd engevolgd waar het MAS/natte hokken syndroom een
probleem is.Klinische verschijnselen, pathologische afwijkingen en managementsaspecten
worden vastgelegd (GD,ID-DLO).
* Diermodel en interventiemaatregelen
Devroege Pathogenese van MASende pathofysiologische veranderingen in dedarm worden
onderzocht (FD,ID-DLO,samenwerking met programma 307 afd.Voedingsfysiologie).
Onderzoek wordt uitgevoerd naar deinvloed van genetische achtergrond,voeding en
koudestress (ID-DLO,PP.GD).
117

* Aetiologische agentia
Onderzoek wordt verricht naar de aetiologie van MAS (ID-DLO, FD,GD).
8. Vaststellen bijdrage van huisvestingsfactoren en preventieve diergeneeskundige
maatregelen op het voorkomen van ziekte en de transmissie van de oorzakelijke microorganismen
8.1Beheersing van Salmonella en Campylobacter
Identificatie infectiebronnen, bedrijfsrisicofactoren
Dit onderzoek sluit aan bij het PVE/DiB project "Beheersing van Campylobacter in devleeskuikenhouderij". dat mede gefinancierd wordt door het PVE/DiB??.Het project start medio 1997 en wordt
uitgevoerd in samenwerking met de FD(WDO) endeGD.
Het project wordt gebruikt alseen modelvoor het plan van aanpak Campylobacter. Doelis om een
productiemethode voor vleeskuikens te beschrijven,die leidt tot een aanzienlijke reductie van het
aantal aan de slachtlijn besmette koppels. Identificatie van risicofactoren ente nemen
bedrijfsmaatregelen maken deel uit van het project.
Transmissie van Se
Eris eentransmissiemodel in kippen van 17-18weken oud ontwikkeld,waarmee de effecten van
veterinaire en bedrijfsvoeringsmaatregelen vastgesteld kunnen worden.. Deeffecten van vaccinatie
entransportstress op transmissie, resp.uitscheiding van Seworden (verder) onder-zocht
(gezamenlijk project met programma 295).
Effect van huisvestingssystemen op besmetting
Bedrijven met alternatieve huisvestingssystemen worden periodiek (achter eenvolgende koppels)
bemonsterd op besmetting met Campylobacter. Deresultaten worden vergeleken met die verkregen
voor traditioneel gehuisveste koppels.
De natuurlijke besmettingsfrequentie bij grondhuisvesting en huisvesting op een verhoogde
strooiselvloer met beluchting zalworden vergeleken in achtereenvolgende koppelsin een proefopstelling van het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij.
8.2Verbeteren bestrijding vaninfecties met infectieuze bursitis virus
Identificatie van virulentie enantigene determinanten
Insamenwerking met de GDworden praktijkproeven uitgevoerd om nate gaanof in Nederland
virusvarianten voorkomen,die eenverhoogde virulentie bezitten en/of antigeen afwijkend zijn. Van
de IBDV-isolatendie worden verkregen worden devirulentie, antigeniciteit ende base-volgorde
(relevante delen van het genoom) bepaald.
Inventarisatie van vleeskuikenbedrijven met klinische IBDen verzamelen van informatie
bedrijfsmanagement.
Door GD/ID-DLOis een projectvoorstel opgesteld met als doel:
(i)
een schatting te makenvan de prevalentie van klinische IBD;
(ii)
inzicht te verwerven in risicofactoren die de prevalentie/incidentie van IBDVbevorderen;
(iii) inzicht te verwerven in desoort enomvang van de schade.
Hetvoorstel wordt uitgevoerd indien financiering wordt verkregen (aangeboden aan DiB).
8.3 Diagnostiek, bestrijding en onderzoek vogelwetziekten (WDT)
Epidemiologie
Deeffectiviteit wordt bepaald van maternale immuniteit, en een-en tweemalig vaccineren van
vleeskuikens op deverspreiding van NDVin pluimveekoppels; devirustransmissie wordt
gekwantificeerd (Ro)(GD.FD).
Door ID-DLO,GDen FDiseenonderzoekvoorstel opgesteld met alsdoelom inzicht te krijgen in de
verspreiding van NDVin vleeskuikenkoppels envastte stellen welke interventiemaatregelen (b.v.
vaccinatie) en risicofactoren (rapport Stegeman "Inventarisatie Kritische Risicofactoren") de
verspreiding van dit virus beïnvloeden.
Het projectvoorstel isvoor medefinanciering ingediend bij DiBen het PVE.
Door LEI-DLOwordt met ID-DLOen LUW (ABE)eenvoorstel opgesteld om alternatieve bestrijdingsstrategieën voor NDvanuit epidemiologisch en ecopnomisch oogpunt met elkaar te vergelijken (financiering vanuit programma's 203en294,DiB).
8.4Oorzakelijke factoren voor het malabsorptie-svndroom
Toetsenklinische enpathologische criteria op probleembedrijven
Bedrijven worden geïdentificeerd en gevolgdwaar het MAS/natte hokken syndroom een probleem
is. Klinische verschijnselen, pathologische afwijkingen en managementsaspecten worden vastgelegd
(GD, ID-DLO).
Diermodel en interventiemaatregelen
Devroege Pathogenese van MASen de pathofysiologische veranderingen in dedarm worden
onderzocht (FD,ID-DLO,samenwerking met programma 307 afd. Voedingsfysiologie).
Onderzoek wordt uitgevoerd naar deinvloed van genetische achtergrond,voeding en koudestress
(ID-DLO,PP,GD).
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9- Ontwikkelen van parameters voor het metenvan gezondheid in pluimvee
Doelvan het onderzoek is het ontwikkelen vantesten om natuurlijke enverworven afweermechanismen te meten.
Methodes worden uitgewerkt voor deisolatie van macrofagen uit kippen. Macrofaagactiviteit wordt
gemeten in de nitriettest.
Detestvoor het metenvan natural killer celactiviteit wordt geoptimaliseerd en daarna getest in het
coccidiose-onderzoek.
Voor deinterferon- test wordt onderzocht hoede productie vaninterferon- kanworden verbeterd.
Deassayvoor het metenvandecellulaire immuunrespons(MHC-gerestricteerde cytotoxie) tegen
Newcastle diseaseviruswordtr gebruikt om de kinitiek van de NDV respons te bepalen.
Gestart wordt met deontwikkeling vangeimmortaliseerdetargetcellijnen voor het cellulair
immunologisch onderzoek.
10. MOP-projecten buiten programma 294
Hierna worden de werkplannen voor 1998gepresenteerd van projecten die worden uitgevoerd in
kader van het Meerjaren Onderzoeksplan Pluimveegezondheid (MOP), maar niet vallen onder
programma 294.
10.1Bestrijding van coccidiose bij pluimvee
Doelvan het onderzoek is bijdragen te leveren aande beheersing van de coccidiose- problematiek.
Bewaking vindt plaatsvan de resistentie van Eimeria stammen in het veld tegen coccidiostatica. Om
de bestrijding te verbeteren,wordt gewerkt aandeontwikkeling van eenvaccin.
Vaccinontwikkeling
Dein vitro kweek van Eimeria mitis wordt geoptimaliseerd.
Erwordt een methode ontwikkeld voor transfectie van de apathogene E. mitis en het constitutief tot
expressie brengen van genen,welkein deze parasietworden geintroduceerd.
Om in kippen een specifieke immuunreactie tegen genprodukten van pathogène Eimeria stammen
te kunnen meten,wordt gestart met het opzettenvaneentestvoor T-celcytotoxie tegen een E.
tenella antigeen.
Door deGDwordt onderzoek verricht naar dewerkzaamheid van commercieel beschikbare of in
ontwikkeling zijnde vaccinstegen coccidiose.
Stress-gezondheid
Het effect van stressop degevoeligheid van kippenvoor coccidiose zalworden onderzocht in twee
kippenlijnen,die verschillen in de mate vanverenpikken.
Monitoring
In kader van het monitoringsproject vleeskuikensvande GDworden Eimeria veldstammen
verzameld.Van deze stammen wordt degevoeligheid bepaald t.o.v. de meest gebruikte en nieuwe
ontwikkelde anti-coccidiostatica.
10.2Mycoplasma qallisepticum bij leghennen
Doelis de bedrijfsschade alsgevolg van Mycoplasma gallisepticum infecties en het aantal besmette
bedrijven in de legsector sterk te verminderen.
Uit het inventariserend onderzoek naar het voorkomen van M.g. bij leghennen, bleek dat M.g.
slechts op 4%van de bedrijven voorkomt. In 1987wasde prevalentie nog 30%.Het geplande
onderzoek naar de effectiviteit van devaccinatie en het bedrijfseconomische rendement ervan,zal
daarom niet worden uitgevoerd.
Aan DiBzalworden voorgesteld om de mogelijkheden en haalbaarheid te onderzoeken van een
bestrijding gericht op eradicatie van M.g. in delegsector. Dezestudie zalsamen met het LEI-DLO
worden uit gevoerd.Opgrond van de bedrijfseconomische enveterinair/zoötechnische analyse
zullen aan het bedrijfsleven mogelijke strategieën voor bestrijding worden voorgelegd.
Onderzocht wordt of decommercieel beschikbare PCRvoor M.g. kan bijdragen aan een verbetering
van de huidige diagnostiek gebaseerd op de kweekmethode.
10.3Turkey Rhinotracheitis bij kalkoenen
Hetdoelvan het project isom debedrijfsschade tengevolge vanTRT-infecties bij kalkoenen te
verminderen.
Deontwikkeling van eenchallenge modelvoor hettoetsen van deeffectiviteit vande TRT-vaccinatie
kanworden afgerond. Indit model zullen entmethode, enttijdstip, type entstof en challenge
virusstam worden onderzocht.
Middels praktijkonderzoek wordt getracht beter inzicht te krijgen in de rol vanTRT,secondaire
infecties en bedrijfsfactoren bij ademhalingsproblemen bij kalkoenen.
Vervolg onderzoek zalplaatsvinden op het gebiedvan bedrijfsvoering, huisvesting en klimaat in
relatie tot TRT.Meer kennis is nodig t.a.v.deimmuunrespons navaccinatie eninfectie, alsmede
antigene variatie van het veldvirus.
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10.4 Vitale vleeskuikensdoor aangepast ketenmanagement en toepassing van genetica
Het project beoogt het terugdringen van stofwisselingsziekten en eenverbetering van de vitaliteit
van vleeskuikens.
Stofwisselingsonderzoek
Factoren in destofwisseling diein de eerstefasevan het project zijn aangemerkt als mogelijke
oorzakelijke factoren voor ascites en hartfalen,zullen worden gevalideerd t.b.v. het welzijns- en
genetica-onderzoek.
Welzijnsonderzoek
Het aanpassingsvermogen van deenergie enzuurstoftoevoer naar verschillende organen in het
lichaam zalworden onderzocht bijwisselende omgevingsfactoren. Op basisvan de waarnemingen
zullen gedragscriteria worden gedefinieerd,waarmee op eenobjectieve wijze eenindruk van het
welzijnsaspect wordt verkregen.
Genetica-onderzoek
Degenetische variantie wordt geschat vanindicatoren in de stofwisseling die de gevoeligheid voor
ascites aangeven binnen populaties vleeskuikens.
10.5 Pluimveeqezondheidsonderzoek LUW
Het onderzoek in het kader vangezondheid en weerstand van pluimvee binnen de leerstoelgroep
Gezondheidsleer & reproductie van de LUWzalin 1997en 1998gericht zijn op het inventariseren van
deeffecten vanverschillende samenstellingen van het dieet met meervoudig onverzadigde vetzuren
op deweerstand tegen infectieziekten (model coccidiosis) en contaminatie met zoönotische agentia
(Salmonella, E.coli) van pluimvee. Daarbij zalaandacht uitgaan naar effecten van onverzadigde
vetzuren in het dieet op verschillende vormen van de immuunrespons.
Recent onderzoek heeft uitgewezen dat verschillen in samenstelling van het dieet met onverzadigde
vetzuren kan leiden tot veranderingen in de magnitude van de humorale immuun-respons.
Verschillen in dieetsamenstelling van onverzadigde vetzuren kan bij zoogdieren (waar-schijnlijk via
effecten van PGE2tijdens en naantigeenpresentatie) de cellulaire immuunrespons (skewen", d.w.z.
in aanwezigheid van PGE2wordt de specifieke immuunresponse in derichting van een (T-helper-2
afhankelijke) humorale respons gestuurd. Het isvan belang te onderzoeken of dergelijke effecten
ook bij pluimvee op kunnen treden,omdat het "type" specifieke immuun-respons bepalend kan zijn
voor de matevanweerstand tegen specifieke pathogenen.
Binnen de leerstoelgroep Fokkerijis eenaanvang gemaakt met het typeren van pluimvee
geselecteerd voor immuunresponsen middels microsatellieten. Kennis van het genoom van kippen
zalbijdragen aaninzicht in genotype omgevingsinteracties. Erzijn reedsduidelijke aanwijzingen
verkregen dat deze optreden bij het moduleren vanimmuniteit middels voeding.
andere relevante
programma's

214, 295, 301

indicatie omvang

Totaal Mf 3,4waarvan Mf 3,1ten lastevan LNV.

projecten

294.47026
294.47027
294.47028
29447096
294.47097
294.47099
294.47105

Beheersing van Salmonella infecties bij pluimvee (J.A.Wagenaar, ID-DLO)
Beheersingvan Campylobacter infecties bij pluimvee (W.F.Jacobs, ID-DLO)
Veiligheid en houdbaarheid van pluimveeproducten (N.Bolder, ID-DLO)
Bestrijding van infecties met infectieuze bursitis virus (A.ter Huurne, ID-DLO)
Het ontwikkelen vantesten voor het meten van natuurlijke en verworven
afweermechanismen (S.Jeurissen,ID-DLO)
Verkennende studie naar oorzakelijke factoren voor het optreden van het
malabsorptiesyndroom (A.ter Huurne, ID-DLO)
Dienstverlening en referentietaken (WDT) (G.Koch,ID-DLO)

MOP-projecten buiten programma 294
254.40116
Bestrijding van coccidiose bij pluimvee (S.Jeurissen,ID-DLO)
Turkey rhinotracheïtis bij kalkoenen (J.Bosch,GD,DiB project)
Mycoplasma gallisepticum in de legsector (J.Heijmans,GD,DiB project)
Vitalevleeskuikens door aangepast ketenmanagement entoepassing van
genetica (C.Scheele,ID-DLO, AKK-project)
Pluimveegezondheidsonderzoek LUW
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Programma 295

Ontwerpen en evalueren van methoden om landbouwhuisdierpopulaties vrij te maken en te houden van Aujeszky virus, IBR,
Actinobacillus pleuropneumoniae enSalmonella

enteritides

programmaleider

Dr. Ir. Mart C.M.DeJong(ID-DLO)

aanvangsjaar

1996

eindjaar

1999

samenvatting

Het ontwerpen envalideren van strategieën waarmee populaties vrij gemaakt engehouden kunnen
worden van een aantalvande kiemen die als prioriteit zijn genoemd in destreefbeelden van
diergezondheid in beweging (DGIB).Degekozen kiemen zijn Aujeszky virus bij het varken,IBRbij het
rund,Salmonella enteritidis bij dekipenActinobacillus pleuropneumoniae bij hetvarken.Er wordt
tevens gewerkt aanverbetering van het epidemiologisch instrumentarium. In de loopvan 1996 vindt
naar aanleiding van het LNV-project over 'risicofactoren' programmabijstelling en-clustering plaats.

aanleiding

Maatschappelijk
LNVwil deindividuele veehouder deverantwoordelijkheid laten dragen voor de gezondheid en het
welzijn vande dieren op het bedrijf en degezondheid en kwaliteit vande geleverde dieren en
dierlijke producten (Rapport Julicher, DGIB).Hetisdaarom belangrijk de consequenties van door de
veehouder gekozen bedrijfsvoering entoegepaste interventie-maatregelen te kennen.Die kennis is
zowelvan belang voor deveehouder alsvoor de sector/overheid omdat die daarmee de veehouder
kunnen aanspreken opzijn of haar handelen.
Erzijn een aantal belangrijke knelpunten ten aanzien van de gezondheid van de dieren in de
verschillende sectoren (zie gezondheidsplannen kip,varken en rund in het kader van DGIB).De
geconstateerde knelpunten met dehoogste prioriteit betreffen vrijwel in alle gevallen de
ongewenste aanwezigheid van bepaalde kiemen op de bedrijven. Het is daarom belangrijk
strategieën te hebben omvrij teworden envrij te blijven vandeze kiemen (zieook plan Integrale
Structuur Vrijwaring (ISV)voor de varkenshouderij).
Wetenschappelijk
Het vorige programma 68 heeft een belangrijke aanzet gegeven voor de bestudering van de
transmissie van kiemenin populaties van landbouwhuisdieren inclusief deinvloed van interventies
daarop. Geconcludeerd wordt dat voor het ontwerpen van interventiestrategieën het niet voldoende
is om statistisch een correlatie tussen ziekte endeterminanten van ziekte te bepalen.Hetis
noodzakelijk de onderliggende mechanismen te bestuderen.Voor infectieziekten ende interventies
die daar tegen zijn gericht zijn demechanismen op populatieniveau van groot belang.Het blijkt
mogelijk om dergelijke mechanismen gericht te bestuderen door gebruik te makenvan een
combinatie van wiskundige modellen,experimenten enveldstudies. Behalve het wetenschappelijk
belang van dit onderzoek bleek dat dergelijk onderzoek in het gevalvanAujeszkyvirus (PRV) in
varkens (prog.295) ook sneltot praktischtoepasbare resultaten leidde.Ook leverde het vorige
programma 68een belangrijke bijdrage bij deevaluatie van strategieën voor de eradicatie van
andere kiemen met behulpvan (marker)vaccins (met name het BHV bij het rund) en met andere
interventies bijvoorbeeld met antibiotica (met name Leptospira Hardjo bij het rund). In het
vervolgprogramma is het de bedoeling om vooral methoden en technieken te ontwikkelen waarmee
andere interventies danvaccinatie bestudeerd kunnen worden.Zowelin het gevalindien dat deze
andere methoden entechnieken gebruikt worden in combinatie met vaccinatie alsin het geval dat
zeaanvullend opvaccinatie gebruikt worden.

Probleemstelling
Indit onderzoekprogramma zalde nadruk liggen bij die ziektekiemen die prioriteit hebben volgens
de streefbeelden enwaar vanuit het onderzoek het meeste perspectief in zit: PRVbijvarken,BHV bij
het rund,Actinobacillus pleuropneumoniae (App) bij het varken,en Salmonella enteritidis (Se)bij de
kip. Daarmee snijdt het mesaantwee kanten:erwordt een bijdrage geleverd aande concrete
problematiek ende kennis over de aanpak van dergelijke vraagstellingen wordt vergroot. Erzijn een
aantal belangrijke problemen die door de beperkte capaciteit niet aangepakt worden bijvoorbeeld:
Leptospira Hardjo bij het rund, mastitis bij het rund (wordt ingevuld door Schukken (FD),BVDV bij
het rund, coccidiose bij de kip (initiatief Heesterbeek GLW-DLO),pestivirussen (Frijtersvirus,KVP) bij
het varken,Salmonella spp.bij het varken,Lelystadvirus bij het varken,paratb.bij het rund, enS.suis
bij het varken. N.B. Hierdoor blijft voor ID-DLOde epidemiologie van bedrijfsgebonden ziekten
vooralsnog grotendeels onbewerkt, hetgeen niet in overeenstemming is met het belangvan een
vroegtijdige preventie van een economisch zwaar wegende groep van dierziekten. Ditwordt mede
veroorzaakt door onvoldoende exploratie vandecapaciteit vande veterinair-zoötechnische
infrastructuur in de I e en 2elijn. In het LNV-project over 'risico-factoren' zalin 1996hierop concreet
worden ingegaan en zullenvoorstellen worden gedaan ter verbetering.
Het programma 295zalworden georganiseerd in drie projecten:
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(a) de rolvan aanvullende maatregelen bij deinzet van (marker)vaccins voor eradicatie met als de
concrete voorbeelden PRVvarken / BHVrund),
(b) rolvantransmissie bij het optreden van luchtweginfecties (met name door Actinobacillus
pleuropneumoniae) bij vleesvarkens, en
(c) de effecten van interventiemaatregelen op detransmissie van Sebij de kip.
doel

Einddoel
1. Gevalideerde methoden waarmee veehouders kunnen ingrijpen op detransmissie op het
bedrijf entussen bedrijven van:PRVbij varkens, BHVbij runderen,App bij varkens en Sebij
kippen.
2. Methoden entechnieken (wiskundige modellen, protocollen voor experimenten en observationele studies) om interventie-strategieën te ontwerpen ente evalueren.
Tussendoelstellingen (1996)
A . i Methoden om door ruimen van gE-positieve runderen in te grijpen op transmissie van BHVop
rundveebedrijven gebaseerd op de mate waarin reactivatie optreedt en de mate waarin
transmissie wordt beperkt door vaccinatie.
A.2 Inzicht of detransmissie van PRVin afdelingen vleesvarkens afhangt van co-infecties.
B.i Verbetering experimenteel protocoltransmissie-experimenten ten aanzienvande wijze waarop
de eerste dieren geïnoculeerdworden met de kiem.
B.2 Experimenteel modelom detransmissie vanAppin varkenste bestuderen,prog.252)
C. Experimenteel modelom detransmissie van Sein kippen te bestuderen.

planning 1998

Debeschrijving van het werkplan 1998is uitgebreider wegens de uitbreiding vande capaciteit van
het programma endevraag naar een beschrijving opgehangen aan beleidsthema's. De projecten A . i
en B.l zijn devoortzetting van de bestaande projecten.Voorstelisom twee nieuwe projecten te
beschrijven (A.2 enA.3) en eenvierde projectnummer (C)te gebruiken voor de administratie van ad
hoc werkzaamheden aan beleidsrelevante vraagstellingen.
1. Beleidsthema's met gebruikersrol voor LNV: Bestrijding en preventie van zoonosen en
enkele andere dierziekten waarvoor er binnen de EUeen bestrijdingsverplichting bestaat.
Gelijktijdig met verminderen van gebruik van diergeneesmiddelen, verbeteren van
dierwelzijn, en produceren van veilige dierlijke producten.
Bestrijding van zoönotische darmbacteriën (Salmonella entendais bij leghennen als model)
Samenwerking met Bacteriologie,en mogelijk ook Productkunde, LEI,IMAG,en LUW.
Vraagstelling (1998):Met betrekking vande spreiding vanSE in leghennen zal worden
bestudeerd hoe die verloopt navaccinatie. Daarbij isvan belang om te begrijpen in welke
mate (naïeve) hennen verschillen in vatbaarheid eninfectiviteit (zieook resultaten 1997) en
vervolgens hoe deze heterogeniteit wordt beïnvloed door devaccinatie (zie ook planning
programma's 294&254).
Werkwijze: Wiskundige modellering en dierexperimenten.
Resultaat: Inzicht onder welke omstandigheden vaccinatie kan leiden tot het vrij maken en vrij
houden van bedrijven van SE en hoedeeffecten vanvaccinatie in hetveldzijn te
kwantificeren.
Kennisoverdracht: Gezocht wordt naar mogelijkheden tot samenwerking in observationele
onderzoek van RIVMen LUW(VH). Daarnaast door gebruik van kennis in project C.
- Bestrijding van agentia met eenlange latente periode in de gastheer (paratbc en BSE/Scrapie|
Nieuw project beschrijving in 1998.Samenwerking met bacteriologie en Gezondheidsdienst
voor Dieren.
Vraagstelling (1998-20??): Voor zowel Paratbc alsScrapie/BSE geldt dat vooraljonge dieren
gevoelig zijn voor deinfectie, maar dat deinfectiviteit pas bij oudere dieren voorkomt. De
dynamica van dergelijke aandoeningen ende beïnvloeding daarvan door interventies zal
worden bestudeerd met wiskundige modellen,en later ook door observaties en
experimenten. Vraagstelling (1998):Hoekan met inzet van diagnostiek op individueel
dierniveau eradicatie van paratbc op een bedrijf worden bereikt ?Hoe kande mate van
spreiding van Scrapieop schapenbedrijven worden gekwantificeerd ?
Werkwijze: Wiskundige modellering en analysevan bestaand observationeel onderzoek.
Resultaat: Paratbc: eisenwaaraan diagnostiek ende wijze vaninzet vandiagnostiek moet
voldoen om vrijhouden van degroepvan gecertificeerde bedrijven kanworden bereikt.
Scrapie:observationele enstatistische methoden om het verloop van Scrapie eradicatie te
bewaken.
Kennisoverdracht: Samenwerking ten aanzienvan observationeel onderzoek aan paratbc met
de Gezondheidsdienst voor Dieren.
- Gebruik van populatiedynamica in bestrijdingsscenario's (Klassieke Varkenspest als voorbeeld)
Nieuw project te beschrijven in 1998waarbijwordt samen gewerkt met Agrarische
Bedrijfseconomie LUW& Bedrijfsdiergeneeskunde (RUU)in een STWproject enwaarbij mede
in kader van KCWook de samenwerking met LEI-DLOwordt bezien.Vraagstelling (1998-2001):
Bijde bestrijding van meldingsplichtige aandoeningen moeten in korte tijd ingrijpende
beslissingen worden genomen.Om optimale beslissingen te nemen moeten niet alleen
logistieke, economische en politieke overwegingen worden meegenomen maar ook het
verloop van de uitbraak bij deverschillende bestrijdingsmaatregelen. De daartoe
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noodzakelijke kwantitatieve informatie over de populatiedynamica van de kiem ontbreekt
veelalin eenvoor de beslissingsondersteuning geschikt format enin dit project wordt dat
hiaat aangevuld door modelbouw en parameterschattingen. Voor het voorbeeld van Klassieke
Varkenspest bij varkens is er een STWAIOtoegekend (samenwerking met LUWen RUU
waarin 3AIO'sen 2post-docs functioneren).
Vraagstelling (1998):Analyse vande uitbraak van KVPin 1997.Planningvan en uitvoering van
transmissie-experimenten met KVP:ter vergelijking vande effectiviteit vanvaccins en om tot
een modelte komen hoe deimmuunopbouw verloopt in detijd navaccinatie. (Hetgeen
belangrijk isvoor de modellering van interventie vaccinatie.)
Werkwijze: Statistische analyse,stochastische modellen vanverspreiding van KVPop
bedrijven,transmissie experimenten.
Resultaat: Inzicht in dedynamica van KVPop bedrijven en aan de hand daarvan evaluatie van
bestrijding door detectie-en-ruimen vergeleken met vaccineren als interventie.
Kennisoverdracht: Gewaarborgd door samenwerking binnen het STW project.
Beleidsthema met sponsor rolvoor LNV:Bereiken van een toonaangevend niveau van
diergezondheid
Eradicatie vanAujeszky bij het varken en IBRbij het rund. Dit project wordt afgebouwd maar
werkzaamheden in dit project zijnvertraagd door de uitbraak van KVPin 1997. Vraagstelling
(1998): Aujeszky:onderzoek stoppen metvaccineren enverdere advisering daarover. IBR:
transmissie onderzoek aan BHVen effectiviteit vanvaccinatie enverdere advisering daarover.
Werkwijze: Modelbouw enexperimenteel onderzoek.
Resultaat: Inzicht in deeffectiviteit van maatregelen om eradicatie van Aujeszky danwel BHV
te bereiken.
Nazorg: Verder uitbouw van het theorie in projecten A l t/m A3,gebruik van de kennis in
project C.
Kennisoverdracht: Samenwerking met Gezondheidsdienst voor Dieren.
- Vrijwaring op bedrijfsniveau enin ketens:Actinobacillus pleuropneumoniae bij het varken AIO
sluit qua onderzoek aan op programma 252en optheoriedeel uit A.3vanuit programma 295
alleen bijdrage aandierproeven.
Advisering en ad hocvraagstellingen van belang voor beleid.
In de afgelopen jarenisgebleken dat een substantieel deelvan de tijd werd besteed aan
advisering en kort lopende scenariostudies ter ondersteuning van het beleid.Besloten is om
structureel daarvoor 0.5fte perjaar vrij te houden uit programma 295.

andere relevante
programma's

251, 252,294,298

indicatie omvang

Totaal Mf 0,9waarvan Mf 0,9ten lastevan LNV

projecten
Projectnr.r

titel

295.47067

Herpesvirus populatiedynamica

A.J.Stegeman

295.47068

Transmissie Salmonella enteritidis

M.C.M. DeJong

Infecties met lange latente periode

projectleider

vacature

Bestrijdingsondersteuning en pop.dyn.

M.C.M. DeJong

Advisering enscenario-studies

A.J.Stegeman
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Programma 296

Synthetische vaccins, diagnostica en hormoon analoga

programmaleider

Dr. R.H.Meloen, ID-DLO

aanvangsjaar

1996

eindjaar

1999

samenvatting

Moleculaire herkenning vormt de basisvan de sleutelreacties m.b.t.deinteractie tussen pathogenen
en het immuunsysteem en het functioneren vandediverse biologische systemen (endocriene,
immunologische, etc.).Studie van Moleculaire Herkenning vormt éénvan de belangrijkste
hedendaagse middelen voor de ontwikkeling van nieuwe vaccins,diagnostica en farmaca, gebaseerd
op kleine moleculen.Tevensvormt het debasistot eendieper inzicht in endocrinologische,
pathobiologische en fysiologische processen.
Deze sleutelreacties zijn toegankelijk geworden door een serie nieuwe technieken waarbij, de
peptide-chemische technieken,ontwikkeld bij ID-DLO,een belangrijke rol spelen.
Toepassing van deze technieken levert niet alleen nieuwe mogelijkheden om -tot op heden
onoplosbare- problemen toegankelijk te maken op het gebied vanvaccins en diagnostica, maar ook
meetmethoden om degezondheids-en welzijnsstatus van het dier te bepalen.

aanleiding

Het beleid van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer enVisserijis er op gericht om een hoog
gezondheids-en welzijnsniveau van dieren in deveehouderij te bereiken ente handhaven. Een
goede gezondheidsstatus van dieren endierlijke producten is essentieel voor een dierlijke productie,
waarin de kwaliteit van het product centraal staat.
Kwaliteitszorg beoogt ondermeer afwezigheid in het primaire productieproces van gezondheidsbedreigende factoren voor mens endier, alsmede afwezigheid in het eindproduct van
ziekteverwekkers en schadelijke stoffen in devorm van residuen.
Kwaliteitszorg draagt bij aan het verwerven van een positief imago van de veehouderij,aan het
vertrouwen van de consument in het dierlijk product enversterkt deinternationale positie van de
Nederlandse veehouderij. Eenhoge kwaliteit van het productieproces, met veel aandacht voor
milieueffecten en dierenwelzijn zaltevens bijdragen aan een gezond economisch draagvlak voor de
veehouderij en aan het behoudvan goede bestaansmogelijkheden voor dewerknemers in de sector.
Dedierziektesituatie in de Nederlandse dierhouderij is gunstiger dan die in de meeste andere landen
binnen de Europese Unie.Niettemin blijft degezondheids-status vanonzeveehouderij zeer
kwetsbaar, mede als gevolg van dedierdichtheid in een aantal provincies.Verder leiden infecties die
endemisch voorkomen tot een aanzienlijke economische schade alsgevolg van morbiditeit, sterfte,
groeivertraging en de kosten voor preventie en bestrijdingmaatregelen. Dezeziekten -maar ook de
onbalans in de regelmechanismen van het dier, ontstaan door selectie op productiekenmerken of
door managementpraktijken-verzwakken dan ook de marktpositie van de sector.
Ten einde degezondheids- enwelzijnsstatus volledig te optimaliseren, zijn de klassieke middelen om
ziekten te weren (o.a.vaccins) en de gezondheids-enwelzijnsstatus te meten (diagnostiek) nog
onvoldoende.
Vaccins werken lang niet in alle gevallen,of werken veelte langzaam,wat met name bij uitbraken in
non-vaccinatie situaties tot oncontroleerbare verspreidingen kan leiden;verder zijn diagnostische
assays(met betrekking tot infecties enendocriene balans/onbalans) ook veelte traag en te
bewerkelijk om 'on site' en'in realtime' toegepast te kunnen worden. Momentane meting van vele
variabelen (biosensors) isvanessentieel belang om degezondheids-en welzijnsstatus van dieren te
vertalen in objectieve meetwaarden opdiverse plaatsen in de productieketen, om zodoende
rationeel enoptimaal management toe te kunnen passen.

doel

1) Verdere ontwikkeling en verbetering van innovatieve technieken
Sterke nadruk zal liggen op het sneller analyseren van meerdere factoren met beperkte hoeveelheid
analyt. Einddoelisom dit in 'realtime' te doentegen veletientallen factoren.
Enerzijds om systematische analyse van relevante onderdelen, betrokken bij de moleculaire
herkenning eenduidig te kunnen analyseren enin het verlengde daarvan te kunnen reconstrueren
(bouwstenen vaccins,diagnostica, etc), anderzijds om,gebruikmakend van dezelfde
basistechnieken, screeningsmethoden teontwikkelen voor 'eeuwen site' en 'real time' multianalyse
van lichaamsvochten (urine,melk, bloed) m.b.t.sleutelmoleculen voor dierwelzijn en
diergezondheid.
Deze,vande basisexpertise afgeleide,technieken zullen uitmonden in biosensoren die continue
monitoring van de gezondheids-enwelzijnsstatus van het dier mogelijk maken.
2) Ontwikkelen van bouwstenen voor een nieuwe generatie vaccins en diagnostica
In het kader van dit thema spelen epitoopanalyse en reconstructie een hoofdrol.
Door gedetailleerde analysevan deimmuunreactie tegen pathogenen,gebruik makend van peptidechemische technieken,zullen deverschillende functionele sitesin kaart gebracht worden.Op basis
hiervan zalgetracht worden vaccins teontwikkelen met gewenste specifieke werking. Bv.vaccins die
de maternale immuniteit doorbreken door deimmuunrespons te richten tegen immunorecessive
sites,die normaal niet gezienworden;vaccinsdie momentaan bescherming biedentegen infectie en
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zodoende deenige mogelijkheid vormen om infecties in een maagdelijke populatie te blokkeren;
positief gecodeerdevaccins (d.m.v.toevoeging van gecodeerde peptiden) die de mogelijkheid
creëren om vaccinaties in het kader vaneradicatiecampagnes nauwkeurig te controleren.
Tenslotte biedt de gedetailleerde epitoopanalyse de mogelijkheid om op zeer nauwkeurige wijze de
factoren,verantwoordelijk voor bescherming,in kaart te brengen.
3) Ontwikkelen van endocrinologische toepassingen
Om de gezondheids- enwelzijnsstatus van eendier objectief te kunnen inschatten,zijn nauwkeurige,
snelle bepalingenvanvele endocriene factoren een absoluut vereiste.
Gebruik makend vande peptide-chemische benadering in combinatie met moderne recombinant
methoden zalhet hele arsenaalaan endocrinologische bepalingen -met name op het gebied van
fertiliteit engroei-upto date en uitgebreidworden. Behalvevoor laboratoriumgebruik ter
ondersteuning van dit en diverse andere programma's zullen deze bepalingen tevens geschikt
gemaakt worden voor 'realtime' 'eeuwen site' multianalyte systemen zoals hierboven beschreven
onder basisexpertise. Dezecombinatie zaldeopmaat zijntot multifunctionele biosensoren, nodig
om gezondheid enwelzijn van mens endier continu te meten.Deze biosensoren zullen het mogelijk
maken om de meetwaarden voor de parameters voor welzijns- en gezondheidsstatussen objectief
vast te leggen.
planning 1998

Hetwerkplan omvat drie thema's:ontwikkelen enverbeteren van innovatieve technieken,
ontwikkelen van bouwstenen voor een nieuwe generatie vaccins endiagnostica, enontwikkelen van
endocrinologische toepassingen.
1 Ontwikkelen enverbeteren van innovatieve technieken
Met behulp vande peptidenchemie zullen ook dit jaar de pogingen voortgezet worden om
bioactieve epitopen te construeren. Recentesuccessenop dit gebied hebben aanleiding gegeven tot
een aanzienlijk aantalextern gefinancierde samenwerkingen. Deze samenwerkingen zullen in
belangrijke mate bijdragen om de hoofddoelstelling te consolideren enverder uit te bouwen.
Bioactieve epitopen zullen geconstrueerd worden voor neuropeptiden enhun receptor, diverse
cytokinen en hun receptoren, P-glycoproteïne pompen en hun ligand,fungicide en mogelijk
antibacteriële moleculen.Vooruitgang zaldirect vertaald worden naar de ander thema's.
Eensnelle bloedanalysemethode zalverder worden uitgewerkt tot op het niveauvan een werkzaam
prototype. Afhankelijk van de voortgang iseen eersteimplementatie aan de slachtlijn niet uit te
sluiten.
Twee wegen zullen bewandeld worden om naar een nieuwe generatie bioassayste komen. Enerzijds
zalgetracht worden om bij getransfecteerde cellen de sneloptredende veranderingen zichtbaar of
meetbaar te maken.Anderzijds zalgetracht worden om de reactiete miniaturiseren tot op
chipniveau door gebruik te maken van micro-electronischetechnieken. Noodzakelijke
samenwerkingen in dit verband zijn enworden geëntameerd. Indit onderzoek wordt nauw
samengewerkt met RIKILT-,ATO-enCPRO-DLO.
2 Ontwikkelen van bouwstenen voor een nieuwe generatie vaccins en diagnostica
Pogingen zullen voortgezet worden omtot steedsvroegere immunisaties over te gaan,ondanks de
aanwezigheid van maternaleimmuniteit. Deingeslagen weg,gebruik van immunorecessieve
antigenen in de vorm van synthetische peptiden,zalgezien de bemoedigende resultaten, voortgezet
worden.
Omtot momentaan werkende vaccinste komen moet de epitoop waarmee het pathogeen zich hecht
aandegastheercel bekend zijn. Ineen aantalsystemen (Parvovirus,TGEV)wordt dit nu uitgezocht.
Tevens kunnen deze epitopen gebruikt worden als "anker" sequentie om peptiden of eiwitten te
"targetten" naar de relevante cellen in bijv.cellen van het darmstelsel m.b.t.de inductie van
systemische immuniteit. Hierin zullen ook nieuwe random sequentiescreening methoden gebruikt
gaan worden welke zijn mogelijk geworden door technische vorderingen in thema 1.
Door het verkrijgen van een EUsubsidievoor de ontwikkeling van een synthetisch vaccin voor MKZ
zalin deze periode de nadruk verschuiven naar MKZvirusvaccin ontwikkeling.
Met betrekking tot deontwikkeling van "eetbare vaccins" zullen de pogingen uitgebreid worden om
epitopen gerecombineerd met plantenvirussen alsvaccin systemisch enoraaltoe tedienen. Hiertoe
wordt samengewerkt met het CPRO-DLOen met diverse buitenlandse partners.
Tenslotte zaleen nieuwe strategie uitgetest worden om alternatieve vaccintargets te ontwerpen in
gevallen waar de klassieke aanpak niet werkt of veelte omslachtig is.Ineerste instantie zaleen
parasitair systeem bestudeerd worden.Uitbreiding naar andere pathogenen is niet uitgesloten.
Ten behoevevan diagnostiek zullen seraworden ontwikkeld en epitopen gezocht via
Peptidenscreenings methoden,inclusief randomsequentie benadering.
3 Ontwikkelen van endocrinologische toepassingen.
Vernieuwing van endocrinologische assayszalin belangrijke mate berusten op het ontwikkelen van
een nieuwe generatie biosensoren,enwordt verder ter hand genomen zoals boven beschreven.
Met behulpvan deimmunomodulatie zalverder gegaanworden om
a) inzicht te krijgen in de relatie fertiliteit envoeding; dit zalgebeuren in samenhang met
onderzoek naar NPY,het neuropeptide dat de balans tussen fertiliteit envoeding bepaalt
(samenwerking met programma 202);
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b) inzicht te krijgen in de relatie stress,voeding enfertiliteit, door immunomodulatie vanACTH
(samenwerking LUWen fac.Diergeneeskunde; vooralsnog geen middelen)
c) inzicht te krijgen in de mogelijkheid om d.m.v. peptidevaccins ZP3te targetten,om infertiliteit bij
vrouwtjesdieren teverkrijgen zonder de secundaire geslachtskenmerken te beïnvloeden (dit is
vooralvan belang bij dierentuinen; samenwerking met programma 202).
Tenslotte zalhet LHRH-vaccin registratierijp gemaakt worden.
andere relevante

202,247, 251, 254,298,301

programma's
indicatie omvang
projecten

Totaal Mf 2,0waarvan Mf 1,0 ten lastevan LNV.
296.47049
296.47050
296.47051
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Synthetische peptiden en Biomoleculaire Herkenning;
Endocrinologie; Projectleider: R.H.Meloen,ID-DLO
Synthetische peptiden en Biomoleculaire Herkenning;
Pathogenen; Projectleider: R.H.Meloen, ID-DLO
Synthetische peptiden en Biomoleculaire Herkenning;
Methoden; Projectleider: R.H.Meloen, ID-DLO

Programma 298

Preventie en bestrijding van aangifteplichtige en virale exotische
ziekten

programmaleider

dr. A.T.J. Bianchi,ID-DLO

aanvangsjaar

1996

eindjaar

2001

samenvatting

Veewet- en virale exotische ziekten vormen een bedreiging voor de continuïteit van de veehouderij.
Dit programma levert een bijdrage aande preventie en bestrijding van dezeziekten door uitvoering
van een aantal activiteiten.
Deactiviteiten in het kader vandit programma zijn:
1. Diagnostiek en advisering.Indit kader wordt de diagnostiek vanveewet- en exotische virusziekten uitgevoerd enworden adviezengegeven omtrent bestrijding en preventie.
2. Opslag en onderhoud. Het gaat hierbij om activiteiten zoals het beschikbaar houden, valideren
en moderniseren van diagnostische testen,het toepassen,beschikbaar en up-to-date houden,c.q.
brengen van kennis omtrent deze ziekten,STERLAB-certificering,etc.
3. Innovatief onderzoek. Indit kader wordt fundamenteel-strategisch onderzoek verricht omtrent de
verwekkers van deze ziekten,de Pathogenese,deimmuunrespons vandegastheer, en
immunisatie- en andere bestrijdingsmethoden.
Aan Vogelwetziekten wordt in dit programma geen aandacht besteed.Deze komen aan deorde in
programma 294.

aanleiding

Het beleid van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer enVisserijisgericht op het bereiken en
handhaven van eentoonaangevend gezondheids-enwelzijnsniveau van dieren in de veehouderij.
Degezondheid vandieren in de Nederlandse veehouderij wordt bedreigd door potentiële insleep
van exotische pathogenen (MKZ,SVD,varkenspest, BSE)en door enzootisch in Nederland
voorkomende dierziekten (Aujeszky,Abortus blauw). Het vrijwaren,c.q.vrijhouden van de
Nederlandse veehouderij vergt inspanningen die een sectoromvattende aanpak nodig maken. Met
name dit criterium bepaalt deopname van eenziekte in dit programma. Deindividuele veehouder
heeft wel deverantwoordelijkheid de kansop insleep van exotische ziekten op zijn bedrijf te
minimaliseren,dochin veelgevallen zijn deinspanningen vanindividuele veehouders onvoldoende
om dezeziekten adequaat te elimineren of teweren. Hetoptreden van dezeziekten kan aanleiding
geven tot ernstige ziekte-uitbraken endaarmee gepaard gaande aanzienlijke kosten van ziektebestrijding en handelsbelemmeringen (MKZ,SVD, Varkenspest, BSE).Daarnaast worden voor andere,
thans nog enzootisch voorkomende, ziektenin de nabije toekomst handelsbelemmeringen verwacht,
waardoor het georganiseerde bedrijfsleven eliminatie-campagnester hand heeft genomen (Ziekte
van Aujeszky) of in overweging neemt (Abortus blauw).
Degeorganiseerde bestrijding vandezeziekten isin handen vandeoverheid (Veewet) alser sprake
isvan exotische zeer besmettelijke ziekten die een snelgeorganiseerd politioneel optreden vereisen
(MKZ,SVD,Varkenspest: OIElijst Aziekten,Categorie Ml ziekten). Desectorbrede eliminatie van
enzootisch voorkomende ziekten geschiedt op initiatief van het bedrijfsleven (Aujeszky),waarbij de
overheid eenondersteunende rolspeelt (Aangifteplicht) (OIElijst B ziekten. Categorie IIziekten).Een
belangrijk aandachtspunt isook de surveillance naar nieuwe ziekten in binnen-en buitenland.
Voorbeelden van nieuwe ziekten zijn hetwereldwijde optreden van Abortus blauw bijvarkens een
aantaljaren geleden,het optreden vanAERS(acute equine repisratory syndrome) bij paarden in
Australië (1994)eninfluenza bij paarden in
Mongolië in 1994.
Eenaantal ontwikkelingen vraagt vande Nederlandse veehouderij toenemende inspanningen op het
gebied van decategorie IIen IIIziekten:
Inde afgelopenjaren zijn meer ziekten opgenomen in deveewet (Aujeszky,Abortus blauw,
BSE/Scrapie)
- Het non-vaccinatie beleid en het beleid vanopen grenzen in de EUverhoogt de kans op insleep
van besmettelijke dierziekten en bemoeilijkt het bestrijden van eventuele uitbraken.
- Hetvoorkomen van deze ziekten in deons omringende landen,c.q in landen waar Nederland
intensieve handelsrelaties meeonderhoudt (SVD-ltalie; BSE-UK;Varkenspest-Duitsland; MKZTurkije).
- Eris eentrend aanwezig om per ziekte de bestrijding intensiever ter handte nemen. Voorbeelden zijn het uitgebreide serologisch onderzoek naar het optreden vanSVDende in het kader
van de EUvoorgestelde aanpak om bijvarkenspestuitbraken virusdragers door middelvan
bloedonderzoek op te sporen.
- Bij eenaantal ziekten zijn duidelijk kennisleemtes aanwezig omtrent epidemiologische
verspreidingsmechanismen (Klassiekevogelpest, Abortus blauw, SVD, Pestivirusinfecties bij
varkens anders danKVP).
Devolgende wetenschappelijke ontwikkelingen zijnvoor dit gebied van belang:
- Erzijn thans zeer gevoelige (differentieel) diagnostische methoden (o.a.PCR)beschikbaar die
echter nog nietvoor allecategorie IIen IIIziekten toepasbaar zijn gemaakt.
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De bestrijding van de ziekte van Aujeszky in Nederland en omringende landen laat de grote
voordelen van markervaccins zien.Voor alle overige ziekten isdeze mogelijkheid nog niet
beschikbaar. Grote potenties worden er gezienvoor een markervaccin tegen Klassieke Varkenspest met daarbij behorende diagnostische test envoor een diagnostische test die MKZgeïnfecteerde van MKZ-gevaccineerdedieren kan onderscheiden.
- Tot voorheen lag het accent bij de bestrijding vaninfectieuze dierziekten vooral op stamping out,
wering envaccinatie.Toepassingsgericht onderzoek naar genetische mogelijkheden om
ziekteresistentie te verhogen zalmogelijk worden wanneer meer inzicht isverkregen in de
gastheerfactoren die betrokken zijn bij de agens-gastheer interactie. Onderdeelvan dit soort
onderzoek is het verkrijgen van meer kennis over het gastheergenoom.
Voorbeelden :Scrapie,KVP.
Samenvattend kan gesteld worden dat er grote behoefte bestaan aan kennis eninstrumenten om de
sector-brede bestrijding vandierziekten nu enin detoekomst met de meest moderne en effectieve
methoden ter hand te nemen.
doel

Het programma beoogt een bijdrage te leveren aan het vrijmaken,vrijhouden c.q.vrijwaren van de
Nederlandse veehouderij van een aantal belangrijke ziekten,die veelalin het kader van de Veewet of
een regeling van het bedrijfsleven bestredenworden of naar verwachting in detoekomst bestreden
zullen worden. Het gaat hierbij met name om ziekten die boven deverantwoordelijkheid en
vermogens vanindividuele veehouders uitstijgen,m.a.w. een sectorbrede aanpak vereisen. Daartoe
worden in het kader van dit programma kennis en strategische inzichten ontwikkeld en
onderhouden ten behoeve van deze doelstelling. Eenwezenlijk onderdeelistevens het onderkennen
van potentiële nieuwe bedreigingen voor de Nederlandse veehouderij.
Devolgende subdoelstellingen kunnen onderscheiden worden:
- Het beperken c.q.elimineren van economische schadedie thans door eenaantal dierziekten
wordt veroorzaakt. Het betreft hier o.a.dedirect door de ziekte van Aujeszky,Scrapie,en Abortus
blauw veroorzaakte schadeen dedaarmee samenhangende economische schade door
handelsbelemmeringen enkosten vanvaccinatie en bestrijding,etc.Met namevoor de ziekte van
Aujeszky is sprake van eensterke behoefte,c.q.noodzaak tot vrijwaring.
- Het beperken van de economische schade bij het optreden van uitbraken veroorzaakt door thans
exotische ziekten,zoals MKZ,5VD,Varkenspest, Afrikaanse Varkenspest, en mogelijke nieuwe
bedreigingen. Uitbraken van deze ziekten zullen grote exportschade veroorzaken. Het snel
onderkennen van uitbraken isdaarom van eminent belang.
Het op peil brengen c.q.op een aanvaardbaar niveau houden van onze expertise op dit terrein.
Voor een aantal van deonderhavige ziekten is het dringend gewenst het kennisniveau te
vergroten,waardoor het diagnostisch onderzoek sterk aan kwaliteit (i.e.specificiteit, sensitiviteit,
snelheid) kantoenemen.Voor SVDkan kennis omtrent de antigene gebieden en epidemiologie
bestrijdingsmethoden optimaliseren. Inzicht in epidemiologische aspecten van LVis nodig om de
risico's die met deze infectie samenhangen beter te kunnen evalueren.
- Om ook in detoekomst adequaat met de problematiek van infectieuze dierziekten om te kunnen
gaanis hetvan belang om dewetenschappelijke ontwikkelingen op dit terreintevolgen en te
leiden. Indit kader wordt innovatief onderzoek verricht naar mogelijkheden om met gerichte
mutagenese in het genoom van VPvirus een nieuwe generatie vaccinste construeren en meer
inzicht in het ziekteproces teverkrijgen,wordt onderzoek gedaan naar de reactievan het
immuunsysteem op dezeziekten enwordt inzicht opgebouwd in genetische factoren van de
gastheer die het optreden van deze ziekten beïnvloeden (scrapie).
- Een belangrijke subdoelstelling isvoorts het onderkennen en bestrijden van de risico's die
dierziekten voor de mens kunnen hebben.Zokunnen influenza infecties bij pluimvee en
BSE/scrapie risico's voor de mensinhouden.

planning 1998

Deactiviteiten in het kader van dit programma zijn onder te verdelen in een drietal categorieën. De
projecten bevinden zichin verschillende stadia van ontwikkeling. Per project brengt dit een sterk
verschillende fasering met zich mee.
1. Diagnostiek en advisering. Diagnostiek van aangifteplichtige- en exotische virus/prionziekten
wordt uitgevoerd en erworden adviezen gegeven omtrent bestrijding en preventie.
2. Opslag en onderhoud. Hierbij gaat het om;het in stand houden van expertise; standaardiseren,
beschikbaar houden enverder optimaliseren en moderniseren diagnostische testen.Onderhouden en instandhouden vande STERLAB-certificeringvoor diagnostisch onderzoek, referentie
taken (o.a.OIE,EU).
3. Innovatief onderzoek. Indit kader wordt fundamenteel-strategisch onderzoek verricht omtrent de
verwekkers van dezeziekten,de Pathogenese, deimmuunrespons van de gastheer, en immunisatie- en andere bestrijdingsmethoden (opleiding experts).
Toelichting
Wat betreft de activiteiten in 97isvan het werkplan 97voor de categorieën 2& 3medio juni 97 nog
niet veelgerealiseerd.Tot dit moment vraagt de bestrijding van devarkenspest grote extra inzet
voor decategorie 1activiteiten. Ookvan buiten het Varkenspest project zelf moet veel extra inzet
worden geleverd vanuit de projecten:Vesiculaire ziekten,Ziekte van Aujeszky en Lelystad virus.
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Gezien het feit dat ergeen zicht is dat devarkenspestuitbraak binnen korte tijd zal zijn
bedwongen wordt ervan uitgegaan dat voor devoornoemde projecten de planning voor de
activiteiten 2& 3grotendeels doorschuift naar 1998.Ook voor het BSE-onderzoek hebben we tot
medio 97te maken gekregen met twee bedrijven met een positief rund hetgeen ook hier een
zwaarder accent heeft gegeven op decategorie 1activiteiten.Vanwege de uitgebreidere financiële
middelen voor BSE/scrapie is het werkplan BSE/scrapievoor 1998 uitgebreid. Met ingang van 1-1-98is
het onderdeel m.b.t. "overige exotischevirale ziekten" uit het Varkenspest project gehaald
aangezien men door de krimp van de afgelopenjaren hier niet meer aantoe kwam. Hetvormt nu
een apart mini project waarbij de ruimte van 1fte verkregen isdoor het Lelystadvirus project te
korten. Hierdoor kan een aanzet worden gemaakt in afwachting van additionele middelen om e.e.a.
goed uit te werken.
Wat betreft de herijking van deWDTis er noggeen inzicht in het resultaat van de inhoudelijke
afweging.
Planning voor 1998
Veskulaire ziekten: mond-en-klauwzeer (MKZ) en vesiculaire varkensziekte(SVD).
- Onderzoek vanverdacht praktijkmateriaal m.b.t.SVDen advisering aan beleidsinstanties enEU
blijft veelcapaciteit vragen.Indien gecontinueerd,geldt dat ook voor het onderzoek in het kader
van de Regeling Bedrijfsonderzoek Dierziekten.
- Karakterisatie van monoklonale antilichamen tegen SVD-virus. Lopend onderzoek aan de
immunogeen eiwitten vanSVDzalworden afgerond. Nieuwe technieken om inzicht te krijgen in
virus-gastheercel interactie worden ontwikkeld.
- Onderzoek naar virulentieverschillen vanverschillende SVDisolaten wordt gecontinueerd.
- Ontwikkelen vanverbeterde SVDdiagnostiek, gebruikmakend van kennis op gebied van
Coxsackie B5.
- Onderzoek aanvan MKZverdacht praktijkmateriaal.
Varkenspest
- Onderzoek praktijkmateriaal (CSFV,ASFVen andere exotische virale agentia) enwetenschappelijke advisering (RW, GD,FAO,OIE,EU).
- Ontwikkeling diagnostische testen
1) Verdere optimalisering antigeen detectie test.
2) Bevestigingstest voor stam F enverder voor alle pestivirus serotypen (additionele LNV
financiering verkregen).
3) isotype-specifieke ELISAsvoor CSFVantilichamen (additionele LNVfinanciering verkregen).
- Karakterisering van CSFVengerelateerde pestivirussen endeinfecties die deze virussen
veroorzaken. Epitoopmapping van reeds aanwezige en nieuwe Mabstegen E m s van stam Brescia.
Gebruikvan een peptideserum tegen het Ceiwit voor opzuivering van middels bacil-expressie
gesynthetiseerd C.Gebruik vandit recombinant C voor bereiding enselectie van MabstegenC.
Gebruik van deze mabsvoor verder perfectionering van de antigeen detectie test.
- Ontwikkeling van een marker vaccinvoor CSF op basisvan de C stam ende daarbij behorende
differentiërende test. Continuering vanonderzoek. Dit onderzoek zouversneld kunnen worden
door extra input LNV.(NB:overgrote deelontwikkeling van dit vaccin en diagnostische test niet
LNVgefinancierd).
Ziekte vanAujeszky,bestrijding en diagnostiek.
- Advisering van beleidsinstanties, GDende landelijke stuurgroep bestrijding van Aujeszky in
verband met dete ontwikkelen strategie voor het stoppen met vaccineren enwat te doen bij
uitbraken (samen met projectgroep Populatiedynamicavan herpesvirusinfecties). TaakalsOIE
referentie lab.en participatie in EUoverleg.
- Uitvoeren bevestigingsdiagnostiek ten behoevevan de landelijke bestrijding ziektevan Aujeszky.
Dezetaak zaluitbreiden wanneer binnenkort de artikel9 status door de EUwordt toegekend.
- Uitvoeren van of participeren in veldonderzoek i.s.w.m. deGD.
- Ontwikkelen envalideren van een gBELISA(v.n.l. niet LNV gefinancierd).
- Ontwikkelen envalideren van eengBPCR.
- Veldvirusonderzoek. Ontwikkelen vaneenmethode om gEexpressiete kwantificeren van
Aujeszky isolaten.Toepassen van deze methode in de praktijk.
Bovine enspongieuze encefalopathie (BSE)Zscrapie.
Deextra middelen zijn met nameingezet (ofworden ingezet) voor de bestrijding vanscrapie en voor
deontwikkeling van (vroeg)-diagnostiek envoor het onderzoek ter ondersteuning vandeze beide
onderdelen.
- Continueren van de BSEenscrapiesurveillance,het fungeren als referentie instituut. Het
adviseren vanoverheid,standsorganisaties en bedrijfsleven en het participeren in EUoverleg.Het
instandhouden enverder uitbouwen van expertise.
Scrapie en de bestrijding daarvan:
Het operationeel maken van een routine genetische test voor het vaststellen vande gevoeligheid
van schapen voor scrapie.
- Het opstarten van pilot fok-programma's.
Hetverder onderbouwen vande relatie tussengenotype engevoeligheid voor scrapie.
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Ontwikkeling van (vroeg)-diagnostiek:
- Standaardiseren van technieken voor de huidige routine diagnostiek voor BSEen scrapie en het
opzetten van diagnostische technieken die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en die geschikt zijn
aisscreeningsmethode (b.v. aan slachtlijn).
- Testen van diverse weefselsvan schapen met eenverschillend PrPgenotype (verschillende ras) op
de aanwezigheid van PrPSc en prion-infectiviteit gedurende de pre-klinische fase van scrapie.
- Ontwikkeling van een "ELISA-like" test voor het aantonen van PrPSc in de pre-klinische fase.
- Kennis genereren over de infectieroute entransmissie bij natuurlijke en experimentele scrapie.
Preventie en bestrijding:
- Afronden van de studies naar de effectiviteit van destructie procédésvoor scrapie enBSE.
Invitro studies naar de overdraagbaarheid vangedefinieerde prionbronnen naar gastheren met
een bekend PrPgenotype (species of polymorfisme barrière).
Lelystad virus.
Invullen referentietaak voor serologische diagnostiek.
- Validatie van een ELISAdie serologisch differentieert tussen gevaccineerde enveldvirus besmette
varkens (slechts gedeeltelijk door LNV gefinancierd).
- Opzetten van een PRRS virus en-serum bank.
- Vergelijkend virulentie onderzoek vandiverse PRRS virus stammen met behulp van diermodellen
in gnotobiont biggen enin drachtige zeugen.Desuccesvolle constructie van eeninfectieuze DNA
kopie van het virale RNA biedt een belangrijke bijdrage in dit vergelijkende onderzoek (slechts
gedeeltelijk door LNV gefinancierd).
- Mapping van epitopen van Mabstegen het nucleocapside eiwit Nvan Lelystad virus d.m.v. plaats
specifieke mutagenese van het Neiwit.
Insertievaninteressante mutant-N eiwitten in deinfectieuze copy en bestuderen van de
gegenereerde recombinantvirussen.
- De humorale -encelgemedieerde immuunrespons zullen bestudeerd worden met reeds
aanwezige testen en met methodieken die momenteelworden ontwikkeld. Recombinant
expressie producten van LVvormen een belangrijk hulpmiddel (slechts gedeeltelijk door LNV
gefinancierd).
Exotische virale ziekten.
- Onderzoek verdacht praktijkmateriaal (Afrikaanse paardenpest, Afrikaanse varkenspest, blue
tongue etc.) en advisering van beleidsinstanties.
- Diagnostische technieken voor het aantonen vanASFV,AHSVen BTzijn aanwezig maar zijn
meest verouderd envoldoen niet aan huidige richtlijnen. Drie of zesmaandelijkse oefeningen zijn
noodzakelijk voor het onderhoud van deverschillende testen en kwaliteitscontrole (NB: laatste
jaren was hier geentijd voor).
Optimaliseren vanverschillende testenvolgens huidige richtlijnen (literatuur, uitwisseling met
zuster instituten) in huis halen van moderne/verbeterde technieken voor diagnostiek van
exotische virale ziekten.In 1998wordt alleen eenstart gemaakt metAHS.
NB:afhankelijk van deadditionele middelen kanook dediagnostiek verbetering van andere
belangrijke exotische virusziekten worden opgepakt en kan serieus expertise worden opgebouwd.
andere relevante
programma's

252, 254

indicatie omvang

Totaal Mf 4,5waarvan Mf 4,1ten lastevan LNV

projecten

298.47044
298.47042
298.47045
298.47047
298.47040
298.47048
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Vesiculaire ziekten:mond en klauwzeer envesiculaire varkensziekte. Proj. leider
drs.A. Dekker.
Varkenspest. Proj. leider dr. R.J.M.Moormann.
Ziekte van Aujeszky, bestrijding endiagnostiek. Proj. leider dr. CE.Jacobs
Bovine en spongieuze encefalopathie (BSE)/scrapie. Proj. leider dr. M.A. Smits.
Lelystadvirus. Proj.leider dr. J.M.A. Pol
Exotische virale ziekten. Proj. leider drs.Ph.Eblé

Programma 299

Diagnostiek in het kader van wettelijke en opgedragen taken,
diagnostiekontwikkeling in het kader van bestrijdings- en
monitoringsprogrammma's en referentietaken ID-DLO

programmaleider

drs. F.G.van Zijderveld (ID-DLO)

aanvangsjaar

1996

eindjaar

1999

samenvatting

Het programma bestaat uit:
1. Het uitvoeren van diagnostiek (inclusief bevestigingsonderzoek, import- en exportonderzoek)
vaninfectieziekten (inclusief zoönosen) zoals opgedragen aan ID-DLOin wettelijke voorschriften
(Veewet, Gezondheids-enWelzijnswet voor Dieren,EUrichtlijnen, Nationaal Plan Zoönosen
Nederland), of vermeld inverordeningen van Landbouwschap, Stichting Gezondheidszorg voor
Dieren en Produktschappen,met uitzondering vandie infectieziekten beschreven in ID-DLO
programma's 298en294.
Hierbij isinbegrepen diagnostisch onderzoek naar dedoodsoorzaken vanwilde fauna ten
behoeve van het opsporen vanwetsovertredingen (Jachtwet, Natuur-beschermingswet,
Bestrijdingsmiddelenwet etc).
2. Het uitvoeren van specialistische diagnostiek.
3. Opslag en onderhoud t.b.v. onder l en 2genoemde diagnostiek. Hieronder vallen het in stand
houden van de benodigde expertise,het beschikbaar houden,vali-deren, up-to-date brengen van
deverschillende methodieken en activiteiten in het kadervan laboratorium kwaliteitsbeheersingssystemen (STERLAB)voor zover vantoepassing op de onder 1en2genoemde diagnostiek.
4. Het uitvoeren van referentietaken, te weten:
a. Advisering van nationale eninternationale overheden.
b. Werkzaamheden voortvloeiende uit deaanwijzing tot nationaaleninternationaal referentieinstituut (inclusief het beherenvaninternationale standaarden) voor verschillende dierziekten.
c. Participatie in commissies,werkgroepen, stuurgroepen etc.
d. Onderhouden van (diagnostische) expertise van beëindigde projecten.
e. Het uitvoeren van ad hoconderzoek inclusief (onbetaald) diagnostisch onderzoek t.b.v. de
dierziektebestrijding.
f. Het kleinschalig produceren van (commercieel niet verkrijgbare) vaccinsvoor toepassing bij
calamiteiten.
g- Referentietaken t.b.v. deStichting Gezondheidszorg voor Dieren ende Regionale Gezondheidsdiensten voor Dieren.
h. Kortdurende ontwikkeling of aanpassingvan diagnostische testen voor zover niet vallend
onder overige programma's of projecten.
Onderzoek: fundamenteel-strategisch onderzoek en toepassingsgericht onderzoek ten
behoeve van de preventie van, en bestrijdingsmethoden, monitorings-programma's etc.
voor zogenaamde categorie III en II ziekten (aandoeningen van nationaal belang i.v.m.de
exportpositie, volksgezondheid etc.of aandoeningen die eensector-brede aanpak vereisen of
zullen vereisen),voor zover niet in andere programma's ondergebracht; onderzoek naar nieuwe
diagnostische methoden staat hierbij vaak centraal.

aanleiding

Het beleid van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer enVisserij isgericht op het bereiken en
handhaven van eentoonaangevend gezondheids-enwelzijnsniveau vandieren in de veehouderij.
Deuitvoering van dit beleid richt zichzowelop traditionele wering en bestrijding van zeer
besmettelijke dierziekten alsmede op beheersing van permanent voorkomende dierziekten, waarbij
eenverantwoord gebruik van diergeneesmiddelen nagestreefd wordt.
Bij beide groepen vaninfectieziekten iseenjuiste ensnelle diagnosestelling noodzakelijk en van
primair belang voor het welslagen van eendergelijk beleid.Centraalin dit programma staat daarom
het uitvoeren en deontwikkeling van snelle,betrouwbare en specifieke methoden voor de detectie
vanziekteverwekkers en hun infecties. Daarnaast maakt eengroot deelvan de referentietaken van
ID-DLOdeel uit van het programma.
Deoverheid isprimair verantwoordelijk voor debestrijding en wering vanzogenaamde categorie III
ziekten (exotische zeerbesmettelijke ziekten) maar heeft ook een belangrijke actieve ondersteunende rol in o.a. kennisontwikkeling omtrent andere aandoeningen, die van nationaal of
sectoraal belang zijn (aandoeningen vanbelang voor de huidige of toekomstige Nederlandse
exportpositie en/of volksgezondheid), zogenaamde categorie II ziekten.
Eenaantalontwikkelingen maakt dat van de Nederlandse veehouderij ende overheid toenemende
inspanningen gevraagd worden op het gebied vancategorie IIen IIIziekten:
- Het non-vaccinatie beleid en het beleid van open grenzen in de EUverhoogt de kansop insleep
van besmettelijke dierziekten (o.a.brucellose,tuberculose, longziekte, bovine leukose);de
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-

beschikbaarheid en ontwikkeling van goede diagnostische methoden is nodig voor het bewaken
van de vrije status.
Intoenemende mate zalvanuit de EUgevraagd worden om d.m.v.jaarlijkse screeningsonderzoeken aante tonen dat Nederland eenvrije statusvoor bepaalde aandoeningen heeft (bijv.
brucellose kleine herkauwers en mogelijk longziekte bij het rund).
Debestrijding van infectieziekten in deons omringende landen zaler toe leiden dat het aantal
categorie IIziekten zichzal uitbreiden (bijv. salmonellose, paratuberculose etc).

Geconcludeerd kanworden dat er eengrote behoefte bestaat aan kennis en instrumenten om de
nationale ensectorbrede bestrijding vandierziekten nu enin detoekomst ter handte nemen en om
devrije status voor bepaalde aandoeningen te bewaken ente handhaven.
doel

Het programma beoogt een bijdrage te leveren aan hetvrijmaken en/of vrijhouden van de
Nederlandse veehouderij van een aantal belangrijke ziekten,die veelalin het kader van wettelijke
regelingen of regelingen van het bedrijfsleven bestreden worden of in detoekomst bestreden zullen
moeten worden.Het uitvoeren enontwikkelen vandiagnostische methoden staat hierbij centraal.
Tevensworden ten behoeve van bestrijdingsprogramma's kennis en strategische inzichten ontwikkeld en onderhouden. Daarnaast zijn een groot aantal referentietaken van
ID-DLOondergebracht in dit programma.
Om deze doelstelling te realiseren bestaat het programma uit:
1. Het uitvoeren van diagnostiek (inclusief bevestigingsonderzoek, import- en exportonderzoek)
van infectieziekten (inclusief zoönosen) zoalsopgedragen aan ID-DLOin wettelijke voorschriften
(Veewet, Gezondheids-enWelzijnswet voor Dieren,EU-richtlijnen, Nationaal Plan Zoönosen
Nederland), of vermeld in verordeningen van Landbouwschap, Stichting Gezondheidszorg voor
Dieren en Produktschappen, met uitzondering van die infectieziekten beschreven in ID-DLO
programma's 298en 294;inbegrepen zijn o.a. brucellose,tuberculose, malleus, rabies,
enzoötische bovine leukose,miltvuur, Amerikaans vuilbroed envisziekten.
Hierbij isinbegrepen diagnostisch onderzoek naar dedoodsoorzaken vanwilde fauna ten
behoeve van het opsporen vanwetsovertredingen (Jachtwet, Natuur-beschermingswet,
Bestrijdingsmiddelenwet etc).
2. Het uitvoeren van specialistische diagnostiek (o.a.tuberculose, paratuberculose, botulisme ,
visziekten).
3. Opslag en onderhoud t.b.v. onder l en 2genoemde diagnostiek. Hieronder vallen het in stand
houden van de benodigde expertise,het beschikbaar houden,valideren, up-to-date brengen van
deverschillende methodieken enactiviteiten in het kader van laboratoriumkwaliteitsbeheersingssystemen (STERLAB)voor zover van toepassing op de onder 1en 2 genoemde
diagnostiek.
4. Het uitvoeren van referentietaken,te weten:
a. Advisering van nationale eninternationale overheden.
b. Werkzaamheden voortvloeiende uit de aanwijzing tot nationaal eninternationaal referentieinstituut (inclusief het beherenvan internationale standaarden) voor verschillende dierziekten.
c Participatie in commissies,werkgroepen, stuurgroepen etc.
d. Onderhouden van (diagnostische) expertise van beëindigde projecten (o.a.atrofische rhinitis,
leptospirose)
e. Het uitvoeren van ad hoc onderzoek inclusief (onbetaald) diagnostisch onderzoek t.b.v. de
dierziektebestrijding.
f. Het kleinschalig produceren van (commercieel niet verkrijgbare) vaccinsvoor toepassing bij
calamiteiten.
g. Referentietaken t.b.v. deStichting Gezondheidszorg voor Dieren en de Regionale Gezondheidsdiensten voor Dieren,zoals beschreven in het rapport referentietaken ID-DLO.
h. Kortdurende ontwikkeling of aanpassing van diagnostische testenvoor zover niet vallend
onder overige programma's of projecten.
5. Onderzoek: fundamenteel-strategisch onderzoek en toepassingsgericht onderzoek ten
behoeve van de preventie van, en bestrijdingsmethoden, monitoringsprogramma's etc.
voor voornamelijk zogenaamde categorie III en II ziekten (aandoeningen van nationaal belang
i.v.m. de exportpositie, volksgezondheid etc.of aandoeningen die een sector-brede aanpak
vereisen of zullen vereisen),voor zover niet in andere programma's ondergebracht; onderzoek
naar nieuwe diagnostische methoden staat hierbij vaak centraal.
Binnen het project 'Diagnostiek en bijbehorend onderzoek van visziekten i.v.m. aquacultuur' zalin
samenwerking met RIVO-DLOverder worden gewerkt aan het opzetten van een bedrijfsbegeleidingssysteem (BBS)voor viskwekerijen.Ook de ontwikkeling van methodieken voor sneldiagnostiek
voor verschillende visziekten zalworden gecontinueerd. Degeringe resterende capaciteit voor
fundamenteel onderzoek zal afhankelijk van de resultaten van pilotexperimenten in 1995 vrijwel
geheelworden ingezet voor de bestudering van de Pathogenese van EVE(European Virus of Eel)infecties bij paling.
Het onderzoek in het project 'Mycobacterieninfecties en sensitinen' richt zichvooral op de
ontwikkeling van betere diagnostische methoden voor het aantonen van M.bovisen M.paratuberculosis infecties.
M.b.t. M. bovis infecties zaleen specifieke weefsel PCR,ontwikkeld op het RIVMworden overge-
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nomen,waardoor een snelle (voorlopige) diagnose mogelijk isin afwachting van het resultaat van
het cultureelonderzoek. Bovendien zullen testenvoor bloedonderzoek worden ontwikkeld voor het
specifiek aantonen van M. bovisinfecties;deze kunnen naast detuberculinatie ingezet worden bij de
tuberculose bewaking bij alle diersoorten (import, export,contactonderzoek bij uitbraken) en lenen
zichwellicht voor monitoringssystemen. Additionele financiering zalworden aangevraagd bij deEU.
Voor het paratuberculoseonderzoek is een onderzoeksvoorstel geschreven voor additionele LNV
financiering;het voorstel bevat devolgende doelstellingen:
- Verbetering van de PCRvoor het aantonen van M.p.in klinisch materiaal.
- Evaluatie van verschillende diagnostische methoden (cultureelfaecesonderzoek, PCRfaeces,
bloed, ELISAmet specifieke antigenen in samenwerking met deSGD.
- Inzicht te verkrijgen over hetvoorkomen van M.p. in melk van dieren en in de handel zijnde consumptiemelk; onderzoek naar de effectiviteit van het pasteurisatieproces op het afdoden van
M.p. in melk.
- In samenwerking met deSGDhet verrichten van eenprevalentieonderzoek op Nederlandse melkveebedrijven en eventueel geiten-en schapenbedrijven.
- Voor epidemiologisch onderzoek is het nodig eenzgn.fingerprint-systeem voor M.p. op te
zetten; PCRonderzoek encultureelonderzoek van klinisch materiaalvan humane patiënten,
lijdende aan deziekte vanCrohn,zalde relatie tussen paratuberculose en de ziekte van Crohn
duidelijk moeten maken.
Insamenwerking met de Faculteitvoor Diergeneeskunde (IVW) zalonderzoek worden gedaan
naar de (immuun)pathogenese van paratuberculose; resultaten van dit onderzoek kunnen leiden
tot verbeterde diagnostische methoden eneventueelvaccins.
- Onderzoek naar het effect vanvaccinatie tegen M.p. bij kleine herkauwers.
- Onderzoek naar mogelijkheden voor certificeringsprogramma's, M.p. onverdachte of vrije status
bij melkveebedrijven,waarin inbegrepen onderzoek naar de ontwikkeling van serologische methodieken voor het bewakenvan devrije status.
Het onderzoek m.b.t. brucellose zaler op gericht zijn betere diagnostische technieken te ontwikkelen, om met name de met dehuidige diagnostische methoden frequent optredende vals-positieve
reacties het hoofd te kunnen bieden.Additionele financiering vanuit de EUis aan-gevraagd.
De ELISAtest,die wordt gebruikt in het bestrijdingsprogramma pseudo-tuberculose (CL) bij kleine
herkauwers zalworden verbeterd.
Insamenwerking met deSGDzullen ELISA's (tankmelk, melk, serum) worden geëvalueerd met als
doel dezein te zetten in een landelijk monitorings-, certificerings- of bestrijdingsprogramma
Salmonella dublin infecties op melkveebedrijven.
Het uitvoeren van onderzoek naar mogelijkheden voor vrijwaring van salmonella-infecties bij het
varken,zoalsweergegeven in het onderzoeksvoorstel ISV,zalalleen ter hand worden genomen
indien additionele financiering wordt verkregen.
planning 1998

WDT in engere zin:
de diagnostiek in het kader vanwettelijke voorschriften, bevestigingsonderzoek, het import- en
exportonderzoek, specialistische diagnostiek ende referentietaken (zie programmabeschrijving 16:
1-4) zullen worden uitgevoerd volgens STER-Labkwaliteitsnormen en hebben binnen het programma
de hoogste prioriteit. Indien er sprake zalzijnvan eensterk verhoogd aanbod van inzendingen door
calamiteiten m.b.t.dedierziektensituatie in Nederland,zaleen deelvan het onderzoeksgedeelte van
het programma tijdelijk worden stilgelegd. Bij een langer aanhoudend aanbod zalextra financiering.
worden aangevraagd bij het Ministerie van LNV.Dereferentietaken zullen in afgeslankte vorm
worden uitgevoerd in vergelijking met 1996;alleen referentietaken inclusief rondzendprocedures,
waarvoor het ID-DLOeenwettelijke referentietaak heeft, zullen worden gecontinueerd.

onderzoek ten behoeve vanWDT:
Paratuberculose: het paratuberculose onderzoek zalworden geïntensiveerd door een structurele
uitbreiding met 750Kf. Insamenwerking met de GDzalde evaluatie vanverschillende bestaande en
te ontwikkelen diagnostische methoden worden voortgezet (longitudinale studie op een aantal
praktijkbedrijven). Erzaleengenenbank van M. paratuberculosis worden gemaakt om specifieke
antigenen op te sporen die gebruikt kunnen worden voor het opzetten van specifieke serologische
testen entesten voor het aantonen van celgebonden immuniteit. Debestaande PCRzal zodanig
worden verbeterd dat de gevoeligheid die van het cultureel bacteriologisch onderzoek benadert. In
samenwerking met het RIVMenmede gefinancierd door deVHIzal een aanvang worden gemaakt
met de ontwikkeling van genotyperingsmethoden van M. paratuberculosis voor epidemiologisch
onderzoek. Het onderzoek naar deoverleving van M. paratuberculosis in zuivelproducten bij
verschillende pasteurisatie tijd-temperatuur combinaties,gefinancierd door het NZO,zal worden
afgesloten.
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Tuberculose veroorzaakt door M.bovis:een PCRvoor het aantonen van M. bovisin klinisch
materiaal zaloperationeel zijn. Deontwikkelde specifieke ELISAop basisvan recombinant antigenen
zalverder worden verfijnd en gevalideerd aan de hand van sera en melk van experimenteel
geinfecteerde dieren en praktijkmateriaal. Erzaleen genenbank van M. bovis worden gemaakt om
specifieke antigenen op te sporen die gebruikt kunnen worden voor het opzetten van specifieke
serologische testen en testen voor het aantonen van celgebonden immuniteit. Aandacht zal worden
geschonken (samenwerking met GD)aan de monitoring van tuberculose in dierentuinen en
safariparken in Nederland.
Aviaire tuberculose bijvarkens:in samenwerking met de RVVen het RIVMzalonderzoek worden
verricht naar het voorkomen van M. avium bij slachtvarkens;isolaten zullen worden getypeerd
(genotypering) envergeleken met humane isolaten.In samenwerking met de RW en GD zal
onderzoek plaatsvinden naar transmissieroutes eninfectiebronnen op probleembedrijven.
Pseudotuberculose bij kleine herkauwers: ELISAszullen worden vergeleken en gevalideerd aan de
hand van praktijkmateriaal en materiaalvan experimenteel geinfecteerde dieren
(samenwerkingsverband met GD).
Amerikaans vuilbroed bij bijen:er zaleen begin worden gemaakt met bacteriologisch onderzoek
van honingmonsters om dewaarde hiervan te bepalen als monitoringsmethode voor Amerikaans
vuilbroed bij Nederlandse bijenvolken.
Brucella:de PCRvoor het aantonen van Brucella in klinisch materiaal zaloperationeel worden
gemaakt (samenwerking EU-partners);er zaleen aanvang worden gemaakt met het opzetten van
eengenotyperingssysteemvan B.abortus. Erzaleengenenbank van B.abortus worden gemaakt om
specifieke antigenen op te sporen die gebruikt kunnen worden voor het opzetten van specifieke
serologische testen entestenvoor het aantonen van celgebonden immuniteit.
Salmonella dublin bij runderen:deS.dublin ELISAsvoor serologisch onderzoek van runderen en
rundveebedrijven zalgrootschalig worden gevalideerd (samenwerking GD).De ELISAsvoor melk en
tankmelkonderzoek zullen worden verbeterd envervolgens gevalideerd i.v.m. opsporen vanS.
dublin-positieve bedrijven.
Salmonella bijvarkens:erzullen monoclonale antilichamen worden bereid tegen de verschillende
O-antigenenvanSalmonella;deze monoclonalen zullen worden gebruikt om Salmonella
groepspecifieke ELISAsopte zetten,die kunnen worden ingezet bij deSalmonella monitoring van
vleesvarkensbedrijven aan de slachtlijn (mede gefinancierd door PVE).
Parasitaire ziekten:het project is met 150 Kf ingekrompen ten gunste van het paratuberculose
onderzoek; eind 1997zalworden besloten in hoeverre het resterende deelvan het project zal
worden omgebogen richting zoönosen-onderzoek;met name het gebied vanvectoren (o.a.teken)
die van belang zijn bij de overbrenging van bepaalde zoönosen zalhierbij centraal staan.
andere relevante
programma's

294, 298

indicatie omvang

Totaal Mf 5,6waarvan Mf 5,1ten lastevan LNV

projecten

Programma 299:
projectnummer
29943299.00.
299.43299.01.
299.43299.02.
299.43299.03.
29947052.00.
29947053.00.
29947054.00.
29947056.00.
29947057.00.
29947061.00.
29947062.00.
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omschrijving, projectleider/afd. (allen ID-DLO)
Algemeen programma
Dienstverlening en Referentietaken VIR,drs.ir. G.J.Wellenberg/VIR
Dienstverlening en Referentietaken BAC,drs. F.G.van Zijderveld/BAC
Dienstverlening en Referentietaken P&E,dr.J.M.van Leeuwen/P&E
Diagnostiek en bijbehorend onderzoek vanvisziekten i.v.m. aquacultuur, dr. ir.
O.LM. Haenen/P&E
Mycobacterien infecties en sensitinen,dr. D. Bakker/BAC
Algemeen bacteriologisch entaxo nomisch onderzoek t.b.v.
dierziektenproblemen, drs.B.J.M,van der Eerden/BAC
Brucellose (waarn), drs. F.G.van Zijderveld/BAC
Preventie en bestrijding van parasitaire ziekten bij landbouwhuisdieren, dr.
F.H.M. Borgsteede/P&E
Instandhouding diagnostische expertise,drs.B.J.M van der Eerden/BAC
Salmonellose bij landbouwhuisdieren exclusief pluimvee, drs.F.G.van
Zijderveld/BAC

Programma 300

Advisering van de rijksoverheid betreffende de registratie en de
kwaliteitsbewaking van diergeneesmiddelen en de toelating van
toevoegingsmiddelen in diervoeder

orogrammaleider

drs.J.H.Bongers,ID-DLO

aanvangsjaar

1996

eindjaar

1999

samenvatting

Het programma omvat detechnisch-wetenschappelijke advisering aande rijksoverheid betreffende
de registratie en kwaliteitsbewaking vandiergeneesmiddelen in Nederland en detoelating van
toevoegingsmiddelen in diervoeder in Europa. Hiertoe worden de opgegeven kwalitatieve en
kwantitatieve samenstelling,degestelde werking ende mogelijke schadelijke effecten van deze
middelen op dediergezondheid beoordeeld.
Deinzet van diergeneesmiddelen entoevoegingsmiddelen in diervoeder vormt een substantiële
bijdrage aande bestrijding vandierziekten,aandegezondheid en hetwelzijn van dieren,aan de
kwaliteit van dierlijke producten,endaarmee aande Nederlandse exportpositie en devolksgezondheid.
Productie, marketing en gebruik van de hierboven genoemde middelen behoeven regulering om een
optimale bijdrage aan de bestrijding envoorkoming van dierziekten, eenselectief en restrictief
gebruik van diergeneesmiddelen en eenoptimale veevoederkwaliteit te kunnen realiseren. Toezicht
op de kwaliteit vanin het maatschappelijk verkeer te introduceren en geïntroduceerde
diergeneesmiddelen entoevoegingsmiddelen is noodzakelijk. Dit toezicht komt tot stand in het
kader vande nationale Diergeneesmiddelenwet, enin het kader van de Europese Richtlijnen 81/851
en81/852 betreffende diergeneesmidddelen en70/524 betreffende toevoegingsmiddelen en de
wijzigingen hierop.
ID-DLObezit een brede expertise op het terrein vanveehouderij endiergezondheid enisom die
reden door het Ministerie belast met een bij wetgeving geregelde adviestaak betreffende de
beoordeling van aanvragenvoor registratie c.q.toelating van diergeneesmiddelen en toevoegingsmiddelen in diervoeder ende kwaliteitsbewaking van immunobiologische diergeneesmiddelen.
Voor een kwalitatief verantwoorde uitvoering vandezetaak is een nauw endagelijks contact met de
medewerkers die bij het onderzoekvan deveehouderij en diergezondheid zijn betrokken,
waaronder de ontwikkeling van nieuwe middelen endetoepassing van middelen in de praktijk, een
belangrijke vereiste.
Als gebruikers van het programma kunnen worden beschouwd
- het beleid ende met de uitvoering van het beleid belasteinstanties BRDen BPR(Bureau Product
Registratie) (de advisering door middelvandossierbeoordeling en partijkeuring draagt bij aan
de totstandkoming van het diergeneesmiddelenbeleidin Nederland);
- de producenten/aanvragers (deadvisering dient de aanvragers helderheid te verschaffen over de
eisen die aandiergeneesmiddelen worden gesteld en de overwegingen die tot de gevraagde
adviezen hebben geleid);
- degebruikers van diergeneesmiddelen (dierenartsen en dierhouders) en toevoegingsmiddelen
(Produktschap voor Veevoeder) (met de gebruikers dient uitwisseling plaats te vinden over de
uitwerking van het gehanteerde beoordelingsbeleid in de praktijk).
De nota 'Detoekomst van dediergezondheid' vande projectgroep Diergezondheid in beweging (juli
1993) en de diskussie-notitie 'Toekomstige registratie diergenees-middelen voor de Commissie
Regsitratie Diergeneesmiddelen (april 1993)worden gehanteerd als achtergronddocument
respectievelijk richtsnoer voor de beoordeling en kwaliteitscontrole van diergeneesmiddelen, terwijl
het concept taakdocument Bureau Product Registratie van het Produktschap voor Veevoeder (mei
1995) aanwijzingen verschaft voor de beoordeling van toevoegingsmiddelen.
Aangezien het programma grotendeels de uitvoering vanwettelijke taken behelst, betreft de
betrokkenheid van dedoelgroepen vooral devraag hoe uitvoering aan dewettelijke taak wordt
gegeven en niet zozeer devraagwelke taken het programma betreft. Eenuitzondering hierop
vormt het ondersteunend onderzoek. Over deverdere uitwerking van hetvoorgenomen onderzoek
zaloverleg met detwee eerstvermelde doelgroepen plaats vinden teneinde tot eenoptimale vraagstelling te komen.Daarbij zalookdevraagworden gesteld hoe de producenten bij deuitvoering van
het onderzoek kunnen worden betrokken.

doel

Dedoelstelling van het programma isom eenonafhankelijke, technisch-wetenschappelijke bijdrage
te leveren aan devaststelling en bewaking van de kwaliteit van de in Nederland voor registratie
aangemelde engeregistreerdediergeneesmiddelen, alsmede van dein Nederland via Europese
regelgeving toe te laten toevoegingsmiddelen in diervoeder. Hiertoe worden deopgegeven kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling,de gestelde werking ende mogelijke schadelijke effecten op
dediergezondheid van deze middelen getoetst. Detoetsing omvat dossierbeoordeling enin het
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gevalvan deimmunobiologische middelen bovendien partijkeuring.
Ter realisering van de doelstelling zullen devolgende activiteiten worden uitgevoerd.
- Aan de Commissie Registratie Diergeneesmiddelen wordt via het Bureau Registratie Diergeneesmiddelen (BRD)door middelvan beoordelingsrapporten een technisch-wetenschappelijk
advies uitgebracht betreffende de registratie in Nederland van hiervoor aangemelde diergeneesmiddelen.
- Efficiency verhogende maatregelen zullen ertoe leiden dat gedurende de looptijd van het
programma advisering binnen de gestelde wettelijke termijnen grotendeels gerealiseerd wordt.
- Aan de European Medicinal Evaluation Agencywordt op verzoek en door tussenkomst van het
Bureau Registratie Diergeneesmiddelen eenovereenkomstig advies uitgebracht betreffende
diergeneesmiddelen dievoor centrale Europese registratie zijn aangemeld.
- Op basisvan de ministeriële Regeling Partijkeuring worden partijen van in Nederland
geregistreerde immunobiologische diergeneesmiddelen gekeurd.
- In het kader van dit programma wordt deelgenomen aan een werkgroep van de Commissie voor
de Europese Farmacopeevan de Raadvan Europa (XVB).
- Aan deAdviescommissie Product Registratievan het Produktschapvoor Veevoeder worden door
middelvan beoordelingsrapporten technisch-inhoudelijke adviezen uitgebracht ten behoeve van
het Nederlandse standpunt in het Permanent Committee Diervoeders inzake de Europese
toelating vantoevoegingsmiddelen in diervoeding.
- Certificering van de dossierbeoordeling via adoptie van de ISO9000 normen gedurende de
looptijd van dit programma zaldienen te leiden tot eenverbetering in de transparantie van de
dossierbehandeling en eenverhoogde uniformiteit vande beoordeling.
- Ondersteunend experimenteel modelonderzoek betreffende correlaties tussen antigeengehalte,
serorespons en bescherming tegen ziekte navaccinatie alsmede modelonderzoek betreffende de
voorspellende waarde van pre-klinische gegevensvoor dewerkzaamheid van farmaceutische
diergeneesmiddelendient ertoe de expertise te vergroten,de kwaliteit van de beoordeling te
verbeteren en adequate eisente stellen aan het aantonen van dewerkzaamheid van
diergeneesmiddelen.
- Het programma leidt tot deontwikkeling en handhaving van eenwetenschappelijke expertise-en
referentiefunctie aangaande kwaliteitsbeoordeling van diergeneesmiddelen en toevoegingsmiddelen.Op basishiervan zalopverzoek naast de hierboven genoemde taken advisering
van de overheid betreffende het gebruik van diergeneesmiddelen en toevoegingsmiddelen
plaatsvinden.
planning 1998

I.WDT in engere zin
- Aan de Commissie Registratie Diergeneesmiddelen wordt via het Bureau Registratie
Diergeneesmiddelen (BRD)door middelvanbeoordelingsrapporten een technisch
wetenschappelijk advies uitgebracht betreffende de registratie in Nederland van hiervoor
aangemelde diergeneesmiddelen. In het kadervandit programma vindt beoordeling plaats van
de kwaliteit, veiligheid voor dier en milieu,enwerkzaamheid van immunologische
diergeneesmiddelen. Daarnaast omvat dit programma de beoordeling vanwerkzaamheid en
doeldierveiligheid van farmaceutische preparaten; Debeoordeling van deveiligheid voor de
mens (residuen in dierlijke producten voor humane consumptie) wordt voor farmaca beoordeeld
door het RIKILT;deveiligheid voor het milieu (ecotoxiciteit) door het RIVM.
Tevensworden adviezen uitgebracht aande Nederlandse rapporteurs van de Europese
Committee for Veterinary Medical Products aangaande de centrale Europese registratie van
diergeneesmiddelen. Bovenstaande activiteiten betreffen eenvoortgang van huidige activiteiten
waarvan de kwantiteit het waarschijnlijk op hetzelfde niveau zalblijven liggen. Daarnaast zalin
1998extra aandacht besteed moeten worden aande (groepsgewijze) beoordeling van
ectoparasitica. Deze middelen vielen in hetverleden onder de bestrijdingsmiddelen, doch moeten
nu als diergeneesmiddel beoordeeld worden.Vanaf l juli 1997 kan het BRDde dossiers gaan
opvragen; Deverwachting isdat circa 150dossiers beoordeeld moeten worden.
- Op basisvan de ministeriele Regeling Partijkeuring worden partijen van in Nederland
geregistreerde immunologische middelen gekeurd (administratief +experimenteel). De
administratieve keuring betreft eencontinue activiteit, welke een lichte toename vertoont. De
experimentele partijkeuring vindt per geregistreerd middel slechts éénmaal plaats. In 1995 en
1996 zijn hoofdzakelijk pluimveevaccins gekeurd.In 1997istevens een begin gemaakt met de
keuringvan porcine vaccins enwordenvoorbereidingen afgerond voor bovine vaccins.Voor 1998
staan naast de uitvoering vandefeitelijke keuring ook devoorbereidingen voor vaccins voor
Gezelschapsdieren op het programma.
- Aan deAdviescommissie Product Registratieworden adviezen uitgebracht
(beoordelingsrapporten m.b.t.werkzaamheid endoeldierveiligheid), betreffende
toevoegingsmiddelen in diervoeders.Voor 1998wordt eenzelfde werklast verwacht alsin 1997II opslag
Ten behoevevan het op peilhouden vandeexpertise met betrekking tot
diergeneesmiddelenbeoordeling vindt literatuuronderzoek plaats.Ten behoevevan de
experimentele partijkeuring dienen steeds nieuwe neutralisatie sera en referentiematerialen bereid
te worden.Tevens dienen steedswerkvoorschriften te worden opgesteld m.b.t. nieuw uit te voeren
testen voor nieuwe categorie vaccins.
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Ill Geplande capaciteit voor het onderzoek ten behoeve van de WDT
Ondersteunend experimenteel modelonderzoek betreffende correlaties tussen antigeengehalte,
serorespons en bescherming tegen ziekte navaccinatie door de aviairevirussen NCD
(Pseudovogelpest) en IBDV(Gumboro). Met namevoor Pseudovogelpest vaccins zullen de definitieve
experimenten in detweede helft van 1997 en begin 1998worden afgerond;Voorbereiding voor de
experimenten met Gumboro vaccinsworden begin 1998opgestart (optimalisatie diverse
serologische testen en pilot-vaccinaties).
Het ondersteunend onderzoek wordt geheelin het kader van dit project uitgevoerd.
indere relevante

247,252,294,307

orogramma's
Indicatie omvang
orojecten

Totaal Mf 3,3waarvan Mf 3,3ten lastevan LNV
47063
47064

ID-DLO,drs.J.H.Bongers
Advisering betreffende de registratie vanimmunologische diergeneesmiddelen
ID-DLO,drsJ.H. Bongers
Partijkeuring vanimmunologische diergeneesmiddelen

47065

ID-DLO,dr. G.H.M. Prenen
Advisering betreffende de registratie vanfarmaceutische diergeneesmiddelen

47066

ID-DLO,dr.ir. Y.v.d. Honing
Advisering betreffende detoelating vantoevoegingsmiddelen in diervoeders

47018

ID-DLO,drs.J.H.Bongers
Correlatie tussen antigeengehalte, serorespons en beschering tegen ziekte na vaccinatie
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Programma 301

Aanpassingsvermogen en welzijn van landbouwhuisdieren

programmaleider

d r i r H J . Blokhuis,ID-DLO

aanvangsjaar

1996

eindjaar

1999

samenvatting

Dit programma richt zichop de samenhang tussen aanpassingsvermogen en welzijn van landbouwhuisdieren. Enerzijdswordt het vermogen vanindividuele dieren om zich aante passen aan
belasting (huisvestingsaspecten, productie), alsmedede mogelijkheden om dit te verbeteren (met
name door management), onderzocht. Anderzijds richt het onderzoek zich op de nadelige effecten
van stressende risico'svoor welzijn engezondheid.Tevens levert het onderzoek een bijdrage aan
de normering van de beoordeling van dierlijk welzijn in houderijsystemen en aande implementatie
vanwelzijnseisen in huisvesting en houderij.Bijde beoordeling van houderijsystemen draagt DLO
met name methodieken aanvoor toetsing.

aanleiding

Erbestaat maatschappelijke bezorgdheid over devraag of het welzijn van landbouwhuisdieren wel
voldoende wordt gewaarborgd. Dezebezorgdheid geldt vooralvoor intensieve vormen van
veehouderij. Inde afgelopen decennia werd vanuit de overheid het 'welzijnsonderzoek' gestimuleerd en samen met het bedrijfsleven werd belangrijk bijgedragen aanonder meerde ontwikkeling
van alternatieve huisvesting. Hetwelzijn van dieren is eenintegraal onderdeelvan het
veehouderijbeleid van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer enVisserij (Structuurnota
Landbouw, 1990).DeGezondheids-enWelzijnswet voor Dieren biedt een belangrijk kader voor
welzijnsbeleid.
Met name in dejaren tachtig heeft het theoretisch kader met betrekking tot welzijn steeds meer
inhoud gekregen.Ookwerden experimentele methodieken voor de aanpak vande problematiek
ontwikkeld. In eerste instantie lag de nadruk op (vergelijkend) huisvestingsonderzoek. Op basisvan
vooral gedragsstudies endaarnaast zoötechnische enveterinaire parameters werd het welzijn vande
dieren geëvalueerd.Tevenswerden experimenteel onderzoek enanalyses van specifiek gedrag
uitgevoerd om de relevantie van huisvestingsaspecten te beoordelen.Steeds meer werd echter
duidelijk dat verdieping vande fundamentele inzichten in de mechanismen die ten grondslag liggen
aande reactie van het dier op zijn omgeving, noodzakelijk isvoor eenintegrale beoordeling van
dierlijk welzijn.
Het bovenstaande vormde de achtergrond vande start van het DLO-programma Stressen Adaptatie
in 1991maar is nog steeds actueel (NRLO-Meerjarenvisie Landbouwkundig Onderzoek 1995-1998) en
vormt ook de achtergrond van het huidige programma Aanpassingsvermogen enWelzijn van
Landbouwhuisdieren. Dit programma isfundamenteel strategisch van aard en beoogt ondermeer
het totstandbrengen van basisleggend multidisciplinair welzijnsonderzoek. Hetdraagt hieraan bij
door, voortbouwend op het programma Stress enAdaptatie, relevante expertise alsook de integratie
van ethologische, (patho)fysiologische enimmunologische disciplines verder teontwikkelen. Dit kan
worden herkend in de multidisciplinaire aanpak vandeverschillende projecten en de samenwerking
met op fundamentele vragen gerichte universitaire onderzoeksgroepen. Daarnaast wordt gewerkt
aan het systematisch identificeren vanwelzijnsproblemen en daarvoor bepalende
huisvestingsfactoren en deevaluatie van de (technische) consequenties van welzijnseisen.
Demeer specifieke probleemstelling van het onderhavige programma laat zich beschrijven d.m.v.de
volgende onderzoekthema's:
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-

Stress en gezondheid/weerstand
Eenrecente wetenschappelijke ontwikkeling betreft het gebiedvan dezogenaamde psycho-neuro-immunologie. Dit onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat erinteracties bestaan tussen het
centrale zenuwstelsel,het neuro-endocriene systeem en het immuunsysteem.Stress kan effect
hebben op de weerstand tegen een breed scalavan pathogenen,waarmee feitelijk de relatie
wordt gelegd tussen stressengezondheid. Hoewel de mechanismen nog verre van duidelijk zijn
is dit een zeer intrigerende ontwikkeling met potentieel grote implicaties voor de veehouderij.
Tevens biedt deze ontwikkeling een potentiële basisvoor de door LNVgewenste verdergaande
integratie van gezondheids- en welzijnsonderzoek.
Onderzoek zalworden gestart in het kader van een DWK/SLW pilotprogramma (varken) en
binnen een samenwerkingsverband met het bedrijfsleven (rund). Het doelvandeze projecten is
met name deverdiepingvanfundamentele kennis t.a.v. de samenhang tussen stress,aanpassingsvermogen enweerstand tegen ziekten.

-

(Nadelige) effecten van hoge producties
Door krachtige selectieprogramma's, uitgebalanceerde voeding en op productiviteit gericht
management isin deveehouderij eenvoortdurende toename van de productie per dier
waarneembaar. Dehoge melkproductie per koe en de snelle groei van het moderne vleeskuiken
zijn hiervan voorbeelden. Door maatschappelijke groeperingen worden kritische vragen gesteld
die met name de nadelige gevolgen voor het welzijn van de betrokken hoogproductieve dieren
betreffen. Ook door het betrokken bedrijfsleven zelf worden zorgen geuit over deze ontwikkeling.

Bijvleeskuikens neemt het vóórkomen van ernstige stofwisselingsziekten toe en eenverband met
productiekenmerken waarop de dieren worden gefokt is aantoonbaar. In het huidige programma
wordt inzicht verkregen in de oorzakelijke relaties cqfysiologische achtergronden van deze
relatie.
Toename van de melkproductie gaat gepaard met eentoename in de prevalentie van mastitis.
Tevenszijn erindicaties voor veranderingen in het gedrag en devruchtbaarheid van
hoogproductieve dieren die zouden kunnen duiden op eenverminderd welzijn. Indit programma
worden de gevolgen van hoge melkproductie voor welzijn en uiergezondheid nader onderzocht.
-

Ontwikkelingvan aanpassingsmechanismen
Erzijn steeds meer aanwijzingen dat het vermogen van dieren om zichte handhaven onder
belastende omstandigheden mede wordt bepaald door consistente,individuele karakteristieken
van de aanpassingsreaktie. Met name bij knaagdieren isvastgesteld dat deze enerzijds kan
bestaan uit eenmeer actieve gedragsrespons hetgeen fysiologisch gepaard gaat met een grote
reactiviteit van het sympatische zenuwstelsel.Anderzijds kan de aanpassingsreaktie meer passief
zijn en bestaat defysiologische respons uit een hoge reactiviteit van de hypofyse-bijnier asen het
parasympatische zenuwstelsel. Dezeindividuele verschillen in dewijze van fysiologisch en
gedragsmatig reageren worden ook wel gekarakteriseerd met determen 'actieve' en 'passieve
coping style'.
Onder andere in het voorgaande onderzoekprogramma zijn aanwijzingen verkregen dat bij
landbouwhuisdieren consistente individuele verschillen van de aanpassingsreaktie voorkomen.
Dit kan betekenen dat onder gelijke condities sommige dieren 'beter af' zijn (of minder
storingen/negatieve effecten (gezondheid,welzijn) laten zien) dan andere. Naastvragen m.b.t.
achtergronden enfunctie isdevraag of dezeverschillen zijn te sturen door houderijcondities
(bijvoorbeeld tijdens de opfok).Voor het praktisch management is datvan groot belang.Deze
laatste vraag wordt in dit programma benaderd in een onderzoekproject met rundvee enis ook
aandeorde in het DWK/SLW pilot-programma 'Determinants of Adaptive Capacity'.

- Criteria voor welzijn
Voor het welzijnsbeleid van LNVis het van belang te komen tot het formuleren van streefbeelden
m.b.t. het welzijn van landbouwhuisdieren. Hierbij moeten (veelal strijdige) belangen worden
geïntegreerd (naast welzijn ook bijvoorbeeld milieu,economie,werkgelegenheid e.d.).Ten
behoeve van hetformuleren van dergelijke streefbeelden zijn criteria noodzakelijk voor het
welzijn van landbouwhuisdieren die aangeven hoe eengoed dan wel gestoord welzijn van dieren
gekarakteriseerd kanworden (referentiekader). Daarnaast is een systematiek nodig met behulp
waarvan de meest relevante welzijnsproblemen enbepalende huisvestingsfactoren kunnen
worden geïdentificeerd. Bovendien is eensystematische evaluatie noodzakelijk van de
(technische) consequenties vanwelzijnseisen onder bepaalde randvoorwaarden inzake milieu,
kosten e.d.
Indit programma zullen criteria voor welzijn worden aangegeven enzaleen systematiek worden
ontwikkeld voor identificatie vanwelzijnsproblemen alsook voor de evaluatie van de
consequenties vanwelzijnseisen voor het ontwerp van huisvestingssytemen.
Daarnaast zullen de mogelijkheden voor het gebruik van (welzijns)parametersvoor het praktisch
management van gezondheid enwelzijn worden onderzocht via onderzoek op het terrein van
diermonitoring.
Binnen het programma wordt op basisvan relevante welzijnsparameters het welzijn en de
gezondheid van nakomelingen van detransgene stier Herman beoordeeld.
- Achtergronden van verenpikken bij leghennen
Verenpikken bij leghennen is een reeds lang bestaand probleem dat kan leiden tot ernstige
beschadiging en uitval.Door snavelkappen en het dimmen van deverlichting worden in de
praktische pluimveehouderij de symptomen bestreden.Ook het houden van kippen in batterijkooien waar deverspreiding van het verschijnseldoor de koppelen het 'najagen'van slachtoffers
minder goed mogelijk is leidt ertoe dat de uitval hier beperkt blijft. Inalternatieve huisvestingsvormen zoals bijvoorbeeld volièresystemen isverenpikken een aanzienlijk risico dat zonder
de snavelste kappen niet goed beheersbaar is.Aangezien kappen een pijnlijke ingreep is, dient
dit zo mogelijk achterwege gelaten te worden.
Behalvevoor deinvloed van houderijfactoren zoals strooisel zijn er ook aanwijzingen voor een
belangrijke genetische invloed op de mate van verenpikken.
In het voorgaande programma kon door omstandigheden slechts zeer beperkt aandacht aan deze
problematiek worden gegeven.Op uitdrukkelijk verzoek van LNVwordt in dit programma het
onderwerp verenpikken expliciet opgenomen.
Indit programma zullen verschillen tussengenetische lijnen die veeldan wel weinig verenpikken
worden geanalyseerd,waarbij de aandacht met name wordt gericht op het ontstaan van
verenpikken tijdens de opfokperiode.
doel

Dit programma beoogt bijte dragen aan het totstand komen van basisleggend multidisciplinair
welzijnsonderzoek enisfundamenteel strategischvan aard.
Debijdrage van het programma bestaat uit deontwikkeling van relevante expertise alsook de
integratie van ethologische, (patho)fysiologische enimmunologische disciplines. Daarnaast wordt
gewerkt aan het systematisch identificeren vanwelzijnsproblemen endaarvoor bepalende
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huisvestingsfactoren en de evaluatie van de (technische) consequenties van welzijnseisen.
Onderstaand wordt op de doelen nader ingegaan.
Bij het voorgestelde onderzoek isvooral sprake van een inspanningsverplichting. Bij de punten f t/m
k is sprakevan een resultaatverplichting.
a) Verdieping van fundamentele kennis t.a.v. de samenhang tussen stress,aanpassingsvermogen en weerstand tegen ziekten (varken, rund)
Het onderzoek wordt uitgevoerd met kalveren en mestvarkens. Deaanpak isdaarbij sterk
vergelijkbaar. Bestaande methodieken voor het karakteriseren vanindividuele aanpassingskarakteristieken zullen verder worden ontwikkeld en uitgebreid.Voorts worden experimentele
diermodellen ontwikkeld waarin enkelvoudige danwel meervoudige stressoren gecontroleerd en
gedoseerd kunnen worden toegediend. Inde planperiode kan op dezewijze worden gekomen
tot bruikbare stressmodellen, met voorspelbare stressrespons,voor kalf en mestvarken.
Vervolgens wordt in de planperiode in specifieke challenge modellen onderzocht welk effect een
stressrespons heeft opde reactiviteit van het immuunsysteem in dat specifieke model
(mestvarken: Pseudorabies (Aujeszky) virus; kalf: bovine herpesvirus (IBR);tevenswordt in het
kader van e) een endotoxine challenge modelgebruikt bij melkvee).
Additionele financiering maakt het mogelijk het onderzoek bijverschillende diersoorten en met
verschillendechallenge modellen uit te breiden.
Deelresultaten van dit onderzoek vormen mede de basisvan twee proefschriften die gedurende
de looptijd van het programma zullen worden afgerond.
b) Inzicht in de oorzakelijke relaties tussen ernstige stofwisselingsstoornissen bij vleeskuikens
en productiekenmerken waarop de dieren worden gefokt (kip)
In het onderzoek wordt gebruik gemaakt vanverschillen in groeisnelheid en voederrendement
(energierendement) vanverschillende lijnen vleeskuikens. Dezeverschillen tussende lijnen zullen
worden gerelateerd aan het vóórkomen van stofwisselingsstoornissen en achterliggende
fysiologische factoren. Dein de planperiode verkregen onderzoeksgegevens geven inzicht in de
samenhang tussen stofwisselingsstoornissen ende kenmerken waarop kuikens worden geselecteerd. Zomogelijk zullen richtlijnen worden opgesteld voor aangepaste groeicurves die
stofwisselingsstoornissen kunnen voorkomen. Voor de realisatie van dedoelen is additionele
financiering noodzakelijk.
Deelresultaten vandit onderzoek vormen de basisvan een proefschrift dat gedurende de looptijd
van het programma zalworden afgerond.
c) Inzicht in de betekenis van individuele verschillen tussen leghennen voor het ontstaan van
verenpikken (kip)
In de planperiode zullenindividuele karakteristieken van hennen van genetische lijnen die
verschillen in de matevanverenpikken worden geïdentificeerd.Vervolgens zal worden
onderzocht welke roldeze karakteristieken spelen bij de ontwikkeling vanverenpikken.Om te
toetsen of op basisvandeverkregen kennis effectieve maatregelen kunnen worden genomen is
additionele financiering noodzakelijk. Hiertoe vindt momenteel internationaal overleg plaats om
te komen tot een gezamenlijke aanvraag voor ondersteuning door deEU.
d) Inzicht in de samenhang tussen enkele relevante opgroeicondities en het
aanpassingsvermogen van kalveren (rund)
Gelet op de mogelijke relevantie vanindividuele verschillen in stress reactiviteit is het van belang
kennistevergaren omtrent deontwikkeling vandezeverschillen bij landbouwhuisdieren. Inde
planperiode staan daarbij twee vragen centraal:
- Opwelk moment in de ontwikkeling worden consistente individuele verschillen zichtbaar en
opwelk moment in deontwikkeling wordt hetjuveniele reactiepatroon voorspellend voor de
wijze waarop in deadulte fase op stresswordt gereageerd.
Wat is de betekenis van enkele relevante opfokcondities voor devorming en beïnvloeding
van adaptieve capaciteiten van rundvee.
In eenvervolgtraject zaldeze kennis eentoepassing moeten vinden in ondermeer aanbevelingen
ten aanzien van opfok en management uit oogpunt van gezondheid enwelzijn.
Deelresultaten van dit onderzoek vormen de basisvan een proefschrift dat gedurende de looptijd
van het programma zalworden afgerond.
e) Inzicht in de gevolgen van hoge melkproductie voor aspecten van welzijn en uiergezondheid van koeien (rund)
In de planperiode zalhet inzicht worden vergroot in de gevolgen van hoge melkproductie en
negatieve energiebalans voor aspecten vanwelzijn en uiergezondheid van melkkoeien. Er komen
methoden beschikbaar waarmee de uiergezondheid beter kanworden bewaakt enop basis
waarvan adviezen kunnen worden vertrekt met betrekking tot eentijdige endoelmatige behandeling.Tenslotte kanop basisvan dit onderzoek worden geadviseerd omtrent de keuzevan het
uit oogpunt vanwelzijn en gezondheid gewenste melkintervalen lactatiestrategie voor
individuele dieren.
f) De identificatie van eenaantal relevante parameters voor welzijn (diverse soorten)
Dedoelstelling voor de planperiode iste komen tot een referentiekader voor het welzijn van
landbouwhuisdieren. Devolgende vragen zijn daarbij aan de orde:
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- Welke karakteristieken/parameters zijnindicatief voor welzijn?
- Welke symptomen/parameters zijn indicatief voor gestoord welzijn of chronische stress?
- Hoe kunnen indicatoren voor welzijn cqgestoord welzijn worden gekwantificeerd?
Kunnen indicatoren nader worden gespecificeerd voor een bepaalde diersoort (rund,varken,
kip)?
g) Advies over de mogelijkheden parameters voor welzijn en gezondheid te benutten voor het
management van welzijn en gezondheid (varken, rund)
Dedoelstelling van het onderzoek isom methoden vandiermonitoring te ontwikkelen die
bruikbaar zijnin het kadervandedagelijkse diercontrole en het dagelijkse management. Voor
varkens richt het onderzoek zichop de ontwikkeling entoepassing van een implanteerbare
sensor waarmee zoweldedierbeweging, de lichaamstemperatuur alsde hartslag kan worden
vastgelegd. Op basisvan de gemeten variabelen worden detectiemodellen ontwikkeld.
Bij rundvee wordt nagegaanin hoeverre afwijkingen enspreiding in diervariabelen (productie,
activiteit, temperatuur, melk geleidbaarheid) bruikbaar zijn voor devroegtijdige signalering van
welzijns- engezondheidsrisico's. Op basisvan afwijkingen zalworden getracht adviezen te
ontwikkelen met betrekking tot de meest geëigende behandelings- of managementstrategie.
h) Een systematiek voor het identificeren van de meest relevante welzijnsproblemen en
bepalende huisvestingsfactoren
Dedoelstelling van het onderzoek is deontwikkeling van een computermatig modelwaarmee de
welzijnsstatus van dieren in houderijsystemen kanworden beoordeeld. Het model berust op
expertkennis enmaakt gebruik vaninzichten op het gebied van het gedrag,degezondheid en de
fysiologie van dieren.Daarnaast vormen de karakteristieken van de leefomgeving een belangrijke
input in het model.Alseerstewordt een prototype-model ontwikkeld betreffende varkens.
i) Een systematiek voor het evalueren vantechnische consequenties van welzijnseisen voor
huisvestingssystemen en houderij (varken)
Het onderzoek beoogt een computermatige ontwerpsystematiek voor stallen en stalinrichting te
ontwikkelen,waarbij kennisregels uit deelgebieden kunnen worden ingebracht en simulaties
kunnen worden uitgevoerd. Het resultaat isdat modelberekeningen kunnen worden uitgevoerd
omtrent deconsequenties vanwelzijnseisen voor het ontwerp en de kosten van een stalen de
inrichting. Evenzo kunnen eisenvanuit andere belangen zoals de arbeid en het milieu worden
geïntegreerd,zodat ten behoeve van beleid en praktijk een belangenafweging kan worden
gemaakt. Op dezewijze zalhet 'kennisgestuurd' ontwerpen deimplementatie van welzijnseisen
in houderijsystemen kunnen vergemakkelijken.
j) Beoordeling vanwelzijn engezondheid van nakomelingen van de transgene stier Herman
(rund) Dit onderzoek zalconform het bestaande protocolin 1996worden afgerond.
k) Advies over de mogelijkheden de belasting van varkens op het slachthuis te verminderen
(varken)
Dit betreft eeninternationaal samenwerkingsverband dat wordt medegefinancierd door deEU.
Het project zalin 1997worden afgesloten enzal leiden tot een proefschrift.
planning 1998

De probleemstelling van dit programma is beschreven in eenvijftal thema's. Het werkplan 1997
wordt aan de handvan deze onderzoekthema's beschreven.
Stressen gezondheid/weerstand
Het doelvan deze projecten isvooral deverdieping vanfundamentele kennis t.a.v. de samenhang
tussen stress,aanpassingsvermogen enweerstand tegen ziekten.
Verdere ontwikkeling van het stressmodelvanvarkensvindt plaats in het kader van het NWO/LNV
pilotprogramma "Determinants of adaptive capacity" in samenwerking met de Rijksuniversiteit
Groningen. Insamenwerking met de afdeling Immunologie (ID-DLO)zullen proeven worden
uitgevoerd,waarbij met behulp van een stressmodel de relatie tussen stress enweerstand tegen
ziekte (immuniteit) bij varkens wordt bestudeerd. Deresultaten van de proeven kunnen leiden tot
aanpassing of wijziging van het eerder opgestelde ontwerp voor een stressmodel bij varkens.
Door de projectgroep "Vanverzorgingsvoorschriften naar verzorgingsmaatregelen op
varkensbedrijven" is eeninventarisatie gemaakt van de lacunes in kennis,nodig voor een
wetenschappelijke onderbouwing enconcrete invulling van de normen in hetVarkensbesluit en de
onderzoeksbehoefte dienaangaande. Op basis hiervan is door ID-DLO, IMAG en PVeen
onderzoeksvoorstel opgesteld.Momenteelvindt overleg plaats over de financieringsmogelijkheden.
Aan een door ID-DLOgecoördineerd onderzoeksprogramma met betrekking tot vleeskalveren is
door de EUsubsidieverleend.Indit onderzoek wordt geparticipeerd door collega instituten en
bedrijfsleven uit Nederland,Schotland,Finland,Frankrijk en Italië. In 1998wordt het eerste
experiment afgerond waarin het effect vanverschillende ruwvoer rantsoenen op gedrag en
pathologie van maagdarmkanaal wordt onderzocht. Eentweede experiment zalworden gestart
waarin wordt gekeken naar in vivo pensfunctie bij vleeskalveren die verschillende ruwvoer
rantsoenen krijgen.
Bijvleesstieren wordt onderzocht wat de effecten zijn van een zacht ligbed (stro, rubber) en een
sterk vergroot oppervlak per dier op gezondheid (algemeen,carpaalgewrichten e.d.),gedrag, milieu
en technische resultaten.
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(Nadelige) effecten van hoge produkties
In het kader vanonderzoek met betrekking tot deinvloed van hoge melkproducties op
aanpassingsvermogen en liggedrag wordt in de stalperiode '98-'99 een experiment uitgevoerd met
twee groepen tweedekalfsdieren die verschillen in productieniveau. Fysiologische parameters voor
adaptatievermogen worden vastgesteld op 3-4weken na afkalven en op 10weken na afkalven.
Tevenswordt het gedrag bestudeerd.
Binnen het NWO/LNV prioriteitenprogramma "Grenzen aan welzijn endierlijke productie" is
ondersteuning verkregen voor onderzoek naar de effecten van melkproductie niveau op individuele
adaptieve capaciteit van melkkoeien. Indit verband zal per 1-1-98een OIO worden aangetrokken.
In het project "vitale vleeskuikens" wordt getracht stofwisselingsziekten en circulatiestoornissen en
de daarmee gepaard gaande problemen zoals ascites,doodgroeiers en hartfalen te verminderen. In
1998wordt onderzocht of parameters zijn aante geven die alin eenvroeg stadium duiden op
dergelijke welzijnsrisico's. Tevenswordt degenetische variantie geschat voor die stofwisselings
parameters die op gevoeligheid voor ascites duiden. Dezegegevens dienen ter ondersteuning van de
fokkerij die erfelijke stofwisselingsstoornissen tracht uit te bannen.
Het onderzoek gericht op de problematiek vandevoederbeperking (endaarmee gepaard gaande
ernstige honger) vanvleeskuikenmoederdieren zalzich ook in 1998vooral richten op ontwikkeling
enoperationalisering van methoden voor het meten van stress als gevolg van honger. Tevens wordt
nagegaan of de mate van honger significant kanworden beïnvloed door bijvoorbeeld "verdunning"
van het voer.
Erwordt wederom getracht ondersteuning van dit onderzoek te verkrijgen vanuit het NWO/LNV
prioriteitenprogramma "Grenzen aanwelzijn endierlijke produktie", in samenwerking met de
Universiteit van Groningen.
Binnen een commerciële varkenspopulatie met bekende genetische achtergrond worden via een
"high en low sampling" procedure proefdieren geselekteerd op basisverschillen in aanleg voor
snelle groei en een grotere spiermassa.Onder experimentele omstandigheden zal een deel van
beide groepen gedurende de houderijfase extra fysiologische arbeid ('training', scharrelen) moeten
verrichten. Deoverige proefdieren worden onder de huidige intensieve omstandigheden afgemest.
Halverwege de mestperiode zullen de proefgroepen getest worden op hun fysiologische capaciteit
onder belastende omstandigheden. Hiervoor zullen bloed-en spiermonsters worden genomen en
gedragswaarnemingen uitgevoerd.Soortgelijke waarnemingen zullen uitgevoerd worden in de
periode voor het slachten waarna ook enkele relevante vleeskwaliteitsparameters gemeten zullen
worden. Op dezewijze kan deinteractie tussenverschillen in groeicapaciteit ende fysiologische
belasting van het varken in de houderijfase onderzocht worden in relatie tot welzijn en
productkwaliteit.
Ontwikkeling van aanpassingsmechanismen
Longitudinaal onderzoek aan kalveren richt zichop de achtergronden van individuele verschillen in
stressreactiviteit op latere leeftijd. Erwordt een experiment begonnen waarin deinvloed van
opfokomstandigheden op de respons vanvaarskalveren op experimentele stress-situaties wordt
bestudeerd.Alsvariabelen wordt gedacht aan hantering door de mensof verrijking van de
omgeving. Erwordt overwogen om kalveren uit deverschillende opfokomstandigheden als
volwassen individu te onderwerpen aanverschillende melksystemen:een automatisch melksysteem
en een normaal systeem.
Erzalworden onderzocht in welke mate lacterende zeugen,gehouden in groepshuisvesting tijdens
dracht, zich kunnen aanpassen aande kraamsituatie en welke omgevingsfactoren daarbij relevant
zijn. Hiertoe worden eerst methoden geoperationaliseerd voor meting van de reactiviteit van de
HPA-asen sympatische en parasympatische systemen.Lacterende zeugen zullen worden gehouden
onder "rijke" en "arme" condities.
Vanuit dit thema bestaat eenverband met hetthema 'achtergronden van verenpikken'.Ook daar
komt met name ontogenie aandeorde.
Criteria voor welzijn
Ten behoeve van het formuleren van streefbeelden zijn criteria nodig die aangeven hoe een goed
dan wel gestoord welzijn vandieren gekarakteriseerd kan worden (referentiekader).
Ten behoeve van het onderzoek naar een expertsysteem voor dierenwelzijn is ondersteuning
verkregen vanuit het NWO/LNV prioriteitenprogramma "Grenzen aanwelzijn en dierlijke produktie".
Op basisvan het ontwikkelde prototype wordt eentoolkeuze gemaakt voor een decision support
systeemvoor drachtige zeugen.Dedaarvoor gebruikte welzijnsboom wordt aangepast en
rekenregels worden ontwikkeld terwijl e.e.a.ook moet leiden tot een eerste validatie van het
ontwikkelde model.
In het project "Welzijnsnormen voor de huisvesting van melkvee" wordt het koeverkeer in
ligboxenstallen onderzocht. Detijdsbesteding van de dieren en het optreden van onderlinge agressie
zijn enkelevan defactoren die worden onderzocht.
Beloopbaarheid van stalvloeren voor rundveewordt in eersteinstantie beoordeeld aande hand van
gedragswaarnemingen. Hieruit kunnen representatieve standaardtesten worden ontwikkeld. De
technische eisenzullen worden vastgelegd in een praktijkgericht document dat prestatie-eisen stelt
aan devloer. Getracht wordt het onderzoek in een breder kader onder te brengen,waarbij ook
onderzoek plaatsvindt naar de biomechanische aspecten van locomotie en gedrag.
Over het onderzoek naar individuele verschillen in stressrespons bij melkkoeien zalin 1998 een
dissertatie verschijnen.
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Bijslachtvarkenswordt gewerkt aan hetidentificeren vanfysiologische parameters dietijdens de
mestfase inzicht geven in dewelzijns- en gezondheidsstatus van het dier. Dezeparameters worden
deelstelemetrisch gemeten. Door varkens onder verschillende omstandigheden te houden wordt de
gevoeligheid vanverschillende parameters onderzocht.Tevens wordt de repons van de parameters
onderzocht wanneer dedieren worden onderworpen aan acute stressoren.
Achtergronden van verenpikken bij leghennen
Uit eerder onderzoek is reeds gebleken dat lijnen die verschillen in de matevanverenpikken tevens
verschillen in de hypofyse-bijnierschors activiteit:de hennen die weinig pikken hebben een hoog
basaal niveau corticosteron entevens een hoge Cortisol respons bij belasting.Om te onderzoeken of
corticosteron eencausale rolspeelt bij deveroorzaking vanverenpikken zalchronisch corticosteron
worden toegediend.Verder zalworden onderzocht of verschillen in corticosteron niveauook al bij
jonge dierenvoorkomen en zoja hoe dezeverschillen zichverhouden tot het optreden/ontwikkelen
van verenpikken.
Met het Roslin Instituut endeZweedse landbouwuniversiteit iseen projectvoorstel op het terrein
vanverenpikken ingediend bij de EUdat eenzeer goedewetenschappelijke beoordeling heeft
gekregen.Wanneer medefinanciering door de EUwordt verkregen betekent dit een extra stimulans
voor het onderzoek. Samen met de Universiteit Groningen ende Landbouwuniversiteit istevens een
onderzoeksvoorstel ingediend bij het NWO/LNV prioriteitenprogramma "Grenzen aanwelzijn en
dierlijke produktie".
Verdoven van pluimvee
Na het opstellen vanverschillende laboratoriumtesten voor het meten van stress en activiteit van
hersencellen worden belangrijke parameters die eenindicatie geven over welzijn en
hersencelactiviteit geïdentificeerd.Vervolgens zullen onder laboratorium omstandigheden diverse
stadia in deontwikkeling vanfixatie-enverdovingsmethoden bij een beperkt aantaldieren worden
getest. Erzalbij deontwikkeling van een methode speciaalaandacht worden gegeven aandefixatie,
de electrische stroomvorm, detoedieningswijze, de plaatsing,vorm en materiaalvan de electroden
en de ethologische enfysiologische effecten op het dier in relatie tot hetwelzijn.Onder deze
omstandigheden kunnen vleeskwaliteitseffecten niet betrouwbaar worden gemeten. Veelbelovende
fixatie-enverdovingsmethoden, dieverbetering vanwelzijn kunnen opleveren,zullen met kleine
groepen vleeskuikens worden getest,waarbij naast de bepaling van de (stress)fysiologische
pameters ook de effecten op vleeskwaliteit zullen worden onderzocht.
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Totaal Mf 4,5waarvan Mf 3,7ten lastevanLNV
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Projecttitel:
Projectleider:
Projectnummer:
Instituut:
Additionele financiering:

Alternatieve electrische verdovingsmethoden voor pluimvee
Dr E.Lambooij
301.45017
ID-DLO
nee

Projecttitel:
Projectleider:
Projectnummer:
Instituut:
Additionele financiering:

Identificatie en monitoring vanfysiologische parameters in de
varkenshouderij
Dr E.Lambooij
301.47012
ID-DLO
ja (EU)

Projecttitel:
Projectleider:
Projectnummer:
Instituut:
Additionele financiering:

Vitale vleeskuikens door aangepast management en selectie
Dr IngC.W.Scheele
301.47037
ID-DLO
ja (AKK)

Projecttitel:
Projectleider:
Projectnummer:
Instituut:
Additionele financiering:

Meervoudige stressoren encoping style:effect van stress op weerstand
vanvarkens tegen ziekte
Ir J.H.A.te Brake
301.47082
ID-DLO
ja (NWO/SLW)

Projecttitel:
Projectleider:
Projectnummer:
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Welzijn engezondheid van hoogproduktieve koeien
Ing H. Hopster
301.47083
ID-DLO
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Deontwikkeling van aanpassingsmechanismen bij melkkoeien
IrC.G.van Reenen
301.47084
ID-DLO
nee

Projecttitel:

Debetekenis vanindividuele verschillen in gedrag enfysiologie voor het
ontstaan vanverenpikken bij leghennen
DrS.M. Korte
301.47087
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nee
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Programma 340

Productie, kwaliteitsbeheersing en beschikbaar houden van vaccins,
reagentia en diagnostica

programmaleider

Dr. P.B.G.M. Belt,ID-DLO

aanvangsjaar

1998

eindjaar

2001

samenvatting

Onder dedirecte,wettelijke verantwoordelijkheid van het Ministerie van LNVvindt binnen dit
programma productie vanvaccins,reagentia en diagnostica plaats. Het gaat hierbij om:
- Producten,waarin het bedrijfsleven niet voorziet, uit commercieel oogpunt niet interessant is
voor het bedrijfsleven om te produceren of waar het bedrijfsleven niet in de gewenste kwaliteit
kanvoorzien, maar welvan groot belang zijnvoor de gezondheidsstatus van de Nederlandse
Veehouderij.
- Instandhouden van noodvoorraden van producten die van belang zijn bij uitbraken van zeer
besmettelijke dierziekten.
- Stand-by houden van productiefaciliteiten eninstandhouding infrastructuur, zodat bij
calamiteiten in voldoende mate geproduceerd kan worden.
- Opzetten enin stand houdenvaneen noodzakelijk kwaliteits(beheersings)systeem (GMP).

aanleiding

Het Ministerie van LNVheeft deWettelijke verantwoordelijkheid voor de productie enin voorraad
houden van een aantalvaccins,diagnostica en reagentia. Deproducten die in het kader van deWDTtaken door ID-DLOworden vervaardigd of beschikbaar worden gehouden,zijn alsvolgt te
karakteriseren:
- Van zodanig groot belangvoor degezondheidsstatus van de Nederlandse Veehouderij dat de
overheid de productie en kwaliteit vande producten zeker wil stellen of noodvoorraden in stand
wil houden.
- Noodzakelijk voor degezondheidsstatus vande Nederlandse Veehouderij, maar voor de industrie
niet aantrekkelijk om te produceren,uit commercieel oogpunt.

doel

Deactiviteiten,vallend onder dit WDT-programma, hebben voor het merendeel een continu
karakter. Eenfasering isdus maar in beperkte mate aante brengen. Op basisvan bestaande of te
ontwikkelen productiemethoden, productietechnieken, productiefaciliteiten en onder controle van
een kwaliteitsbeheersingssysteem (GMP),inclusief voorraadbewakingssysteem, worden diverse
producten bereid en uitgeleverd. Eengroot deelvan het budget wordt gebruikt voor de
instandhouding van productiefaciliteiten en(nood)voorraden en kwaliteitsbeheersing.
DeWettelijke taak wordt gefinancierd door LNV.Daarnaast worden,buiten de scopevan dit
programma, productenvervaardigdvoor derden,waarvoor een kostendekkend of commercieel
tarief wordt gehanteerd.Omdat faciliteiten, het kwaliteitsbeheersingssysteem, materiële en
personele inzet zowelvoor deWettelijke taken alsvoor decommerciële productie voor derden kan
worden benut, kunnen deWettelijke taken relatief goedkoop worden uitgevoerd.
Decommerciële activiteiten zijnessentieelenonlosmakelijk verbonden met dit programma. Alleen
door deze commerciële activiteiten te ontwikkelen kunnen dewettelijke taken tegen een aanzienlijk
lager bedrag uitgevoerd worden.
Reguliere productie en kwaliteitscontrole
Defeitelijke wettelijk opgedragen taken (Veewet,Gezondheids-enWelzijnswet voor Dieren) of
taken die hieruit voortvloeien (b.v.de regeling in het kader van de georganiseerde
dierziektenbestrijding) die binnen dit programma bewerkt worden zijn de productie,
kwaliteitscontrole en/of beschikbaar houdenvan:
1) vaccins en antisera,waaronder het Mond en Klauwzeervaccin, Klassieke Varkenspestvaccin,
Miltvuurvaccin, Miltvuurserum etc.
2) diagnostica,waaronder Tuberculine en Brucella abortus antigenen enverder een aantal
reagentia.
Verder worden een aantalcommercieel niet aantrekkelijke producten,die wel van belang worden
geachtvoor deinstandhouding vandegezondheidsstatus vande Nederlandse Veehouderij, op
verzoek van het bedrijfsleven gemaakt. Deze producten worden tegen marginale kosten bij de
afnemer in rekening gebracht. Hiermee isslechtseen beperkt deel (<10%)van het totale
programmabudget gemoeid.
Onderhoud eninstandhouding van productiefaciliteiten volgens wettelijk geldende normen
voor de productie van diergeneesmiddelen
Hieruit vloeit voort dat defaciliteiten moetenvoldoen aan het GMP kwaliteitssysteem. Enigejaren
geleden is een start gemaakt met het op nivo brengen vande productiefaciliteiten. Inde loop van
1998zullen defaciliteiten voor de productie van MKZvaccins klaar zijn enin gebruik genomen
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kunnen worden. Deoverige faciliteiten naarverwachting in 1999/2000.
Ontwikkelen en upto date houden van het CMP kwaliteitssysteem volgens wettelijk geldende
normen
Naast de faciliteiten zullen ook deorganisatie, personeel en daadwerkelijke produktie aan de
vigerende GMPrichtsnoeren moetenvoldoen.Deimplementatie van GMPzalinfases worden
uitgevoerd. Deverwachting is dat tijdens de duur van dit programma GMPinspecties een verplicht
karakter krijgen. Met het Bureau Registratie Diergeneesmiddelen (Ministerie van LNV) en de
Inspectie voor de Gezondheidszorg (Ministerie vanVWS) zullen hierover afspraken gemaakt worden.
Ontwikkeling en upto date houden van moderne productietechnieken en methoden,in stand
houden van expertise
T.b.v. een efficiente en hoogwaardige productie met lage productiekosten is het noodzakelijk te
voorzien in expertiseonderhoud enverbetering van productietechnieken.
Registratie van producten via het Bureau Registratie Diergeneesmiddelen in Wageningen
Deregistraties van een aantal producten die binnen dit programma bewerkt worden dienen
afgerond of hernieuwd te worden. Deregistraties vanAviaire en Bovine Tuberculine, Miltvuurvaccin
en Miltvuurserum lopen nog,indiening van het registratiedossier van paraTBCvaccin wordt verwacht
in 1998/1999- Rond dezelfde periode dient ook de registratie van het Klassieke Varkenspestvaccin
hernieuwd te worden.
planning 1998

Reguliere productie en kwaliteitscontrole
Deproductie en bijbehorende kwaliteitscontrole heeft een continu karakter gedurende de
programmaperiode enzalin 1998worden gecontinueerd
Onderhoud en instandhouding van productiefaciliteiten
Deafgelopen jaren isgestart met het vernieuwen van de (sterk verouderde) productiefaciliteiten
t.b.v. de buikproductie van MKZantigenen. In 1998zullen dezefaciliteiten opgeleverd zijn. Na de
validatie (duur +/-6maanden) zalgestart worden met de productie in dit nieuwe onderkomen.
Vooruitlopend op de bouw van een nieuwe afvulunit, zaleind 1997,begin 1998een tijdelijke
afvulunit in gebruik genomen worden voor het onder GMPformuleren en afvullen van vaccins.
Ontwikkelen en upto date houden van het GMP kwaliteitssysteem
In 1998zal hard gewerkt worden aan het op orde brengen van het documentatiesysteem en de
training van medewerkers volgens de huidige GMPkwaliteitseisen. Nogin 1998zalvoor MKZvaccins
eenGMPinspectie uitgevoerd worden.
Ontwikkeling en upto date houden van moderne productietechnieken en methoden,in stand
houden van expertise
Vaneen aantal producten waaronder bovine enaviaire tuberculine zalgewerkt worden aan het
verbeteren van de produktiemethoden.
Registratie van producten via het Bureau Registratie Diergeneesmiddelen in Wageningen
In 1998zalgewerkt worden aan het indienen van het dossier voor het paraTBCvaccin en het
vernieuwen van het dossiervoor het Klassieke Varkenspestvaccin.

andere relevante
programma's

Dit programma maakt onderdeel uit van deWettelijke en Dienstverlenende Takenvan ID-DLOen
vertoont daarom samenhang met de programma's 298,299 en 300.
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Algemeen MKZ
Algemeen Vaccins en Sensitines

Drs.F.H. Reek (ID-DLO)
Dr.O.J.M. Bos(ID-DLO)

3-4 Fokkerijenvoortplanting
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Programma 202

Oorzaken van fertiliteitsstoornissen bij landbouwhuisdieren post
partum

programmaleider

Dr.Th.A.M. Kruip

aanvangsjaar

1995

eindjaar

1998

samenvatting

Vruchtbaarheid en gezondheid van een dier zijn afhankelijk van de homeostasein diverse
orgaansystemen die elkaar onderling beïnvloeden.
Fertiliteitsstoornissen kunnen,in dit licht gezien,soms eenduidig van metabole, endocrinologische
of immunologische aard zijn, maar doorgaans zijn zemultifactorieel eninteractief. Het optreden van
een sterk negatieve energie balans in de post partum periode draagt waarschijnlijk sterk bij aan de
inductie van stoornissenin regelsystemen waarvan ook het bronstgedrag,defollikelontwikkeling, de
Oogenese,de bevruchting en devroeg-embryonaleontwikkeling deel uitmaken: Dat wil zeggen het
gehele complex van de (neuro-endocriene, paracriene en autocriene regulatie van de stofwisseling,
weerstand,gedrag en voortplanting.
Dit onderzoekprogramma iseeninspanningsverplichting tot verklarend onderzoek naar de oorzaken
van fertiliteitsstoornissen bij rund envarken.
Als spin-off van het onderzoek kunnen diagnostische tests worden ontwikkeld ter verbetering van
het signaleren en het voorkómen vanvoortplantingsproblemen. Het beoogde einddoel is een
bijdrage tot eenoptimale gezondheid envruchtbaarheid van de Nederlandse veestapel, minder
gebruik van medicijnen eneen reductie van het percentage dieren dat voortijdig moet worden
geruimd.

aanleiding

In het kader van een duurzame dierlijke productie betekent efficiënte reproductie: een gezond dier
dat fertielis enin staat iseenvrucht uit te dragen op die momenten dat voortplanting om
bedrijfstechnische redenen gewenst is.Delaatstejaren wordt deveehouder echter steeds vaker
geconfronteerd met vruchtbaarheidsproblemen bijsommige van zijn dieren. Deze problemen
resulteren in het niet drachtig worden op het gewenste tijdstip of het helemaal niet drachtig worden
van het dier. Naast extra kosten voor veterinaire behandeling, medicijnen,extra inseminaties en
uitstelvan dracht, die alleenvoor de rundveehouderij al meer dan 120miljoen guldens beslaan,
heeft dit laatste meestalvroegtijdig ruimen van dieren tot gevolg. Dit allesis strijdig met een
duurzame dierlijke productie, heeft grotere consequenties voor het milieu,isethisch aanvechtbaar
enwordt door de consument vandierlijke producten steeds minder geaccepteerd.
Deoorzaak van devruchtbaarheidsproblemen moet worden gezocht in eenverstoring van het
natuurlijk evenwicht (homeostase) in processen enorganen die elkaar in hun functioneren
beïnvloeden.Gedacht wordt o.a.aan het evenwicht dat moet bestaan tussen de systemen die waken
over groei, productie enweerstand enerzijds en het systeem dat eengoede fertiliteit moet
garanderen anderzijds. Eenvoorbeeld vaneenverstoring die een cascadevan effecten te weeg kan
brengen binnen de regulatie van de fertiliteit isde negatieve energiebalans en haar effect op het
metabolisme in diverse organen van het post partum dier. Het post partum dier bevindt zich
bovendien,wat de uterus betreft, op de overgang van een door de dracht gemoduleerde immuniteit
naar een door de cyclusgemoduleerde immuniteit. Indie specifieke situatie van gewijzigde
immuniteit en verstoorde homeostase lijken veeldieren eenverminderde afweer te hebben en isde
kans op infecties vergroot. Treden erinfecties op met gramnegatieve bacteriën (bijvoorbeeld
endometritis),dan kunnen dedaarbij vrijkomende endotoxinen de hypothalamus-hypofyse-ovariumas,de hypothalamus-hypofyse-bijnier-as alsook de uterus-ovarium-as nadelig beïnvloeden.
Fertiliteitsstoornissen zijn het gevolg:de placentomen laten niet op tijd los (retentio secundinarum),
defollikelgroei komt niet en/of verkeerd op gang (anoestrus, cysteuze ovariële follikels),
bronstgedrag treedt niet of onvoldoende op (suboestrus),de eicelrijping treedt niet of niet correct
op, de bevruchting blijft achterwege, het corpus luteum gaat te vroeg in regressie (korte cycli,
herhaald opbreken) en/of deinteractie embryo-moeder komt niet tot stand of wordt niet optimaal
ondersteund (vroeg-embryonale sterfte). Het hier geschetste voorbeeld geeft aandat de oorzaken
vanfertiliteitsstoornissen vaak multifactorieel eninteractief van aard zijn.Zichtbaar moet worden
gemaakt welke factoren eninteracties preciestot de stoornissen leiden. Dan alleen kan de
problematiek adequaat worden aangepakt. Sommige stoornissen daarentegen zijn vaak simpel met
eengeschikt diergeneesmiddel enop hetjuiste moment gegeven,op te lossen.Zekunnen dan
niettemin in detussentijd hebben geleid tot een partus-conceptie interval dat langer is dan gewenst.
Hetvertrekpunt van het voorgenomen onderzoek is het vergelijkenderwijs bestuderen van de
normale en deverstoorde orgaanfunctie tijdens de periode post-partum bij zowel het rund als het
varken. Het hele traject omvat het in beeld brengen van detoestand van homeostase en het
diergebonden moment van disbalans dat zich presenteert alsvruchtbaarheidsstoornis. De variatie
tussen individuele dieren in de omgang met de extra te leveren inspanning onder een gegeven
management, kan daarbij worden gebruikt alsindicator voor het onderkennen vanwat nog kan (rek)
enwat niet meer (overrek). Het aangevenvan deze grens en het zoeken naar eenverklaring, waarom
deze bij het ene dier wel en bij het andere niet wordt overschreden,isde inzet van het geïntegreerd
voortplantingsonderzoek. Het resultaat van het onderzoek kan leidentot aanpassing van het
management, waaronder huisvesting,verzorging,voeding,bronstdetectie etc, maar het kan ook
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leiden tot identificering van kenmerken die garant staanvoor een optimale fertiliteit. Verankering in
de Nederlandse veestapelvan de kenmerken van die dieren die goed met deinvloed van
omgevingsfactoren en een extra belasting kunnen omgaan isdaarna detaak van defokkerij. Vanuit
fundamenteel strategisch oogpunt isdat de beste preventieve maatregel enzeker beter dan een op
het individuele dier toegesneden behandeling.
Voor een goed begrip vandevariatie in deonderliggende kenmerken die leiden tot een fertiliteitsstoornis,is kennis vandefysiologie vandevoortplanting een eerste vereiste. Daarnaast is kennis
van de samenhang tussen deverschillende orgaansystemen onontbeerlijk. Samenwerking met
andere onderzoekgroepen binnen ID-DLO(Pathobiologie, Fokkerij,Huisvesting enVerzorging en
Moleculaire Herkenning) enmet andere onderzoekgroepen in binnen-en buitenland is noodzakelijk.
Als resultaat van het onderzoek zalhetvoortijdig ruimen van dieren alsgevolg van vruchtbaarheidsproblemen verminderen en zalop termijn eenveestapel met optimale gezondheid en
vruchtbaarheid kunnen worden verkregen.
Kort samengevat kanworden gesteld dat erin toenemende mate fertiliteitsstoornissen bij rund en
varken worden gesignaleerd. Het karakter vande stoornissen is waarschijnlijk niet veranderd maar
wel deoorzaak enzeker deomvang.Vruchtbaarheidsstoornissen zijn er altijd welgeweest maar in
het verleden heeft het onderzoek niet tot oplossingen kunnen leiden.Het bleef bij symptoombestrijding middels medicamenten. Indeafgelopen decennia zijn diverse nieuwe
voortplantingstechnieken ontwikkeld die tezamen met recente inzichten in decommunicatie tussen
cellen, organen en orgaansystemen een effectieve onderzoekaanpak mogelijk maakt. Daarbij komt
bovendien dat door een strenge selectievandieren en een uitgebalanceerde voeding er een
hoogproductief dier isverkregen dat aanloopt tegen defysiologische grenzen van de productie en
dat ongewild als het ware een model-dierisgeworden waarin de relatiestussen productie,
voedselopname capaciteit, conditie,weerstand,stress,gedrag envruchtbaarheid alsin een
geïntegreerd systeem kanworden bekeken. Fertiliteitsstoornissen zullen gezien moeten worden als
gevolgen vanveranderingen in andereorgaansystemen. Dienovereenkomstig zalhet onderzoek
moeten worden aangepakt en de problemen bestreden.
Vergroting van het inzicht in de Pathogenese van bovengenoemde verstoringen in het voortplantingsproces en de toepassing van de resultaten daarvan bij defokkerij zalbijdragen aan een
reductie in het gebruik vandiergeneesmiddelen voor vruchtbaarheidsstoornissen. Bovendien kunnen
voor bepaalde vruchtbaarheidsstoornissen, voor zover nog nodig,geneesmiddelen meer doelgericht
worden gebruikt.
Op bedrijfsniveau is eengoede bewaking vandevruchtbaarheid van groot belang.Daarvoor moet
deveehouder kunnen beschikken over dejuiste parameters en meetmethoden om de
fertiliteitsstatus engezondheidsbalans vanzijn individuele dieren te kunnen beoordelen.Het
voorgenomen onderzoek biedt alsspin-off van de centrale onderzoeklijn de mogelijkheid te werken
aan het ontwikkelen van diagnostische tests (on-line tests).
Het doelisop termijn te komen tot een populatie landbouwhuisdieren met optimale gezondheid en
vruchtbaarheid. Eenaanzet om dit te bereiken vormt het boven aangegeven fysiologisch en
pathofysiologisch voortplantingsonderzoek. Het beoogde onderzoekprogramma richt zich vooreerst
op de stoornissen in de post-partum periode bij het rund en het varken.
Daaronder vallen:
- het niet op tijd enin dejuiste hoeveelheid afgeven van gonadotrope hormonen door het
hypothalamo-hypofysaire systeem;
- het niet of niet goed opgang komenvandefolliculaire activiteit inclusief de synthese van
Steroiden enovariumspecifieke peptiden;
het niet bronstig worden;
- het niet adequaat rijpen vandeeicel;
het niet ovuleren van preovulatoire follikels;
- het niet in dejuiste fase komen vande genitaaltractus;
- eenverminderd bevruchtend vermogen van het sperma;
het niet optreden van bevruchting;
- de gestoorde regulatie van delevensduur van het corpus luteum en haar hormoonsynthese
(Steroiden, peptiden);
- de verstoorde interactie tussen moeder en embryo;
- deverminderde uteriene afweer.
Aldeze processen die,veelalin afhankelijkheid van elkaar, niet goedverlopen,leidentot het
uitblijven van drachtigheid.
Concrete actiesin de planperiode:
a. afwerken van de aangegane verplichtingen voor onderzoek aan sperma,eicellen en embryo's,
alsmede het beschrijven vande resultaten in devorm van dissertaties en publicaties in wetenschappelijke tijdschriften;
b. Hetschrijvenvan rapporten over het TA-onderzoek;
c. Door middelvan pilot-studies inventariseren vande effecten van de negatieve energie balans op
— de 'release' van somatotrope, adrenocorticotrope en gonadotrope hormonen,— de kwaliteit
vanfollikels, eicellen,granulosacellen encorpus luteumcellen, en— het (bronst)gedrag;
d. Heroriënteren op toekomstig onderzoek. Daarvan hangt af hoe groot de toekomstige ruimte in
termen van tijd, personele en materiële ondersteuning moet zijn om te kunnen komen tot echte
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probleemoplossing,
e. Nakomen van de afspraak dat de LNVondersteuning van en opdracht tot uitvoeren van
onderzoek eeninspanningsverplichting isdie gaande de contractperiode zalverschuiven naar
een resultaatsverplichting. Resultaat in devorm van 'on-line tests' die de veehouder attenderen
op naderende problemen,zodat tijdig dejuiste maatregelen kunnen worden getroffen.
planning 1998

Het uitgangspunt bij het formuleren van programma 202was dat aan fertiliteitsstoornissen soms één
duidelijk aanwijsbare factor ten grondslag kan liggen maar dat er doorgaans sprake isvan meer
factoren die niet losvan elkaar kunnen worden bestudeerd.Hetoptreden van een negatieve energie
balans (NEB)in deeerste paarweken na de partus bij het hoogproductieve rund of de eerste worps
zeugwerd gekozen als uitgangspunt/startpunt voor de vele problemen die de vruchtbaarheid
beïnvloeden.Vruchtbaarheid isafhankelijk van hetfunktioneren van diverse organen en
orgaansystemen.Vruchtbaarheidsstoornissen zijn multifactorieeleninteractief van aard.
Programma 202isopgebouwd uit projecten waarin één orgaan of regelsysteem centraalisgezet: het
hypothalamus-hypofyse systeem met releasevangonadotrope, corticotrope en somatotrope
hormonen (project 40128);het hypofyse-ovarium systeem met productie van Steroiden en eicel
(project 40010 en40126);de genitaaltractus met transport van gameten enontwikkeling van het
embryo (project 40127 en43133)Voor deinductie van de NEBbij het rund isgekozen voor het "vette lever Model":inhoudende dat te
veelvoeren in dedroogstand leidt tot een (reproduceerbare) diepere NEBmet alle gevolgen van dien
zoals snellere afbraak van opgebouwde conditie (vet en spiereiwit) ante partum (gewichtsverlies) en
in circulatie komen van stoffen (Nefa's en keto-lichamen) die devitaliteit van de gameten en het
embryo en de funktionaliteit van decellen in het immuunsysteem kunnen benadelen.
In40128 zalin 1998verder worden gewerkt aandeontwikkeling van meetmethoden voor
Neuropeptide-Y (NPY) en Leptine. Deze stoffen,die een rol spelen bij devoedselopname, worden
geacht in de hersenen de brugte slaantusseninsuline en leptine,alsindicatoren voor beschikbare
energie en conditie, ende synthese en de releasevan het gonadotroop hormoon - releasing
hormoon (Gn-RH).Verwacht magworden dat de uitkomsten van dit project ook van belang zullen
zijnvoor een beter begrip vanvruchtbaarheidsstoornissen bij de kip (vleeskuiken ouderdieren), de
vis (parasitaire infecties) ende mens (diabetus mellitus, anorexia nervosa en obesitas).
In40010zal een challenge test met toedienen van propyleenglycol worden uitgevoerd om te zien in
hoeverre de diepte van de NEBpost partum direct verantwoordelijk isvoor de reedsin de afgelopen
jaren waargenomen effecten opovariële activiteit en bronstgedrag.Tevens zal bekeken worden
welke fysiologische envoor deveehouder gemakkelijk te meten parameter in de eerste week na de
partus indicatief isvoor devruchtbaarheid zodat hij zijn management er tijdig op kan afstemmen.
In40126wordt voortgegaan met het achterhalen welke parameters (morfologische en fysiologische)
echt iets zeggen over de ontwikkelingspotentie vande eicelen hoe voeding en stressvia de follikel
deze potentie beïnvloeden.
In40127wordt voortgegaan met het bestuderen van het spermatransport (incl.fagocytose), de
spermacapacitatie ende bevruchting van deeicelin de genitaal tractus van dieren met een ernstige
NEBen leververvetting post partum en/of dieren die veeleiwit worden gevoerd om de melkgift
optimaal te stimuleren.
In43133 wordt voortgegaan met het bestuderen vande embryo-differentiatie in afhankelijkheid van
het milieu in de genitaaltractus.
Het gehele programma overziende is de aanpakvan het probleem vrij breed.Hetis het gevolg van
een geleidelijke overgang van eentechnologisch georiënteerd programma naar een pathofysiologisch. Een programma waarbinnen delen van het eerdere programma konden worden
afgebouwd en delen van het nieuwe programma konden worden opgebouwd. Bovendien was
aanvankelijk niet duidelijk welk orgaan of orgaansysteem bij het hoogproductieve dier de
reproductie in het bijzonder zou benadelen. Dekeuzewasderhalve eenbrede oriëntatie. Pasvanaf
1997werd de gehele inzet in het patho-fysiologische programma gerealiseerd. Door de gerezen
belangstelling voor degekozen probleemstelling werd enwordt het programma nu ook uitgevoerd
in samenwerking met devakgroep Inwendige Ziekten enVoeding der grote huisdieren en leden van
devakgroep Bedrijfsdiergeneeskunde enVoortplanting van de FvD/RUU en bediscussieerd met leden
vandevakgroep Veehouderij (LUW) en leden (FvD,NRS,HG,GD,PRen ID-DLO)van de landelijke
werkgroep Vruchtbaarheid Rund.In programma 202staatvooral eeninventariserende aanpak van
devruchtbaarheidsproblemen bij het rund centraal.Dit zal leiden tot adviezen aanveehouders en tot
een nadere toespitsing van devraag-c.q.probleemstelling. Deverdieping van het inzicht in de
oorzaken vanvruchtbaarheids stoornissen bij het rund endetechnieken en assaysdie gaandeweg
werden ontwikkeld zullen zeker ten goede komen aan een eventueelvervolgonderzoek na 1998 en
aanonderzoek naar devruchtbaarheidsproblemen bij varken en kip.Ook bij die diersoorten lijken de
problemen samen te hangen met een sterke selectie op productiekenmerken waardoor de
energieverdeling binnen het lichaam tijdelijk ten nadele vande reproductie, afweer en gezondheid
plaats heeft.
Doordat de bezuinigingen op dit programma veelalop verzoek van LNVafgewenteld zijn op de
"technologische" projecten ten gunste vande pathofysiologische projecten,zullen de
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oorspronkelijke programma resultaten alsnog behaald worden.Wat niet gehaald wordt is de
ontwikkeling van een Modelvoor het bestuderen van defunctie en levensduur van het corpus
luteum in aan-of afwezigheid van embryo's.

andere relevante

214,253,296,301

programma's
indicatie omvang

Totaal Mf 1,6 waarvan Mf 1,6 ten lastevan LNV

projecten

40010

Follikel-,eicel-encorpus luteum kwaliteit in relatietot deontwikkeling van het embryo
enonder condities van de NEB(ID-DLO,Dr.Th.A.M. Kruip)
40126
Onderzoek naar de relatie eicelkwaliteit enembryo-ontwikkeling (ID-DLO,A.de Wit/Dr.
Th.A.M. Kruip)
40127
Beschrijving (kwalitatief en kwantitatief) van spermatozoa in detractus genitalis (IDDLO,Dr. H.Woelders)
40128
Invloed van NEBop het hypothalamus- hypophyse systeem (ID-DLO,Dr. H.B. Oonk)
43133
(Bestuderen invloedvan de maternale tractus genitalis op de) Differentiatie van embryonale cellen (ID-DLO,Dr.lr. M. Boerjan)
Alle genoemde projecten worden uitgevoerd binnen het ID-DLO,afdeling Voortplanting en
Moleculaire Herkenning.
"Deinvloed van NEBop het hypothalamus-hypophyse systeem" kanvertaald worden in onderzoek
naar de "relatie voeding en vruchtbaarheid".
Conditie envoedselopnameworden via leptine en NPYin de hypothalamus vertaald in synthese en
afgifte van GnRH.Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met dr. H.B.Oonk, wier
werkzaamheden dan ook voor 50%vanuit programma 202,project 40128,wordt betaald.
Detitelvan 43133is uitgebreid omdat het project binnen 202gaandeweg sterker gekoppeld is aan
de pathofysiologische vraagstelling (NEB/voeding-Productie-genitaaltractus-embryo ontwikkeling).
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Programma 214

Benutting van genetische variabiliteit in de veehouderij

programmaleider

Dr.lr.J.K.Oldenbroek, ID-DLO

aanvangsjaar

1994

eindjaar

1998

samenvatting

Genetische variabiliteit vormt een belangrijke oorzaak vanwaarneembare verschillen tussen dieren
in gezondheid,vruchtbaarheid, kwaliteit van het product en de efficiëntie van de productie. Selectie
in potentiële ouderdieren verbetert cumulatief en structureel de genetische aanleg voor de gewenste
kenmerken in devolgende generaties. Hetfokkerij-onderzoek maakt degenetische variabiliteit
zichtbaar engeeft de benuttingsmogelijkheden voor deveehouderij aan.

aanleiding

Deoverheid wil samen met het bedrijfsleven betere kaders scheppen voor eenveilige en gecontroleerde productieketen.Tevens stelt de maatschappij eisen aan deveehouderij ten aanzien van de
duurzaamheid van de productiesystemen:de gevolgen van de productiemethoden voor de
hulpbronnen envoor het welzijn van dedieren.Devraag naar veiligheid enduurzaamheid betekent
dat de gezondheid en devruchtbaarheid vande dieren op een hoog peil moeten staan.De
fokdoelen bij deverschillende diersoorten moeten hierop worden aangepast.
Veehouderijproducten ondervinden eentoenemende concurrentie op de markt voor voedingsmiddelen. Deconcurrentiekracht kanvergroot worden door een betere kwaliteit van het product en
een hogere toegevoegde waarde.Overheid en bedrijfsleven vragen ook hier van het fokkerijonderzoek een belangrijke bijdrage.
In het fundamenteel-strategische fokkerij-onderzoek staat het genereren van kennis over de
mogelijkheden voor het benutten vandegenetische variabiliteit in deveehouderij centraal.
Verbetering van de efficiëntie van de productie blijft een belangrijke vraag voor het fokkerijonderzoek. Deoverheid wenst met devragen naar eenverminderde milieubelasting en een efficiënt
gebruik van de hulpbronnen indirect eendoelmatiger productie, terwijl het bedrijfsleven dit uit
(internationale) concurrentie-overwegingen vraagt.
Ontwikkelingen in defysiologie, de ontwikkelingsbiologie, de populatie-genetica en moleculaire
genetica, dewiskundige statistiek en de modellenleer vergroten de mogelijkheden om de genetische
variatie in processendieten grondslag liggen aandefokdoelkenmerken zichtbaar te maken.Tevens
kunnen degenetische relaties tussen degewenste fokdoelkenmerken: gezondheid en
vruchtbaarheid, kwaliteit, en efficiëntie nu beter gekwantificeerd engeïnterpreteerd worden. Door
devooruitgang in de ontwikkeling van computersimulatiemodellen kan het fokkerij-onderzoek
aangeven hoe en in welke mate met behulp van adequate fokwaardeschattingstechnieken de
erfelijke aanlegin fokprogramma'sop een hoog peil kanworden gebracht. Demogelijkheden om bij
deze vooruitgang in de rundvee-,varkens-, kippen-en schapenpopulaties een evenwichtige aandacht
aan de gewenste eigenschappen te besteden,zijn vergroot. Landbouwhuisdieren, waarbij de
productieprocessen in balans zijn met de processen die de gezondheid ende vruchtbaarheid
controleren,vormen het belangrijkste resultaat vandit fokkerijprogramma.
Defokkerij van dieren neemt in deveehouderij een belangrijke plaats in aan het begin van de
productieketen. Het fokkerij-onderzoek geeft de mogelijkheden aanvoor erfelijke verbetering van de
gezondheid endevruchtbaarheid vandedieren,vande kwaliteit van het product envan de
efficiëntie van de productieprocessen. Dit betekent dat het fokkerij-onderzoek de genetische
variabiliteit van defokdoelkenmerken en hun onderlinge samenhang karakteriseert en aangeeft hoe
door selectie een evenwichtige genetische vooruitgang,die pastin eenduurzame veehouderij,
bereikt kanworden.

doel

Erworden in het programma vier thema's gehanteerd:(l) gezondheid envruchtbaarheid,
(2) nutriëntenstromen, (3)genetica en (4) dierlijke productiesystemen. In de eerste drie thema's staat
het beschrijven vandegenetische variatie centraalenis het onderzoek meer gericht op
fundamentele vraagstukken. In het vierde thema wordt deopgedane kennis vandeeerste drie
thema's op systeemniveau geïntegreerd enworden de mogelijkheden om de genetische variatie te
benutten in fokprogramma's aangegeven.
Gezondheid en vruchtbaarheid
Onder dit thema wordt hetvoorkomen van ziekten gerelateerd aanimmunologische parameters.
Vruchtbaarheidsstoornissen worden benaderd vanuit biologische enfysiologische modellen en
kengetallen.Erfelijke variatie in ziekteresistentie enin vruchtbaarheid wordt gekwantificeerd.
Mogelijkheden voor selectie en degevolgen daarvan worden geïnventariseerd.
Dedirecte doelstelling bijdit thema ishet verbeteren vande erfelijke aanleg voor ziekte-resistentie
envruchtbaarheid. Dit heeft gunstige effecten op het welzijn van dedieren,het verhoogt de
mogelijkheden voor deveehouder om degewenste kwaliteit van het productiesysteem en het
product te bereiken en hetverlaagt dekansop uitvalvan dieren,waardoor ook deefficiëntie van de
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productie sterkverbetert. Het onderzoek onder dit thema levert een belangrijke fokkerijbijdrage aan
een duurzame veehouderij.
Debeoogde resultaten worden geformuleerd in projecten over:
- genetische resistentie tegen mastitis bij het rund enSalmonella bij de kip;
- interacties tussen selectielijnen en pathogenenstatus bijvarkens;
- selectie op hetinterval spenen-bronst bij varkens,en op de relatie tussen productie en
vruchtbaarheid bij rundvee enschapen.
Deprojecten onder dit thema worden volledig door LNVgefinancierd, met uitzondering van een
onderzoek naar de mogelijkheden om met behulp vanimmunologische parameters de genetische
variatie in algemene ziekteresistentie bij rundveevast te stellen (gedeeltelijk niet LNV-financiering).
Tot voor kort richtte deveefokkerij zichopfenotypische kenmerken,die meetbaar waren op het
einde van het productieproces endie een resultante waren van verschillende fysiologische processen
in het dier. Dekennis over dezeonderliggende processen is sterk toegenomen. De genetische
variabiliteit in dezefysiologische processenvraagt om twee redenen de nodige aandacht van het
fokkerijonderzoek:
Dekennis van deze processen kan nieuwe en beter benutbare selectiecriteria opleveren.
Defysiologische relaties tussen belangrijke processen in het dier worden zichtbaar, waardoor
gecorreleerde effecten van selectie beter voorspeld kunnen worden enwaarmee productiestoornissen,die ontstaan door het bereikenvanfysiologische limieten,voorkomen kunnen
worden.
Nutriëntenstromen
Het onderzoek binnen dit thema richt zichop alle drie doelstellingen.Vanwege devoorspelling van
gecorreleerde responsen vanselectie kunnen degezondheid en devruchtbaarheid van de dieren
beter bewaakt worden in fokprogramma's. Dekwaliteit van het product (eiwit-vetverhouding in
vlees en melk) isbeter te sturen.Inzicht in erfelijke aspecten van nutriëntenstromen isvan direct
belang voor deverbetering vande erfelijke aanlegvoor efficiëntie, omdat dit mogelijkheden biedt
voor devermindering vanverliezen van nutriënten.
Debeoogde resultaten worden geformuleerd in projecten over:
- defysiologische achtergronden vandemelkproductie bij runderen inclusief de interacties met
voersamenstelling en het ontwikkelen vanvoorspellers voor selectie;
- het karakteriserenvanfysiologische enmoleculair-biologische achtergronden van verschillende
varkenslijnen;
- relaties tussen spiervezeltype, spiermetabolisme envleeskwaliteit bij varkens en
- de relatie tussen groeikenmerken envruchtbaarheid bij schapen envleespluimvee.
Met uitzondering van het spiervezeltyperingsonderzoek en het onderzoek naar de relatie tussen
groei en vruchtbaarheid van vleespluimvee (geheeldoor LNVgefinancierd) worden de andere
projecten voor een belangrijk deelgefinancierd door het bedrijfsleven.
Genetica
Binnen het thema genetica worden kwantitatief-genetische methoden verbeterd en zonodig
ontwikkeld om genetische variatie in kaart te brengen.Dezegenetische variatie wordt met kennis
vanuit verschillende onderzoekvelden,waarbij het zwaartepunt ligt in de moleculaire biologie en
fysiologie, gekwalificeerd of gekwantificeerd. Deprojecten binnen dit thema richten zichvooral op
deverbetering van de erfelijke aanleg voor vleeskwaliteit envoor de efficiëntie van groei en
melkproductie.
Het onderzoek wordt uitgevoerd in projecten over:
- hetverbeteren en uitbreiden van bestaandefokwaardeschattingsmethoden en het ontwikkelen
van nieuwe genetisch-statistische analysemethoden voor "Marker Assisted Selection' en
imprintingseffecten,
- het ontwikkelen van moleculair-biologische modellen voor spierceldifferentiatie en voor
vetsynthese (inclusief effecten van polymorfie op loei met een bekende functie in deze processen)
en
- het ontwikkelen van genetische merkers voor schapen en vleespluimvee.
Deprojecten waarin nieuwe genetisch-statistische methoden worden ontwikkeld en het onderzoek
naar de moleculair-biologische modellenvoor de spierceldifferentiatie endevetsynthese worden
uitsluitend door LNVgefinancierd. Bijdeoverige projecten is er sprake van een substantiële bijdrage
vanuit het bedrijfsleven.
Dierlijke productiesystemen
Fokprogramma's waren primair gericht opéén kenmerk dat een belangrijke invloed had op de
hoogte van de productie van melk,vlees eneieren.Het toenemende belang van gezondheid en
vruchtbaarheid, kwaliteit en efficiëntie vraagt om een andere en evenwichtiger afweging van
kenmerken,die onderling gecompliceerde relaties hebben. Dit vraagt per diersoort en per
veehouderijsysteem om eenfokdoel eneenfokprogramma op maat,waarbij alle kennis diein de
andere drie thema's beschikbaar komt, geïntegreerd wordt in het vierde thema met betrekking tot
dierlijke productiesystemen.
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Het beoogde resultaat van dit onderzoek wordt geformuleerd in projecten over:
het ontwikkelen van specifieke fokprogramma's voor de diersoorten ende houderijsystemen;
het optimaliseren van het conserveren vangenetische variatie en
het ontwikkelen vanfokprogramma's met moderne voortplantingstechnieken voor varkens.
De laatste twee onderwerpen worden mede met steun vanuit het bedrijfsleven uitgewerkt.
planning 1998

Algemeen
Het onderzoekin dit programma wordt uitgevoerd onder dethema's gezondheid en vruchtbaarheid,
nutriëntenstromen, genetica endierlijke produktiesystemen. Het gebalanceerd verbeteren van de
erfelijke aanleg vandieren vormt de kern van het onderzoekprogramma. Vanuit de genetica wordt
met verschillende anderedisciplines het centrale doel nagestreefd:eencumulatieve verbetering van
de erfelijke aanleg van de dieren die tot expressie komt in de produktieketens voor vlees,melk en
eieren. Daarbij iseen weloverwogen evenwicht tussen produktie-eigensehappen, produktkwaliteit
en gezondheid envruchtbaarheid een belangrijke voorwaarde, maar binnen dit geheelverdienen de
erfelijke verbetering van gezondheid envruchtbaarheid prioriteit. Gezien het karakter van deze
kenmerken vraagt dezeverbetering om nieuwe kennis die vanuit de moleculaire-en kwantitatieve
genetica ontwikkeld wordt. Ervindt een ombuiging plaats die leidt tot eenversterking van het
'zoönosen'-onderzoek: in bestaande projecten wordt de aandacht voor de genetische resistentie
tegen salmonella bijvarkens en scrapie bij schapenversterkt. In 1998zalin een aantal
varkensprojecten,waarin gebruik wordt gemaakt vandieren uit de praktijk, devertraging ingehaald
moeten worden die in 1997isopgelopen door devarkenspest. Onder het thema dierlijke produktiesystemen wordt in eentweetal AlO-projecten gewerkt aan het behoud van de genetische diversiteit
in populaties van landbouwhuisdieren. In beide projecten vindt ondersteuning van de EUplaats.De
programmaleider verleent beleidsondersteunende diensten voor LNVin de richting van de EUen de
FAOop het terrein van de conservering van genetische diversiteit bij landbouwhuisdieren.
Dit programma wordt in 1998afgesloten. Het oorspronkelijk geplande onderzoek onder de vier
verschillende thema's gezondheid envruchtbaarheid, nutriëntenstromen, genetica en dierlijke
produktiesystemen isgrotendeels uitgevoerd. Door detussentijds doorgevoerde reducties op de
programma-capaciteit zijn niet bij alle diersoorten de projecten onder het thema gezondheid en
vruchtbaarheid volgens de oorspronkelijke planning uitgevoerd. Daar staat tegenover dat met een
projectsubsidie een nieuw thema "biodiversiteit" voortvarend ter hand isgenomen.
In nauwe samenwerking met de leerstoelgroep Fokkerij en Genetica van de LUWwordt het nieuwe
fokkerijprogramma 1999-2004voorbereid. Het isduidelijk dat projecten onder de thema's
ziekteresistentie en biodiversiteit de hoofdmoot van het programma vormen, naast een aantal
projecten waarin de erfelijke aspecten van produktkwaliteit (melk,vlees) aan de orde komen.
Thema gezondheid en vruchtbaarheid
Het onderzoek naarde relatie tussende hoogtevande melkproduktie endevruchtbaarheid en
ziekteweerstand wordt na het succesvol afronden van een pilot-studie opnieuw geformuleerd en in
uitvoering genomen. Dewaarde van bestaande registratie-systemen in de praktijk voor de
fokwaardeschatting voor ziekte-incidentie wordt bestudeerd in eenvooronderzoek. Bij de varkens
worden met medefinanciering van het bedrijfsleven de mogelijkheden bestudeerd om te fokken op
algemene ziekteresistentie. Het 'weerstands'-project heeft in 1997vrijwel stilgelegen vanwege de
uitbraak vanvarkenspest. Bemonstering van proefdieren werd onmogelijk omdat deelnemende fokenvermeer-deringsbedrijven niet meer bezocht kondenworden voor monstername of omdat de
bedrijven "geruimd" werden. Dit project wordt uitgebreid met aandacht voor de resistentie tegen
salmonella. Bijde schapen wordt in EU-verband het effect van worpgrootte op groei en
karkaskwaliteit bepaald.Daarnaast wordt het onderzoek naar de bestrijding van scrapie uitgebreid
met onderzoek naar de erfelijke aspecten voor scrapie-gevoeligheid. Dit onderzoek kan ook van
belang zijn voor de BSE-bestrijding. Bij pluimvee worden de erfelijke mogelijkheden vastgelegd om
binnen lijnen vanvleeskuikens uitvalten gevolge van ascites te voorkomen,wordt in EU-verband de
erfelijke aspecten van osteoporose bij leghennen bestudeerd enin een EU-project wordt
meegewerkt aan onderzoek naar deerfelijke resistentie tegen salmonella.
Binnen dit thema worden devolgende onderzoeksresultaten opgeleverd in devorm van publikaties,
voordrachten op seminars,congressen en workshops:
Fokkerijmaatregelen om de ziekte-incidentie bij melkvee te verlagen.
Dewaarde vanimmuunparameters van beren voor de selektie op ziekteweerstand.
Vermindering van de uitvalvanvleeskuikens door produktieziekten.
Thema nutriëntenstromen
Bij alle vier diersoorten wordt in de hoog-produktieve fasen vande produktiecycli veel aandacht
besteed aan deverdeling van de nutriënten over deverschillende levensfuncties en de energiebalans. Eengebalanceerde verdeling is een voorwaarde voor een kwalitatief hoogwaardig produkt
en voor een robuust dier dat niet snelziek wordt. Bijvarkens wordt het onderzoek gericht op de
erfelijke verbetering van devleeskwaliteit verder uitgebouwd. Betere voorspellers voor vleeskwaliteit
en stressresistentie voor het slachten spelen daarin de hoofdrol. Bij melkvee worden de
mogelijkheden bestudeerd om door selektie de lactatiecurve afte vlakken,waardoor de
stofwisseling in het begin van de lactatie minder belast wordt.
Binnen dit thema worden devolgende onderzoeksresultaten opgeleverd in devorm van publikaties,
voordrachten op seminars,congressen en workshops:
- De relaties tussen melkproduktie, voeropname, energiebalans en gezondheid bij melkvee.
- Eenliteratuuroverzicht over deerfelijke aspectenvan de persistentievan de melkproduktie bij
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runderen.
Thema genetica
Het onderzoek naar degenetische regulatie van het intramusculair vetdepot zal (na de
vertraging van de experimenten door devarkenspest) nuin 1998afgerond worden.
Degenetische regulatie van deziekteresistentie bijvarkens zalde nodige aandacht krijgen.Ook hier
zalde "candidate-gene-approach" eeninvalshoek zijn.
Binnen dit thema worden devolgende onderzoeksresultaten opgeleverd in devorm van publikaties,
voordrachten op seminars,congressen en workshops:
- Eendissertatie over de rolvan polymorfie op FABP-locien devetverdeling bij varkens.
Thema dierlijke produktiesvstemen
Binnen dit thema wordt het werk verantwoord alsCoordinating Institute voor het FAO-programma
"Conservation of Animal Genetic Resources".Erwordt in een AlO-project gewerkt aan het opstellen
van de richtlijnen voor het cryoconserveren van genetische variatie. Daarnaast wordt in een AlOproject een fokprogramma voor kleine bedreigde populaties ontwikkeld.
Binnen dit thema worden devolgende onderzoeksresultaten opgeleverd in devorm van publikaties,
voordrachten op seminars,congressen en workshops:
- Het optimaliseren van deselectie tussen en binnen rassenten behoeve van cryoconservering.
- Het optimaliseren vanfokprogramma's met eeninternationale dimensie.
andere relevante
programma's
indicatie omvang

Totaal Mf 2,8waarvan Mf 2,4ten laste vanLNV

projecten

44252:
44254:
47039:
44254:
44637:
44636:
44860:
47031:
47005:
47138:
47110:
44500:

Deoptimalisatie vanfokprogramma's met toepassing van marker assisted selection
(Dr.lr.T.H.E.Meuwissen, ID-DLO).
Selectievoor produktie-enfitnesskenmerken: een gebalanceerde respons (Dr.lr.T.H.E.
Meuwissen,ID-DLO).
Fokwaardeschatting op basisvanindividuele proefmelkgegevens (Dr.lr.T.H.E.Meuwissen,
ID-DLO).
Richtlijnen voor decryoconservering van genetische variatie bij landbouwhuisdieren (Dr.lr.
T.H.E.Meuwissen,ID-DLO).
Myogenese zonder Myo-D? (Dr. M.F.W.Te Pas,ID-DLO).
Sturingvan hetintramusculair vetdepot bijvarkens met genetische merkers (Dr.M.F.W.Te
Pas,ID-DLO)
Effectvan selectieop melkproduktieop efficiëntie, energiebalans en gezondheid en
vruchtbaarheid bij rundvee (Dr.lr. R.F.Veerkamp, ID-DLO).
Relevantievan afweerkenmerken bijvarkens (Drs.A.H.Visscher, ID-DLO).
Fysiologische engenetische relaties tussen worpgrootte, bespiering envetheid bij schapen
(Drs.A.H.Visscher, ID-DLO).
Vroegevoorspellers voor vleeskwaliteit en stressresistentie bijvarkens (Dr.lr. K.H.De
Greef, ID-DLO).
Vitale vleeskuikens door aangepast ketenmanagement entoepassingen vande genetica
(Dr.lr. K.H. DeGreef, ID-DLO).
Selectie op botsterkte bij leghennen (Dr.lr. K.H.DeGreef, ID-DLO).
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3.5 Veevoeding

157

Programma 297

Vermindering van de stikstof- en fosforemissie van melkveebed rijven
door een hogere benutting van ruwvoer van eigen bodem

programmaleider

Drs.A.M.van Vuuren, ID-DLO

aanvangsjaar

1996

eindjaar

1999

samenvatting

Indit programma worden de mogelijkheden onderzocht op het gebied van planten veredeling en
teelt,voederwinning envoeding die leidentot een hoger aandeelvan kwalitatief beter ruwvoer van
eigen bodem in het rantsoen voor melkkoeien, met alsdoelde benutting van stikstof en fosfor te
verbeteren. Dit zalleiden tot een meer duurzame melkveehouderij met een verminderd overschot
aan stikstof en fosfor.

aanleiding

InNederland wordt van hettotale landbouwareaal meer dan 60%gebruikt voor de productie van
ruwvoeders voor melkvee,voornamelijk grasland (ca.55%)en snijmaïs (ca.10%),naast luzerne,
klaver en voederbieten.Om de hoge potentiële melkproductie per koe c.q.per hectare te kunnen
realiseren,iseen hogevoederwaardeopbrengst per hectare nodig. Die hoge voederwaardeopbrengst kanslechts bereikt worden door een hoge input van kunstmeststoffen op
rundveebedrijven. Ondanks de hoge opbrengst aanvoederwaarde, isde opname van dat ruwvoer bij
hoog-productieve koeien onvoldoende om de dieren tevoorzien van de benodigde voedingsstoffen.
Daarom wordt het rantsoen aangevuld met krachtvoer, waarvan een melkkoejaarlijks ca.2000 kg
opneemt. Deaanvoervan kunstmeststoffen en krachtvoer betekent voor melkveebedrijven een
aanzienlijke input van N,P en K.Zowordt het N-overschotvoor een groot deelveroorzaakt door
aankoop van kunstmest, terwijl de P-en K-overschotten voor een groot deelzijn toe te schrijven aan
de aankoop van krachtvoer.
Verlaging van deemissie door verlaging van mineralenoverschotten is een belangrijke doelstelling
van het Nederlandse landbouwbeleid.
Omdat bij eenvast melkquotum per ha,de afvoer van mineralen in dierlijk product (aanwas, melk)
weinig zalveranderen,zaldevermindering van de mineralenemissie voornamelijk moeten komen
uit beperking van het gebruik van meststoffen en krachtvoer. Vermindering van kunstmestgebruik
kan leiden tot een daling vandevoederwaarde-productie van grasland.Door de verlaagde
melkproductie die daarbij optreedt, neemt de efficiëntie van de N-benutting minder toe dan
theoretisch mogelijk is (Valk, pers. med.). Delagere voederwaardeproductie kanveroorzaakt worden
of door een lagere ds-opbrengst,of door een lagere voederwaarde per kg ds,of door beide. Muller
e.a.(1993) schatten dat het aantal melkkoeien in 2005ca 1,2 miljoen zalbedragen.Ook het aantal
runderen in de andere sectoren zalnog aanzienlijk dalen.Hierdoor daalt deintensiteit van de
grondgebonden veehouderij van 2,55 graasdieren eenheden in 1990 naar 1,95 in 2005. Dit lijkt een
goede compensatie voor dedaling van deds-opbrengst,die met een lagere N-bemesting verwacht
magworden.Ook lijkt het, gezien de resultaten van onderzoek in het vorige onderzoekprogramma,
mogelijk om een sterke daling in verteerbaarheid en daarmee in energiewaarde te vermijden door
aanpassingen in graslandmanagement (Valk enVellinga, pers.med.). Daarbijvalt te denken aan
inscharen of inkuilen bij een lagere ds-opbrengst. Ook zijn duidelijke perspectieven aangetoond voor
het verhogen van devoederwaardeopbrengst door bijveredeling van grasrassen te selecteren op
een hogere stikstofefficiëntie eneen hogereverteerbaarheid. Veredelingsonderzoek heeft laten zien
dat een stijging van destikstofefficiëntie van gras met 10%leidt tot een daling van het stikstofoverschot met 30%op bedrijfsniveau,terwijl het bedrijfsresultaat hoger isdoor een lager gebruik van
kunstmeststikstof (Vellinga enVan Loo,1994).
Hoewel het door de aanpassingen in grasland management mogelijk lijkt om negatieve effecten van
eenlagere N-benutting op productie en stikstofefficiëntie tevermijden,zullen deze maatregelen niet
direct leiden tot een stijging van het aandeel ruwvoer in melkveerantsoenen. Hiervoor is het
noodzakelijk dat dedieren meervoedingsstoffen uit eigen ruwvoer opnemen. Enerzijdsis dit te
bereiken door dedieren meer ruwvoer op te laten nemen,anderzijds door een betere benutting van
dievoedingsstoffen door het dier.
Op het gebied van plantveredelingsonderzoek naar mineralenefficiëntie en voederwaardeproductie
istot nu toe bekend geworden over het voorkomen van genetische variatie voor deze
eigenschappen in Engels raaigras en maïs.Meer kennis is nog nodig over de erfelijkheidsgraad van
mineralenefficiëntie envoederwaarde om goed te kunnen aangeven hoe sneldoor plantenveredeling vooruitgang geboekt kanworden.Verder moeten de meetmethoden zelf voor
voederwaarde en mineralenefficiëntie efficiënter worden.Degangbare methoden voor het bepalen
van deze eigenschappen zijn nog onvoldoende geschikt (te duur of te lange beproevingsduur) voor
grootschalige toepassing door plantenveredelingsbedrijven. Hierdoor kan het
plantenveredelingsbedrijfsleven onvoldoende snelvooruitgang boeken bij de selectieop voederwaardeopbrengst en mineralenefficiëntie. In principe staantwee mogelijke oplossingswegen open.
Teneerste zoeken naar snellere engoedkopere,indirecte meetmethoden voor de voederwaardebepaling en mineralen-efficiëntie. Enkelevoorbeelden hiervan zijn het onderzoeken van
infraroodbepalingen (NIRS)van celwandverteerbaarheid of differentiële scanning calometrie (DSC)
voor de bepaling vanallerlei voederwaardekarakteristieken. Eentweede oplossingsweg is zoeken
naar moleculaire merkersvoor voederwaarde en mineralenefficiëntie. Als moleculaire merkers voor
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deze genetisch bepaalde kwantitatieve eigenschappen gevonden worden,kan indirecte selectie voor
deze eigenschappen plaatsvinden op basisvande moleculaire merkers zonder dat uitgebreide en
langdurige veldproeven nodig zijn. Bij positieve resultaten van dit plantenveredelingsonderzoek
kunnen degeschetste perspectieven veelsneller gerealiseerd worden.
Een belangrijk deel (30tot 50%)van het ruwvoer wordt in geconserveerde vorm, meestal
ingekuild, vervoederd. Devoeropname eneiwitkwaliteit vaningekuilde graslandproducten is echter
lager dan van het verse product. Dit leidt tot extra krachtvoergebruik enonnodige N-verliezenvia de
urine. Hoewel aanvoeropname eneiwitkwaliteit van ingekuilde grasproducten tot nu toe veel
onderzoek isverricht, kunnen noggeen doelgerichte oplossingen van deze problemen worden
aangedragen,met name onder Nederlandse omstandigheden. In eerdergenoemde
toekomstverkenning (Muller e.a.,1993) stijgt de melkproductie de komende jaren tot gemiddeld
8500 kg per dier perjaar. Eendergelijke productie isalleen mogelijk alsook devoeropname stijgt.
Tijdens beweiding neemt een melkkoe dagelijks maximaal 12tot 20kg droge stof op, hetgeen
voorziet in de energie-behoefte voor een productie van 20tot 30kg melk. Uit eerder onderzoek is
echter gebleken dat de energiebenutting vangrasvan hoge kwaliteit in het huidige
voederwaarderingssysteem wordt overschat,waardoor de melkproductie lager is en de benutting
van stikstof daalt. Deefficiëntie vande energiebenutting isvoor eendeelafhankelijk van de aard van
de beschikbare voedingsstoffen, maar voor een belangrijk deelook vande arbeid die het dier moet
verrichten om devoedingsstoffen beschikbaar te krijgen.Omdat dezevoor het dier niet onbeperkt is,
zijn energiebenutting envoeropname nauw met elkaar gerelateerd.
Onderzocht zalworden welke maatregelen deopname van en kwaliteit (geconserveerde) ruwvoeder
verhogen. Daarbijzalonder meer rekening worden gehouden met de nieuwe hypothese van
voeropname regulering (Ketelaars enTolkamp, 1991).Verbetering van de benutting van
voedingsstoffen kan bereikt worden alsdeverschillende voedingsstoffen (eiwitten en koolhydraten)
op hetjuiste moment beschikbaar komen voor het dier. In het vorige programma is ruim aandacht
besteed aan deinvloed van de eiwit- koolhydraatverhouding op de stikstofverliezen die in de pens
optreden. In het hier beschreven programma krijgen niet alleen deverliezen in de pens aandacht,
maar ook deverliezen in maagdarmkanaal enintermediaire stofwisseling. Deelsop basisvan de
resultaten van onderzoekprogramma 247zalde samenstelling van voedermiddelen en rantsoenen
worden aangepast enzalhet verwachte effect op de benutting van Nen P en andere voedingsstoffen
worden nagegaan.
Bewerking beïnvloedt develddroging c.q.veldduur en defysische eigenschappen van het voer.
Derhalve moet rekening worden gehouden met effecten hiervan op defysische eigenschappen van
het voer en het verloop van het conserveringsproces en de uiteindelijke voeropname door het dier.
Doelvan het onderzoek zalmoeten zijn het schatten van de nutritionele waarde van ruwvoeders,
waarbij eveneensvooruit wordt gelopen op te ontwikkelen (prog.247) nieuwe voederwaarderingssystemen die de benutting van nutriënten goed voorspellen (Brenninkmeyer e.a.1995)Eenbelangrijk deelvan het stikstofoverschot komt in het milieu in devorm van ammoniak. Bijde
ammoniakemissie spelen het ureumgehaltein de urine ende urease-activiteit van de stalvloer mede
een rol.In het vorige programma isonderzoek gestart naar het effect vandevoeding op de
urineproductie en -samenstelling.Ook heeft onderzoek binnen het vorige programma
aangetoond dat de urease-activiteit op de stalvloer niet afhankelijk isvan maatregelen in de sfeer
van de stalhygiëne. maar ook vande microbiële activiteit van diverse faeces. Deze laatste varieert
vermoedelijk onder invloed vanverschillen in rantsoensamenstelling.
Dedoelgroep vandit onderzoek isdegrondgebonden veehouderij.Zij krijgt met dit onderzoek de
mogelijkheden om de Nen P emissie teverminderen bij een gelijk of zelfsgroter aandeelvan eigen
ruwvoer in het rantsoenvoor melkvee.
Literatuur
Brenninkmeijer, C, S.F.Spoelstra enC.J.G.Wever, 1995. Voer voor de toekomst. RapportlD-DLO nr.
430. ID-DLO,Lelystad.
Ketelaars,J.J.M.H.en B.J.Tolkamp, 1991. Toward anew theory offeed intake regulation inruminants.
Proefschrift Landbouwuniversiteit Wageningen.
Muller, J., K.de Koning,C.Wever,S.-J.Hiemstra en H.Havinga, 1993.Grazenin detoekomst. Eenvisie
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doel

Het programma beoogt de mineralen invoer via kunstmest en krachtvoer op melkvee-bedrijven te
beperken door verbetering vande benutting vanstikstof, fosfor uit grasenmaïs(producten). Voor
verbetering van de benutting zalnaar diverse doelstellingen gestreefd worden:
a. Maximale efficiëntie waarmee stikstof, fosfor en eventueel andere mineralen die in de bodem
aanwezig zijnof daaraanworden toegediend,in het gewasworden vastgelegd.
b. Maximale efficiëntie waarmee stikstof, fosfor en eventueel andere mineralen die in het voer
aanwezig zijn,worden vastgelegdin dierlijk product.
c. Verbetering vande energie-opname uit ruwvoeders.
Indit programma zullen de mogelijkheden worden onderzocht om dit te bewerkstelligen door
maatregelen op het gebiedvanteelt,conservering envoederstrategieën. Ook de milieu-technische
gevolgen van dergelijke maatregelen zullenworden verkend.

planning 1998

Programma 297beoogt het aandeel ruwvoer (gras en maïs) in rantsoenen voor melkvee te verhogen.
Het onderzoek omvat plantengenetica,teelt,voederwinning envoeding. Eenhoger aandeel
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kwalitatief beter uwvoer van eigen bodem in het ratsoen voor melkkoeien betekent een betere
benutting van stikstof enfosfor, waardoor de huidige overschotten aanzienlijk zullen verminderen.
Ten einde de samenwerking tussen de betrokken instituten teverbeteren zijn 3 themagroepen
gevormd:
1. Verbetering voeropname via bewerking van ruwvoeders (ID,IMAG)
2. Benutting vanfosfor enandere mineralen (CPRO,ID,AB)
3.Opname en energetische verwerking van gras (AB,CPRO,ID)
1. Verbetering voeropname via bewerking van ruwvoeders
Onderzoek naar verbetering van deopname en benutting van geconserveerd ruwvoer richt zich op
verbetering vandedierprestatie op geconserveerd ruwvoer door beïnvloeding van het
fermentatieproces middels biotechnologische behandeling. Nadruk zal liggen op effecten van
extreme mechanische behandeling van gras.Dit onderzoek kan basis-inzicht geven in de effecten
van drastische structuur entextuur veranderingen opopname door melkvee. Bovendien kan
fractionering een mogelijkheid zijn om te vermijden dat melkvee boven de eiwitbehoefte norm
wordt gevoerd en daarmee een bijdrage leveren aandevermindering van N-excretie.
Blootstelling van silage aan lucht kan negatieve gevolgen hebben voor de kwaliteit. Uit eerder
onderzoek is gebleken dat bepaalde inoculanten de aerobe stabiliteit kunnen verbeteren. In het
komendejaar zalonderzocht worden op welke mechanismen dezeverbetering berust. Ook zal
worden nagegaan hoe kuilfactoren,zoals pH,droge stof gehalte,temperatuur en epiphytische
microflora,destabiliteitsverbeterende activiteit van bepaalde bacteriestammen beinvloedt. Doelvan
dit onderzoek (i.s.m. Rijksuniversiteit Groningen en medegefinancierd door STW)isom methoden
aan te geven,die leiden tot een betere aerobe stabiliteit van gras-en maiskuilen.
Inaansluiting op het onderzoek naar het effect vandeintensiteit van bewerken opde waterafgifteeigenschappen van gras zalin 1998het effect op de 'inkuilbaarheid' worden bepaald.Aansluitend op
dezefasein het onderzoek zaldan in 1999 het effect van bewerkingsintensiteit op voeropname
worden vastgesteld.Voor het meten van hetverloop vande silagekwaliteit zalgetracht worden een
niet destructieve bepalingsmethodiek te ontwikkelen. Bij dit onderzoek zaleenJapanse onderzoeker
worden ingezet.
Tenslotte zalin 1998worden begonnen met het onderzoek naar detechnologie voor de
mechanische ontwatering van gras.
2. Benutting van fosfor en andere mineralen
P-efficiëntie in maïs isin sterke mate gerelateerd aande koude tolerantie van het maïsgenotype. Met
de ontwikkelde hydrocultuur-proefopstelling waarmee het mogelijk istemperatuur op plantniveau
en op wortelniveau te variëren zaldegenetische variatie binnen maïsverder worden onderzocht. Er
zaleen begin worden gemaakt met het onderzoek om de achterliggende genen te identificeren.
Het genetisch/fysiologisch onderzoek aanstikstof efficiëntie in Lolium zalzichin 1998 met name
richten op het doorscreenen van splitsende populaties voor deze eigenschap, ende achterliggende
fysiologische karakteristieken. Erwordt naar co-financiering gezocht om dit onderzoek te
ondersteunen met moleculair genetische genoomstudies.
Nagegaan zalworden,in samenwerking met de LUW,in hoeverre onderzoek met de stabiele
isotopen techniek antwoordt kan geven opdevraag of de endogene P-verliezenafhangen van het Popname niveau van de melkkoe. Kennis hierover isnoodzakelijk om in het laatstejaar van dit project
een mechanistisch modelte ontwikkelen alsaanzetvoor nieuwe P-normen.
Het experimentele onderzoek isde basisvoor modelmatige verkenningen waarmee de perspectieven
van innovaties m.b.t. produktie en kwaliteit van ruwvoeders verder worden verkend.Deze
modelmatige verkenningen concentreren zichop deteeltkundige enveevoedkundige mogelijkheden
voor intensieve melkveebedrijvenom tevoldoen aanvoorgestelde verliesnormen voor fosfor en
stikstof.
De resultaten zijn van algemeen belangvoor de ontwikkeling van kennis van duurzame
produktiesystemen envan bijzonder belangvoor het bereiken van toekomstige verliesnormen voor
stikstof enfosfor in de melkveehouderij.
3.Opname en energetische verwerking van gras
Detechnische mogelijkheden voor het gebruik vangras als basisvoor breivoeder in de
melkveehouderij worden onderzocht. Hiertoe wordt het laboratoriumonderzoek naar
gecombineerde mechanische en enzymatische ontsluiting van gras voortgezet.
In het kader van het genetisch/biochemisch onderzoek aanvoederkwaliteit vanLolium worden in het
komendejaar aan 4genotypen die bij verschillende N-niveau'sin het veld geteeld zijn en aan5
snedesdaarvan verschillende karakteristieken bepaald.Behalve celwand-en organische vertering
wordt ook fenolzuurgehalte gemeten. Dit onderzoek geeft inzicht in relaties tussen voederwaardekarakteristieken en mogelijke verklarende biochemische factoren.Op basisvandeze kennis worden
vervolgens eenaantalvoederkwaliteits-metingenverricht, op kleinere kas-en laboratoriumschaal,
aan een grote groep genotypen die de CPRO-DLO mapping populatie vertegenwoordigen. Deze
populatie bestaat uit zo'n 100genotypen van Lolium perenne, enisverkregen door een hybride
(tussen een genotype met goede verteerbaarheid eneen genotype met een slechte verteerbaarheid)
te kruisen met eenvrijwel homozygoot verdubbeld haploid genotype. Depopulatie splitst naar
verwachting uit voor verteerbaarheid, enwordt ook gebruikt voor het moleculair genetisch
onderzoek aanvoederwaarde in programma 286 (Plantenveredelingsonderzoek aan Produktkwaliteit
in de Keten).
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Voor het onderzoek naar de energiewaarde van gras en luzerne zullen de resultaten van
Nederlandse en buitenlandse proeven uit het verleden nader worden geanalyseerd.
Publicaties en presentaties 1998
In 1998zullen verschillende publicaties voorbereid worden,zowelvoor wetenschappelijke
tijdschriften alsvoor devakpers:
- fosfornormenvoor melkvee,
- de perspectieven voor verbetering van de nutriëntenbenutting in de Nederlandse veehouderij,
- detechnische mogelijkheden graste gebruikenvoor de produktie van breivoeder in de
rundveehouderij,
- genetische variatie in Engels raaigras voor N-benutting enverteerbaarheid,
- biochemische achtergrond vangenetische variatie in verteerbaarheid van Engels raaigras.
241, 307, 315
Totaal Mf 2,2waarvan Mf 2,1ten lastevan LNV
1. Verbetering voeropname via bewerking van ruwvoeders
297.47077 Verbetering voeropname en benutting bij melkkoeien uit geconserveerde ruwvoeders
door oogst- eninkuiltechnieken (F.Driehuis, ID-DLO)
297.46447 Bestrijding van negatieve effecten van blootstelling van silage aande lucht.(F.
Driehuis, ID-DLO)
51311
Effecten van bewerking van ruwvoer op de kwaliteit enopname (A.H.Bosma,IMAGDLO)
2. Benutting van fosfor en andere mineralen
297.47003
Bepaling van de minimale fosfornormen voor melkkoeien (H.Valk, ID-DLO)
2.090.039
Genetisch/fysiologisch onderzoek naar stikstofefficiëntie van Engels raaigras.(E.N.van
Loo,CPRO-DLO)
2.099.955
Genetisch/fysiologisch onderzoek naarfosfaatefficiëntie van maïs (E.N.van Loo,CPRODLO)
10323
Modelmatige verkenningen van effecten van innovaties in ruwvoederproduktiesystemen (vacature,AB-DLO)
3. Opname en energetische verwerking van gras
297.47076 Invloed van ruwvoerkwaliteit op de beschikbaarheid van nutriënten en de effecten op
energiebenutting en-waardering envoeropname (H.Valk, ID-DLO)
2.090.068
Biochemisch/genetisch onderzoek aandevoederwaarde vangras (H.J.P.Marvin,CPRODLO)
10316
Invloedvande ruwvoederkwaliteit opde energiebenutting envoederopname bij
herkauwers (J.J.M.H.Ketelaars,AB-DLO)
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Programma 307

Optimalisering van de voeding van varkens en pluimvee door
integratie van gezondheidsaspecten in het streven naar vermindering
van de mineralenuitscheiding en ammoniakemissie

programmaleider

Dr. Ir.A.W.Jongbloed,ID-DLO

aanvangsjaar

1997

eindjaar

2000

samenvatting

De relatie tussen devoeding en gezondheid bij varkens en pluimvee wordt onderzocht om de
mineralenuitscheiding en het gebruik van additieven in het veevoer terug te dringen. Verschillende
voedingsfactoren worden bestudeerd in relatie tot o.a het weerstandsvermogen en de gezondheid
van het dier, maar ook tot deinteracties met stikstofverliezen in het maagdarmkanaal en de
intermediaire stofwisseling om de ammoniakemissie terug te dringen.

aanleiding

Deduurzame ontwikkeling in deveehouderij vraagt veranderingen in devoeding en de gezondheidsbenadering.Zowordt gestreefd naar het verhogen van degezondheidsstatus van de dieren bij
minder preventief gebruik vandiergeneesmiddelen in het voer. Daarnaast vindt erverandering in
nutriëntenvoorziening plaats (gebruik van enzymen,meer nadruk opwelzijn) enwordt gestreefd
naar minder uitscheiding van Nen mineralen (P,CuenZn) en minder ammoniakemissie.
De huidige pluimvee- envarkenshouderij wordt nog te vaak geconfronteerd met ontsporingen op
het gebied van gezondheid enwelzijn alsgevolg van o.a.de bestaande eenzijdige selectieprocedures
en niet-optimale omgevingsfactoren. Bijvleeskuikens wordt bijv. eenverhoogde uitval gevonden
door stofwisselingsziekten, zoals buikwaterzucht (ascites), hartziekten, levercirrhosis en
malabsorptie syndroom. Dezeverstoringen verlagen de productie en verhogen de
mineralenuitscheiding. Vermindering van dezegezondheidsproblemen vraagt een meer op de
productieketen gerichte integrale benadering. Dit isvan belang voor het vinden van mogelijke
oplossingen voor de praktijk. Indeze benadering wordt 'low-disease' nagestreefd door optimale
voedings-, huisvestings-en klimaatsomstandigheden,waardoor de mineralenuitscheiding in de mest
en urine tot een minimum gereduceerd wordt bij handhaving van het huidige productieniveau.
Voor het onderzoek naar de relatie tussenvoeding en gezondheid kunnen een aantal hypotheses
geformuleerd worden:l ) door voeding kandegezondheid en weerstand van het dier worden
verbeterd,waardoor minder preventief gebruik van diergeneesmiddelen via het voer nodig is;
2) door een gezonder dier isde benutting van nutriënten beter, waardoor de uitscheiding van
mineralen en stikstof verminder wordt; 3)dieren met een minder goede gezondheid kunnen via een
aangepaste voeding minder worden belast of zelfs gezond worden.We richten onsin dit
programma vooral op de eerste twee.
Ten aanzienvan demest-enammoniakproblematiek is het overheidsbeleid erop gericht de aanvoer
van mineralen beter in evenwicht te brengen met de afvoer via het gewas, ende ammoniakemissie
vanuit deveehouderij fors te beperken (Integrale Notitie Mest- enAmmoniakbeleid). De
ammoniakemissie in Nederland moet in 2000met 50%,enin 2005 met 70-90%omlaag ten opzichte
van 1980.Dit kan mede gerealiseerd worden door vermindering van de stikstofuitscheiding, zodat
tevens het overschot aan nitraat in grond-enoppervlaktewater teruggedrongen kan worden.
Toepassing van evenwichtsbemesting houdt in dat naastfosfor (P)ook de nodige aandacht
geschonken wordt aan mineralen zoals CuenZn.Om de beleidsdoelstellingen te bereiken zijn er
nog forse inspanningen nodig.Voedingsonderzoek heeft tot nu toe alveel resultaten opgeleverd
waarmee,zeker voor P,een substantiëlevermindering van uitscheiding isgerealiseerd. Eenverdere
verbetering van de nutriëntenbenutting bij varkens en pluimvee zou het overschot aan nutriënten
per hectare cultuurgrond tot aanvaardbare proporties terugbrengen. Nieuwe inzichten geven aan
dat de aanpak van het mestoverschot meer geïntegreerd dient te geschieden. Daarom zalin de
aanpak van dit programma meer onderzoek gericht worden op de relatie tussen devoeding en
diergezondheid met mineralenuitscheiding en ammoniakemissie.
Doelgroep van het onderzoek isdeoverheid (landelijk en regionaal),praktijkonderzoek, de
mengvoederindustrie, het CentraalVeevoederbureau,fokkerijgroeperingen, dierenartsen, additieven
firma's, en devarkens-en pluimveehouder. Met de resultaten van dit onderzoek kan de
kosteneffectiviteit vandeverschillende maatregelen beter tegen elkaar afgewogen worden.

doel
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Doelstelling van het onderzoek iseen meer geïntegreerde benadering van voeding en gezondheid
medein verband met de mineralenuitscheiding vanvarkens en pluimvee. Hiermeewordt beoogd,
dat o.a.via devoeding eenverbetering van degezondheid en deweerstand van het dier wordt
bereikt. Hierdoor kandevoederbenutting worden verbeterd ende mineralenuitscheiding
verminderd,het additievengebruik verlaagd ende productiekosten beperkt.
Vooral de rol van devoeding in relatie tot de diergezondheid krijgt meer aandacht. Effecten van
enkele voedingsmaatregelen op o.a. het weerstandsvermogen zullen worden bestudeerd mede in
afhankelijkheid vandegezondheidsstatus van het dier. Naeen uitgebreidere literatuurstudie in het
eerstejaar,volgen experimenten in devolgendejaren,waarbij ook fysiologische parameters worden
gemeten in relevante organen of weefsels (bijv.zuurstofvoorziening van de darm, hormoonspiegels
in relatie tot concentratie vananderefysiologische kenmerken). Dit is nodig om inzicht te krijgen in

desturing en het mechanisme vanweerstand/immuniteit engezondheid.Voor het onderzoeken van
deinvloed van voerfactoren op gezondheid is eentoetsingsmodel met vleeskuikens voorzien.Voor
het eerstejaar stelt ID-DLO0,5 fte extra beschikbaar voor nadere uitwerking van dit modelsysteem.
Om de ammoniakemissie voldoende teverminderen is een nadere bestudering noodzakelijk van
factoren die verantwoordelijk zijn voor de N-verliezenin het dier. Dit betreft o.a.de N-verliezen in de
darmwand en bij deintermediaire stofwisseling ende effecten op de N-uitscheiding. Ook wordt
invloed van zuurvormende zouten in het voer envanfermenteerbare koolhydraten verder
gekwantificeerd via experimenten met varkens en pluimvee,waarbij speciale aandacht wordt
besteed aandeinvloed opfysiologische belasting engezondheid. Daarna zalook deinvloed van
sub-optimale gezondheid op de aminozuren-enenergiebehoefte worden gekwantificeerd en de
effecten op de ammoniakemissie ende kostprijs worden nagegaan. Naast de effecten van o.a.
probiotica iser interesse voor deinvloed van met melkzuurbacteriëngefermenteerde voeders en
hun invloed op gezondheid/weerstand enwelzijn en de ammoniakemissie.
Demineralenbehoefte (vooral P)van moderne vleesrassen (varkens,vleeskuikens en kalkoenen) zal
worden bestudeerd mede in relatie tot botkwaliteit. Hiermee zullen de normen voor de
fosforvoorziening beter op de levensfase en het productieniveau gespecificeerd worden, waar
door de P-benuttingdoor het dier verbeterd kanworden. Deafbraak vaninositolfosfaten in het
maagdarmkanaal zalworden beschreven om deeffectiviteit van fytase te kunnen verhogen.
Nagegaan wordt of via in-vitro methoden voldoende kennis en inzicht kanworden verkregen in de
beschikbaarheid van fosfor van diverseveevoeders voor het dier (alleen met medefinanciering). Dit is
voor een nauwkeurige formulering van mengvoeders noodzakelijk.
Verdere uitwerking van het onderzoek zalin projectbeschrijvingen worden aangegeven.
planning 1998

Erwordt onderzoek naar agalactia bij fokzeugen uitgevoerd.Geenof onvoldoende colostrum en
melkproductie nade partus ende meestaltrager verlopende partus leidt tot grote sterfte onder
pasgeboren biggen (tot 25%).Als mogelijke oorzaken wordt gedacht aan eente hoge pHin de
dunne darm,onvoldoende mineralenvoorziening, electrolyten-en drinkwateraanbod. In dit
onderzoek wordt samengewerkt met de FD-RUU.Onderzoek naar het malabsorptiesyndroom (MAS)
bijvleeskuikens wordt voortgezet, met nametoegespitst op deverstoring van devertering van het
voer (effectiviteit van endogene enzymen). Eenpublicatie van de rolvan het voer in MASisvoorzien.
Eenliteratuurstudie over de rolvan zink in relatie tot deimmuunrespons bij varkens en pluimvee zal
worden uitgevoerd.Onderzoek wordt uitgevoerd m.b.t. het bevorderen van deimmuniteit van
varkens en pluimvee onder invloed van specifiekevoercomponenten (bijv. vetzurensamenstelling,
aminozuur-mineralen complexen,antigenen) ten einde een besparing op het gebruik van antibiotica
in dediervoeding mogelijk te maken.
Aanvullende analysesworden uitgevoerd omtrent gezondheidsstatus vanvleeskuikens uit het
ascitesproject. Onderzoek met vleeskuikens wordt opgestart waarbij devitamine E voorziening op de
weerstand centraalzalstaan.Eenliteratuurstudie zalworden uitgevoerd naar de mogelijke rol van
devoeding (o.a.fermenteerbare koolhydraten) in het verschijnselvan stijgende
lichaamstemperaturen bij moderne varkens enwat defysiologische oorzaak voor dit verschijnselis.
Erzaleendeelproject worden beschreven,waarin de benutting van nutriënten in relatie tot de
gezondheidsstatus centraal zalstaan.Hierbij zalvooral naar de stikstofbenutting worden gekeken.Er
zullen daarvoor contacten worden gezocht met een aantal Amerikaanse instituten of universiteiten,
waar alhet een enander isgedaan opdit gebied. DeN-gehaltesin devoeders zijn daar echter soms
aanzienlijk hoger danin Nederland.Het project eiwitbenutting in relatie tot de aardvan de
energievoorziening en de hormonale sturing bijvarkens zalworden afgerond met een
wetenschappelijke publicatie evenalsvan het project over fermentatie in dedunne darm op de
eiwitverliezen aldaar. Nadeliteratuurstudie in 1997over pre-en probiotica in varkens en pluimvee
zalhet LEIeen en ander financieel doorrekenen.Tevens zullen een aantalexperimenten worden
uitgevoerd om de effecten op diergezondheid en milieu te meten.Hiervoor is echter
medefinanciering vanuit het bedrijfsleven nodig.Enige capaciteit vanuit dit programma is nodig voor
een (nog niet goedgekeurd) project in het kader van het prioriteitenprogramma "Grenzen aan
Dierlijke Productie enWelzijn",omdat ook metingen ten aanzien van nutriëntenbenutting zijn
voorzien.
Eentweede proef met varkens wordt uitgevoerd omtrent het effect van fermenteerbare
koolhydraten en acidogene zouten op de ammoniakemissie, terwijl een publicatie van de eerste fase
vandit onderzoek wordt geschreven.Het IMAG-DLOverzorgt de ammoniakmetingen. Een
uitgebreide setvan analysesin varkens wordt uitgevoerd ter validatie van een modelvoor het
schattenvan mineralen invleesvarkens en biggen,waarna een publicatie wordt gemaakt. Onderzoek
wordt voortgezet naar het effect van organische zuren opde N-en mineralenbenutting mede in
relatie tot de buffercapaciteit van het voer. Eenafsluitende proef over de afbraak van
inositolfosfaten in het maagdarmkanaal bij varkens zalworden uitgevoerd en gepubliceerd.Tevens
wordt een proefschrift hierover afgerond enwordt er eenpublicatie over deinteractie van fytaat,
eiwit enfytase geschreven.
Aanvullende analysesworden uitgevoerd omtrent immuunrespons, delingssnelheid van darmweefsel
en bacterieflora invarkens en pluimvee afkomstig van relevante proeven die door derden zijn
gefinancierd. Het Productschap voor Veevoeder sponsort zeer waarschijnlijk enkele onderdelen van
hetvermelde onderzoek.

andere relevante
programma's

203, 241,247, 253, 254, 294, 297, 301

indicatie omvang

TotaalMf 1,5 waarvan Mf 1,3 ten lastevanLNV
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projecten

47134
47135
47136
47137
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Ontwikkeling van de mogelijkheden om via voedingsmaatregelen de gezondheid en
weerstand te bevorderen en maagdarmverstoringen te verminderen. Projectleider: Dr. Ir.
J.D.van der Klis,ID-DLO;
Analyse vanfactoren,die de homeostase verstoren en de rolvan devoeding bij de
ontregeling van orgaansystemen,waardoor de mineralenuitscheiding wordt beïnvloed.
Projectleider: Dr. Ing. C.W.Scheele,ID-DLO;
Vermindering van de ammoniakemissiedoor voedingseffecten op vorm en omvang van de
N-uitscheiding door varkens en pluimvee, medein relatie tot fysiologische belasting.
Projectleider: Dr. Ir.G.C.M.Bakker, ID-DLO;
Mineralenstofwisseling in varkens en pluimvee in relatie tot absorptie, benutting en
gezondheid.Projectleider: Dr.Ir.A.W.Jongbloed,ID-DLO.

Programma 341

Op nutriënten gebaseerde voedersystemen voor landbouwhuisdieren,
die voorspelling van productie, productkwaliteit en samenstelling van
excreta mogelijk maken

programmaleider

dr ir S.F.Spoelstra,ID-DLO

aanvangsjaar

1998

eindjaar

2001

samenvatting

Het programma beoogt op basisvandierfysiologisch onderzoek en met behulp van in vitro en
wiskundige simulatietechnieken een nauwkeurigere voorspelling van deoutput van dierlijke
productie bij eengegeven input aanvoedermiddelen voor melkvee,vleesvarkens en pluimvee. De
output betreft de kwantiteit en kwaliteit van het gewenste dierlijke product ende samenstelling van
excreta. Dit laatste voor zover van belang voor de bemestingswaarde en emissie van ammoniak en
nitraat naar het milieu.Hiernaast worden in vivo enin vitro methoden ontwikkeld die het gebruik
van proefdieren verminderen.

aanleiding

Desamenleving stelt in toenemende mate eisen aandierlijke productie. Deze eisen hebben
betrekking op zowel het humaan consumabelproduct alsde productie-omstandigheden. In
overeenstemming hiermee is een beleid ingezet dat gericht isop ecologisering van de productie (o.a.
nota's: Dynamiek enVernieuwing, Kennisbeleidsplan 1996-1998,Herstructurering varkenshouderij).
Dit leidt onder meer tot het stellen vanverdere randvoorwaarden aan dierlijke productie met
betrekking tot toepassing van meststoffen en diergezondheid. Bovendien staat de economische
rentabiliteit in zijn algemeenheid onder druk door ontwikkelingen in deinternationale handel
(WTO).Oplossingen worden gezocht enerzijds in eendoor devraag gestuurde productie met hogere
toegevoegde waarde en anderzijds in een breder economisch draagvlak voor de agrarisch ondernemer door ook beheer- en zorgfuncties in de bedrijfsvoering opte nemen.Devorming van
productieketens gaat bij de afzet van dierlijke producten met eenomschreven kwaliteit een
belangrijke rol spelen. Voor zowel de beschikbaarheid vanvoedermiddelen, het te produceren
dierlijk product alsde productieomstandigheden leidt dit tot grotere diversificatie met in het algemeen stringentere randvoorwaarden aande productieomstandigheden envoorwaarden aan de
kwaliteit van het produkt. Voor deagrarisch ondernemer, resp.de sector, betekent dit dat
nutriëntenbenuttingssystemen gewenst zijn, die het mogelijk maken om de beschikbare
voedermiddelen optimaal te benutten envia devoeding nauwkeuriger te sturen in de gewenste
richting. Dit betreft met name sturing op product (kwantiteit en kwaliteit), samenstelling van de
excreta endiergezondheid. Dehuidige nutriëntenbenuttingssystemen, zoalsgepubliceerd door het
CentraalVeevoederBureau,geven in het algemeen slechtsde behoefte aan macronutriënten bij een
bepaalde productie enzijn niet in staat de productie en uitscheidingen voldoende nauwkeurig te
voorspellen.Ook de effecten op productkwaliteit en diergezondheid,inclusief de behoefte aan
micronutriënten onder variërende productieomstandig-heden, zijn niet of onvoldoende bekend.
Dit programma beoogt binnen degeschetste ontwikkelingen de genoemde gewenste sturing via de
voeding te ontwikkelen.
Door ID-DLOis,onder meer in hetvoorgaande programma 247,veelonderzoek verricht naar het
nutriëntenstromen in landbouwhuisdieren. ID-DLOheeft daarmee wetenschappelijk gezien op dit
terrein eenvooraanstaande positie verworven.Technieken zijn ontwikkeld die nadere kwantificering
vanvertering vanvoedermiddelen in het maag-darmkanaal,absorptie van nutriënten in het bloed en
hun metabolisme door organen enweefsels van nutriënten mogelijk maken. Dezegegevens dienen
mede als basisvoor het leggen van relaties tussen voer envoeding enerzijds en product (kwantiteit
en kwaliteit) en uitscheiding via excreta anderzijds.Wiskundige modellering speelt een centrale rol
bij het leggen van deze relaties. Door dit programma ende nauwe samenwerking met LUW/WIASzal
deverworven vooraanstaande positievan Nederland op dit terrein minstens gehandhaafd kunnen
worden.
Verfijning van nutriëntenbenuttingssystemen om mogelijkheden van sturing via de voeding te
vergroten isvan belang voor alle actoren in de productiekolommen melk,vlees en eieren. Daarnaast
is het beleidsondersteunend voor wat betreft de sturing op uitscheiding van milieubelastende
stoffen door het dier, aanbodvan eengrotere verscheidenheid aanvoedermiddelen en sturing op
hoogwaardiger en gevarieerdere kwaliteit van dierlijke producten.
Tot de primaire gebruikersdoelgroepen behoren het CVB, dediervoedersector, het verwerkend
bedrijfsleven (zuivel,vlees en eieren), het toeleverend bedrijfsleven (voorlichting,
diergezondheidszorg, bedrijfslaboratoria, het praktijkonderzoek, het wetenschappelijk onderzoek
(plantenteelt) endeveehouders. Hetoverig bedrijfsleven, het onderwijs, de detailhandel en de
consument behoren tot de secondaire doelgroepen.
Bij de formulering vandit programma is rekening gehouden met de conclusies van de op verzoek
van LNVop i l juni 1997door ID-DLOgeorganiseerde workshop over "De betekenis van N-benutting
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door landbouwhuisdieren voor de N-kringloop/N-balansop veehouderijbedrijven".
Kennisoverdracht naar doelgroepen zal plaatsvinden middels participatie in CVBen andere
werkgroepen, door publikatie van rapporten,artikelen in vakbladen het houden van lezingen voor
de doelgroepen en mondeling contact.
doel

Erisveeldeelinformatie over nutriëntenbenutting beschikbaar bij deverschillende diergroepen. Nu
isdetijd rijp omvia eenintegrale benadering van de nutriëntenbenuttingssystemen over
diersoorten, meer dan nu,informatie verkregen met verschillende diersoorten te gebruiken.
Moderne invasieve technieken om vertering in segmenten van het maag-darmkanaalen het gebruik
van nutriënten door organen enweefsels te meten,zoals ontwikkeld in programma 247 vertonen
voor varkens en herkauwers grote overeenkomsten. Door vooral deveel kleinere omvang van het
dier wordt bij pluimvee vooral algebruik gemaakt van gecontroleerde productieproeven
gecombineerd met post-mortem analyses aanhet dier. Omte komen tot een concept-integraal
modelvoor nutriëntenbenutting zaleerst eendeskstudie worden uitgevoerd. Dezezalbestaan uit
literatuuronderzoek, overleg tussen betrokken onderzoekers, overleg met collega instellingen in
Nederland endaarbuiten enoverleg met de sector. Deze studie wordt ondersteund door de sector
met een subsidie voor een haalbaarheidsstudie naar eenop nutriënten gebaseerd
voederwaarderingssysteem voor melkvee. Deresultaten van de studie zullen worden vastgelegd in
een rapport met aanbeveling voor vervolgonderzoek.
Invervolgonderzoek zullen nader te bepalen (deel)systemenworden ontwikkeld om via de voeding
nauwkeuriger te sturen op productie, productkwaliteit en samenstelling excreta.
Aanbod van nutriënten in relatie tot behoefte voor een beoogde productie (kwantiteit en kwaliteit)
kwaliteit staan hierbij centraal.Interacties met diergezondheid, waaronder aspecten die beïnvloed
worden door micronutriënten kunnen op basisvan medefinanciering worden onderzocht.
Bovengenoemde systemen zullen een bijdrage leveren aan effectief gebruik van
veevoedergrondstoffen en de productie vandierlijke producten met specifieke eigenschappen, die
een meerwaarde hebben voor deverwerkende industrie of consument.Tevens kan de afzet van mest
worden bevorderd. Dit onderzoek ondersteunt het beleid om dierlijke producten met een hogere
toegevoegde waarde te produceren en om de acceptatie van dierlijke mest tevergroten. Hiernaast
wordt de efficiëntie van het onderzoek verbeterd door voor deelvragen degeschikte diersoort en
methodiek te kiezen enomdat uitgangspunten voor deverschillende diersoorten beter op elkaar zijn
afgestemd.
Aansluitend op endeels in wisselwerking met de genoemde studie zal,weer in eerste instantie door
desk-research,worden nagegaan hoedethans gangbare en mogelijk toekomstige in vivo methoden
ter bepaling van parameters betreffende nutriënten-benutting kunnen worden geoptimaliseerd. Dit
met als doel het aantal dierbelastende proeven te verminderen. Dit zalvaak samen kunnen gaan met
lagere kosten voor voederwaardebepaling van nieuwe, afwijkende en (bio)technologisch
behandelde voedermiddelen. Hierbij zal met name gebruik gemaakt worden van statistische
gegevens vanin het verleden uitgevoerde proeven envan de mogelijkheden om over diersoorten
gebruik te makenvan proefresultaten. Behoefte aan nieuwe fysische,chemische enin vitro
methoden zullen worden geformuleerd. Hiernaast,op basis van medefinanciering,vindt validatie
plaats van in vitro methoden voor eiwitwaardering voor herkauwers entarwe voor pluimvee.
Dit onderzoek isgericht op het verminderen van het gebruik van proefdieren.
Tevenszullen de resultaten het mogelijk maken doelgerichter de potenties van nieuwe en
afwijkende voedermiddelen (hieronder nieuwe bij-en afvalproducten, nieuwe gewassen en gras met
bijzondere botanische samenstelling) alsveevoeder te bepalen.Dit onderzoek ondersteunt het
beleid hergebruik van bij-en afvalproducten en extensificering van productie.
Voor nutriëntenonderzoek isvalidatie enverdere ontwikkeling van chirurgische en bijbehorende
analytische technieken ter bepalingvan nutriëntenfluxen in maag-darmkanaal,weefsels en organen
voorzien.Aanvullende proeven met sleutelrantsoenen vormen samen met reeds verkregen
resultaten en gegevensvan elders de basis voor wiskundige simulatie van nutriëntenstromen in het
dier. Modellering richt zichvooralop voorspelling vande samenstelling van excretavoor zover van
belang voor bemestende waarde,ammoniak- en nitraatemissie. De resultaten kunnen een
belangrijke bijdrage leveren aan de bepaling van de kwaliteit van dierlijke mest en daarmee de
acceptatie vergroten.Verder zullen de resultaten de kennisleemte over mogelijke relaties tussen
diervoeding en nitraatuitspoeling opvullen. Dit onderzoek ondersteunt het mineralenbeleid.
Inoverleg met desector worden prioriteiten gesteld aanonderzoek en modellering voorwat betreft
nauwkeurigere sturing van productie, productkwaliteit en mogelijk diergezondheid. Bij
productkwaliteit zou gedacht kunnen worden aan sturing via devoeding van de
vetzuursamenstelling in het dierlijk product. Bijsturing op diergezondheid kangedacht worden aan
vitamines en spoorelementen die het weerstandsvermogen beïnvloeden.
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Het programma beoogt om te komen tot zoveel mogelijk op nutriënten-gebaseerde voederwaardering waarbij sturing via devoeding op degewenste output mogelijk is.In 1998zalde nadruk
liggen op desk-research en afstemming.
Eenbasisconcept over diersoorten heen zaldoor deskstudie enverdieping door overleg met
onderzoekers in binnen-en buitenland enwaar relevant het Nederlands bedrijfsleven tot stand
komen en worden vastgelegd inverslageneen ID-DLOrapport met voorstellen voor

vervolgonderzoek. Hoofdaandachtspunten zijn gemeenschappelijke benaderingen van op nutriënten
gebaseerde voederwaardering over diersoorten heen.Nagegaanwordt in welke mate uitwerking in
benuttingssystemen over diersoorten mogelijk engewenst is enin welke mate en hoe bestaande
voederwaarderings-gegevens en-technieken voor andere diersoorten kunnen worden gebruikt. Ook
wordt onderzocht hoe het belastendgebruik van proefdieren t.b.v.voedingsonderzoek kan worden
teruggedrongen enoptimalisatie vantechnieken gerealiseerd om binnen de huidige systemen een
voldoende nauwkeurige schatting vanvoederwaarde te bereiken met minimaal belastend gebruik
van proefdieren.Synthese zalaangeven hoevia wiskundige modellering rekenregels kunnen
worden opgesteld.Waar nodig worden aanvullende experimenten uitgevoerd.
Gezamenlijk met AB-DLOworden parameters gedefinieerd die van belang zijn voor de bemestende
waarde en nitraatuitspoeling en nagegaan hoetot modellen c.q.rekenregels kanworden gekomen
om deze uit diervoedingsgegevens te voorspellen. Dezeworden in een ID-DLO rapport vastgelegd
met aanbeveling voor verder onderzoek.
Verder worden in 1998lopende verplichtingen aangegaan in programma 247 afgemaakt of voortgezet:
- Erwordt een aanvang gemaakt met devalidatie van het netto energiesysteem voor pluimvee.
Deinvloed vanverschillende kwaliteitsparameters van tarwe op devoederwaarde van
vleeskuikens gekwantificeerd enin vitro voorspelling gevalideerd.
- Validatie vandein vitro-methode ter bepaling van pensbestendigeiwit ten behoeve vande eiwitwaardering voor herkauwers wordt afgerond.
- Met validatie vandeinvitro methode ter bepaling van dedarmverteerbaarheid van pensbestendigeiwit wordt een aanvang gemaakt.
- Eenhaalbaarheidsstudie naar nutriënten-gebaseerdevoederwaardering voor melkvee
- Bepaling bijdrage fermentatie in dedikke darm aan de nutriëntenstroom naar de lever bij melkveewordt uitgevoerd.
- Effect van plaats enwijze van afbraak van koolhydraten in het spijsverteringskanaal op fysieke
activiteit, gezondheid,energiehuishouding bijvleesvarkens en bemestingswaarde vande mest
worden bepaald.
- Twee procentvan de programmacapaciteit wordt gereserveerd voor overleg en activiteiten t.b.v.
het CVBen 2%wordt gereserveerd voor ad hocvragen van LNV.
andere relevante
programma's

"Zwaluwstaart" met Programma DLO-317en Programma DLO-129.
DLO-317:Het project "Voorspelling en beïnvloeding van de bemestende waarde van dierlijke excreta
met behulp van diervoedingsparameters" wordt grotendeels "gezwaluwstaart" met het onderzoek
naar Nutriëntenmanagement op bedrijfsniveau binnen programma DLO317 (Dynamiek beheer van
nutriënten op bedrijfs-en regionaal niveau (Programmaleider Prof. Dr Ir O.Oenema, AB-DLO). Met
betrekking tot voorspelling van ammoniakemissie op basisvanvoedingsparameters wordt een
emissiemodel voor ammoniak voor melkvee met IMAG-DLOontwikkeld.
DLO-129:Samenwerking met LEI-DLObeoogt het schatten vaneffecten van eenveranderde voeding
of voederwaardering op economie en mineralenbelasting bij verschillende schaalniveaus. Hiertoe
wordt 50kfvandit programma gezwalustaart met programma 129(Programmaleider Dr J.Blom, LEIDLO).
Afstemming met het praktijkonderzoek: Deop basisvanvoedingsfysiologisch onderzoek
ontwikkelde systemenvoor nutriëntenbenutting zullen in het algemeen door het praktijkonderzoek
worden gevalideerd.
Zoworden deresultatenvan onderzoek naar deinvloed vanvoeding op de bemestende waarde van
dierlijke excreta gebruikt in Programma PR3(Mest,mineralen enwater, programmaleider a.i.drs ing
R.Schils) bij het onderzoek naar stikstof- enfosfaatbenutting uit dierlijke mest door grasland.
In Programma PR4(Vermindering van de stikstof- enfosfaatoverschotten door voeding en
huisvesting. Programmaleider Ir R.Meijer) zalvalidatie van (modules van) het te ontwikkelen op
nutriënten gebaseerde voederwaarderingssysteem voor melkvee plaatsvinden.Verder zullen de
resultaten van het opname onderzoek van het PRworden gebruikt voor het opstellen van een
opname module in het genoemde systeem.
Afstemming met PVen PPdient nog nader ingevuld te worden.
Afbakening met andere veevoedingprogramma's. Dit programma richt zich op de voedingsfysiologie
van pluimvee,varkens en melkvee. Programma 307 richt zichop milieu (met name P)en
diergezondheid van pluimvee envarkens. Programma 297 richt zich op ruwvoer van eigen bodem
(veredeling,oogst,opslag en benutting).
Eenaantal binnen dit nieuwe programma voorziene (deel)onderzoekingen zijn ook van belang voor
andere programma's
Dit betreft:
- Glucosevoorzieningvande melkkoe na het afkalven (202Oorzakenvan fertiliteitsstoomissen bij
landbouwhuisdieren post partum,dr Th. Kruip)
- Absorptie van nutriënten over dedarmwand in het bloed bij varkens en rundvee (253
Fysiologische weerstand van de slijmvliezen van de luchtwegen en het maag-darmkanaalvan het
varken,dr M. Nabuurs)
- Voorspelling/sturing van desamenstelling van excreta via devoeding (297 Vermindering van de
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stikstof- enfosforemissie van melkveebedrijvendoor een hogere benutting van ruwvoer van
eigen bodem,dr A.M.vanVuuren en 307Vermindering van de mineralenuitscheiding en
ammoniakemissiedoor varkens en pluimvee door integratie vanvoeding engezondheid,dr A.W.
Jongbloed)
Energiemetabolisme bij pluimvee (307Vermindering van de mineralenuitscheiding en ammoniakemissie door varkens en pluimvee door integratie van voeding en gezondheid,dr A.W.
Jongbloed)
indicatie omvang

Totaal Mf 2,4waarvan Mf 1,8ten laste van LNV.

projecten

47112.00

Nutriëntenbenutting door pluimvee (dr ing.C.Scheele).

47179.00

Voorspelling en beïnvloeding vande bemestende waarde van dierlijke excreta met
behulp van diervoedingsparameters (drsA. Bannink)

47180.00

Ontwikkeling integrale benadering van nutriëntenbenutting voor pluimvee, varkens en
rundvee (dr ir J.D.van der Klis)

47181.00

Optimalisatie van in vivo enin vitro bepalingen voor nutriëntenbenutting in
voedermiddelen door pluimvee,varkens en runderen met als primair doel
vermindering van dierbelastend proefdiergebruik (dr J.W. Cone).

47182.00

Invloed van beschikbaarheid en benutting van koolhydraten bij varkens op fysieke
activiteit, energiebenutting, N-excretieen mestsamenstelling (mw dr ir G.C.M. Bakker)

47183.00

Op nutriënten gebaseerde voederwaardering voor melkvee (dr A.M.van Vuuren).

47184.00

Werkzaamheden ten behoevevan deoverheid en het CentraalVeevoeder Bureau,(ing.
L.Sebek)
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3.6

Bodemen nutriëntenbeheer
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Programma 241

Mestbehandelirtg en emissiebeperking op de boerderij

programmaleider

Dr. P.J.LDerikx, IMAG-DLO

aanvangsjaar

1995

eindjaar

1998

samenvatting

Binnen dit programma wordt onderzoek uitgevoerd dat gericht isop ontwikkeling van technische en
technologische kennis en maatregelen,voor de vermindering van emissies uit veehouderijgebouwen. Hierbij wordt gelet op beleidskaders en richt men zich op beperking of verbetering van
nevenaspecten,zoals gezondheid enwelzijn van dieren,arbeid en arbeidsomstandigheden,
bedrijfsvoering en emissies elders op het bedrijf.

aanleiding

De Nederlandse veehouderij isverantwoordelijk voor een aanzienlijke milieubelasting. Door middel
van wettelijke maatregelen isgeregeld dat deverliezen aan mineralen naar delucht, de bodem en
het grondwater dienen te worden teruggedrongen.Zo moet de ammoniakemissie uit de veehouderij
in het jaar 2000 met tenminste 50en—indien haalbaar — met 70%worden verminderd ten opzichte
van het referentiejaar 1980.Aanscherping van het landelijk milieubeleid zou ertoe kunnen leiden
dat devereiste emissiereductie in detoekomst nogwordt verhoogd.
Op bedrijfsniveau bezien isde emissie uit de gebouwen de eerste schakelin de keten van mineralenverliezen. Inde niet-grondgebondenveehouderij vindt alle mestproductie in de stalgebouwen
plaats,terwijldat voor de grondgebonden veehouderij in de regelvoor het grootste deelvan het
jaar geldt. Degebouwen zijn de plaatswaar de mest wordt behandeld en wordt opgeslagen. Bij de
productie, de behandeling en de opslag van mest kunnen aanzienlijke verliezen naar de omgeving
plaatsvinden, namelijk:
- emissie van ammoniak uit stallen en mestopslagen. Het gaat om hoeveelheden die in Nederland
een sterk verzurend effect hebben op het milieu en die met name in zogenaamde 'gevoelige
gebieden' schadeveroorzaken.
- emissievan methaan en lachgas,enwellicht nog andere gassen,die bijdragen aan het broeikaseffect en de aantasting vande ozonlaag. Dezeemissies dienen te worden beperkt in het kader
van nationale milieudoelstellingen.
emissie van mest en mestvloeistoffen uit de mestopslagen naar de bodem en het grondwater.
Deze problematiek is nog onvoldoende in kaart gebracht. Porositeit en breuk van materialen,
waarvan mestopslagen zijn gemaakt, zijn hiervan de oorzaak.
Genoemde emissiesvragen om maatregelen op bedrijfsniveau. Uit het onderzoek,dat voorafgaand
aan dit programma heeft plaatsgevonden,isduidelijk geworden dat ook aan andere aspecten
aandacht moet worden besteed, namelijk:
- Gevolgen van de mestbehandeling op de geuremissie uit gebouwen en destankoverlast voor de
omgeving.
Effecten van de mestbehandeling op de luchtkwaliteit in de stalin het belang van mens en dier
(ontstaan van schadelijke endodelijke gassen,de productie van stof).
- Effecten op degezondheid enhet welzijn van de dieren,met name door deintroductie van
nieuwe emissiearmevloersystemen,die minder beloopbaar kunnen zijn.
Uit het bovenstaande blijkt dat eenoplossing voor een bepaald probleem een breed scala aan
aspecten in zich heeft. Hetisderhalvevan belangdat bij het zoeken naar oplossingen op het gebied
van mestbehandeling en emissies multidisciplinair wordt gewerkt.
Samengevat beoogt het programma oplossingen tevinden voor de problematiek van de emissies uit
veehouderijgebouwen; oplossingen dietevens worden onderzocht op hun eventuele, nadelige
gevolgen in bedrijfsverband. Deonderzochte technieken en systemen betreffen beïnvloeding van
processen in de mest,de mestbehandeling, stalsystemen,de stalinrichting en de klimatisering.

doel

Het programma heeft tot doel devermindering van de emissie uit veehouderijgebouwen,
overeenkomstig de normen van het overheidsbeleid,door middelvan het ontwikkelen van
technische entechnologische kennis eninzichten en het onderzoeken van te nemen maatregelen.
Tegelijkertijd worden neveneffecten van mogelijke maatregelen onderzocht, zodat geen of zo weinig
mogelijk afwenteling plaatsvindt naar degezondheid en het welzijn van de dieren,de arbeid en
arbeidsomstandigheden van dewerker, de doelmatigheid van de bedrijfsvoering, de geuremissie en
de emissies in hetvervolg van de mestketen.
Dezedoelstelling wordt gerealiseerd via een geïntegreerde, multidisciplinaire onderzoekaanpak,
waarbij verschillende kennisgebieden samenkomen,zoals huisvesting en stalinrichting, bouwtechniek, mestbehandeling en emissies,de mesttechnologie, systeemanalyse en modellering. De
doelstelling wordt uitgewerkt in het onderzoek op deverschillende deelterreinen.
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Meetmethoden en strategieën voor stalen opslag
Met uit het vorige programma (150 IMAG-DLO) beschikbaar gekomen kennis wordt verder gewerkt
aan devalidatie van meetmethoden voor devaststelling van de ammoniakemissie uit natuurlijk
geventileerde stallen.Hierbij wordt ook aandacht besteed aan nieuwe methoden,zoals het meten
van emissies buiten een stallencomplex.Voorts wordt gewerkt aan deontwikkeling envalidatie van
continue meetmethoden voor de bepaling vande emissievan methaan, lachgas enandere milieu
belastende gassen.Eenbijdrage wordt ook geleverd aan de ontwikkeling van een certificering van
meetmethoden op het gebied van gasvormige emissies uit stallen.
Processen in de mest
Devervluchtiging van ammoniak enandere gasseniseengevolgvan microbiologische en chemische
processen in de mest. Kwalitatief/theoretisch zijn deze processen voor eengroot deel bekend.Dit is
minder of niet het gevalvoor allerlei procescondities in het specifieke mesten stalmilieu. Door
laboratoriumonderzoek, maar vooral door onderzoek in een simulatieopstelling (zogenaamde
stalsimulator), zalinzicht worden verkregen in de kwantitatieve effecten op devorming en emissie
van gassenvan procesomstandigheden, zoalstemperatuur van de mest, luchtbeweging boven het
mestoppervlak, drogestofgehalte van de mest ende pH.Dezegegevens vormen een belangrijke
input voor modelvorming op het gebied van stalemissiesen zijn van belang bij de keuze van
adequate en doeltreffende mestbehandelingsmethoden.
Technieken van mestbehandeling en opslag
Tussen de uitscheiding van mest en urine door het dier, ende opslag en afvoer van het erf, ligt de
fase van de mestbehandeling. Diverse technieken van mestbehandeling zijn met het oog op
emissiebeperking in het verleden alof niet succesvoltoegepast, zoals het spoelen,schuiven,
aanzuren endrogen.Het onderzoek richt zichopverbetering van bestaande,en verkenning van
nieuwe methoden, medevanuit inzichten dieop het gebiedvan processenin de mest en de
mesttechnologie (programma 241-IMAG-DLO)zijnverkregen. In het bijzonder bij pluimveemest is
ook aan de orde de beperking van emissiestijdens deopslag buiten de stal.
Mestbehandeling ligt in het voortraject van mesttoediening en centrale mestverwerking. In
samenhang met andere DLO-programma's(onder andere 241-IMAG-DLO)zalhier een ketenbenadering op worden toegepast, dat wil zeggen dat alternatieve mestbehandelingsmethoden worden
bezien in relatie tot deverdere bestemming vande mest.
Bouwsystemen
Reedsis bekend uit devorige programmaperiode, dat het vloersysteem in rundvee en varkensstallen
een belangrijke rolvervult bij de ammoniakemissie. Bouwtechnisch onderzoek zalzijn gericht op de
formulering vanfunctionele en constructieve eisenaanvloersystemen envervolgens op het ontwerp
en op de toetsing vaninnovatieve vloersystemen met het oog op emissiebeperking. Daarbij wordt
aandacht besteed aan degeometrie vanvloersystemen,de materiaalkundige afwerking en de
duurzaamheid, hetgeen vooralvan belangisbij met coatings behandelde vloeren. Roosten/loeren,
dichte vloeren en'schijn'vloerenworden bestudeerd,alof niet in combinatie met een
mestbehandelingstechniek zoals het schuiven of spoelen.Eenbelangrijke toetsingscriterium isde
beloopbaarheid vandevloer door dedieren en eventuele risico's van klauwbeschadiging.
Een noodzakelijk aandachtspunt vormt demestdichtheid van opslagsystemen.Aan deorde zijn het
ontwikkelen van een beoordelingsmethode voor de bouwkundige staat van opslagsystemen ende
locatie van lekkages,de ontwikkeling vanin situ reparatietechnieken eneen economisch
beoordelingssysteem met betrekking tot reparatie of sloop. Deschatting van de emissie van
mestvloeistof naar de bodem en het grondwater iseen onderdeel van het onderzoek.
Met bestaande bouwkostenprogramma's en nieuwe applicaties kunnen de bouwinvesteringen
worden gekwantificeerd, die uit de keuzevan bepaalde milieumaatregelen voortvloeien.
Huisvesting en integratie
Deemissievan een stalwordt bepaalddoor deintegratie van elementen in het totale huisvestingssysteem. Delay-out van de stal,deinrichting en het gebruik ervan door de dieren heeft grote
invloed op de plaats enverspreiding van de uitgescheiden mest en urine,en daarmee op deemissie.
Tegelijkertijd spelen klimaatfactoren een rol.In het onderzoek wordt de emissie nagegaan van
gehele stalsystemen en wordt tevens debijdrage daaraanvan de afzonderlijke factoren
geanalyseerd. Bijzondere aandachtspunten zijn:strooiselstallen,volière stallen, verkleining
vloeroppervlak, grupstal en klimatisering.
Vanuit de optiekvan integratie zalookworden gekeken naar de technische duurzaamheid van
maatregelen op stalniveau. Eventueelzullen daar speciale proefmodellen voor worden ontworpen.
Eenbijzonder aandachtspunt isde duurzaamheid vanvloerafwerkingen, mede in relatie tot het
gebruik van mestschuiven ende neerslagvan ureasezout. Met het oog op de certificering van
emissiearme stallen worden detechnische specificaties gerubriceerd,waarop de duurzaamheid valt
te toetsen.
Emissiemodelop stalniveau
Het ontwikkelen van een kwantitatief technisch model,dat de emissie uit stallen kanvoorspellen,
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heeft in het programma hoge prioriteit. Deinput voor zo'n model komt uit de diverse onderzoeklijnen binnen het programma. Demodellen moeten de basisvormen voor de beoordeling van
nieuwe stalsystementen aanzien van emissie eisen.Alszodanig vormen zeeen alternatief voor het
doen van emissiemetingen. Dekwantitatieve nauwkeurigheid vande modellen is een belangrijk
aspect.
Geuronderzoek en luchtkwaliteit in stallen
Nieuwe mestbehandelingstechnieken kunnen positieve maar ook negatieve gevolgen hebben voor
de geuremissie van een bedrijfsgebouw. Dit betekent dat de door de Hinderwet gehanteerde
geurnormen kunnen veranderen. Insamenhang met het emissieonderzoek zullen waar nodig
geurmetingen worden gedaan enzaleen koppeling worden gemaakt tussen NH3-maatregelen en de
invloed op de geuremissie(reductie).
Ook zullen de consequenties van mestbehandelingstechnieken op de stofconcentratie in de stallucht
worden gemeten. Deresultaten worden meegenomen bij de keuzevan emissiebeperkende
maatregelen. Dit aspect isin het bijzonder van belang bij het mestdrogenin pluimveestallen.
Emissie van andere gassen
Inventariserend onderzoek zalworden gedaan naar de omvang vande emissie van methaan, lachgas
en eventueel andere gassen met een broeikaseffect of anderszins schadelijk effect voor het milieu.
Deinventarisatie kande basiszijn voor een kwantitatieve schatting vande uitstoot en wellicht voor
het opstellen van emissiefactoren. Ineerste instantie zalworden bestudeerd welke invloed
NH3emissiebeperkende systemen hebben op de emissie van andere gassen.
Zoals eerder aangegeven,zullen voor de belangrijkste componenten continue meetmethoden
worden ontwikkeld,zodat gericht onderzoek kanworden begonnen naar de mogelijkheden van
emissiereductie.
planning 1998

Doelmatige meetstrateqieën en -technieken
Voortbouwend op in 1997ingezette activiteiten worden voor ammoniakemissiemetingen aan
natuurlijk en mechanisch geventileerde stallen aanbevelingen voor een aangepast meetprotocol
opgeleverd. Daarbij worden,gebruik makend van statistische analysetechnieken, met name de
mogelijkheden om gedurende kortere periode te meten in kaart gebracht. Als resultaat kunnen
meerdere objecten per voorgeschreven meetperiodeworden doorgemeten.Voor mechanisch
geventileerde stallen worden hiernaast ook aanbevelingen gedaan voor toepassing van eenvoudiger
meetapparatuur. Debeschikbaar gekomen kennis vormt daarbij een afgerond geheel dat ten dienste
staat van praktijk-, research-en beleidsgerichte (Programma 309) meetactiviteiten.
Veevoeding en emissies,incl. ammoniakemissiemodel
In samenwerking met het PRen ID-DLOzaldeammoniakemissie bij de meest veelbelovende
praktijkrantsoenen worden vastgesteld.Samenhangend daarmee worden parameters vastgelegd en
geëvalueerd die kunnen dienen voor controle en sturing van emissiebeperkende
veevoedingsmaatregelen (o.a.ureumgehalte melk, mestsamenstelling/MINAS).Op basis van
verzamelde emissie-parameters, zoals urineerfrequentie en ureumsamenstelling,worden met het af
te ronden ammoniakemissiemodel berekeningen uitgevoerd en gevalideerd aan combinaties van
voedingsmaatregelen en bijv.vloeren (i.s.m. CLM,DeMarke) en mestbehandeling. Deze en overige
berekeningen met het ammoniakemissiemodel in het kader van nutriëntenbeheer op bedrijfsniveau
zullen worden gezwaluwstaart met Programma 317 "Dynamiek en beheer van nutriënten op bedrijfsen regionaal niveau".
Verder zaleen desk-studie worden uitgevoerd naar deintegrale milieu-aspecten van de
melkproductiekolom. Inoverleg met AB-DLO (afstemming Programma 317) zalmogelijk een
vertaling naar bedrijfsniveau plaatshebben.Tenslotte is binnen dit thema,ter afronding van
onderzoek naar emissiebeperking door voedingsmaatregelen binnen devarkenshouderij, onderzoek
gepland naar de praktijkimplementatie van een combinatie van huisvesting envoeding in relatie tot
ammoniakemissie (i.s.m.CHV).
Emissiebeperkinq en mineralensturing rundveehouderij
Ter completering van het scala aan emissiebeperkende maatregelen in de rundveehuisvesting wordt,
in samenwerking met het PRen het bedrijfsleven (o.a.CHV) het effect van decombinatie van
primaire mestscheiding (hellende,V-vormige vloer; potstal) enverdere behandeling van de dikke
fractie door composteringqua gasvormige emissies (ammoniak, methaan, lachgas) vastgesteld. Ook
worden mogelijkheden voor benutting van mineralen onderzocht. Referentie is een systeem met
mechanische mestscheiding in combinatie met een roostervloerstal. Defosfaatrijke compost is
mogelijk afzetbaar binnen de akkerbouw of op eigen maisland,terwijl de stikstofrijke dunne fractie
op het eigen grasland kanworden aangewend.
Reinigbaarheid stalvloeren en bouwkosten
Onderzoek naar de reinigbaarheid endeindrogingskarakteristieken van stalvloeren voor rundvee,
varkens en pluimvee zalworden uitgevoerd met het oog op verbetering van de hygiëne en
vermindering van deinfectiedruk. Hiermee wordt een laatste belangrijk, nog ontbrekend, aspect van
"fuctionele enconstructieve eisenaanemissie-arme vloersystemen" ingevuld.Samenwerking is
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voorzien met het bedrijfsleven. Daarnaast zalde huidige programmatuur voor
bouwkosteninformatie worden uitgebreidt voor de leghennenhouderij, voor zowel
batterijhuisvesting alsgrond-en scharrelhuisvesting, zodat ook dit programma-onderdeel
gecompleteerd en afgerond wordt.
Emissie enwelzijn zeugen
In navolging op het experimenteel onderzoek naar effecten van de combinatie van huisvesting,
bijvoedering van stro en aangepaste voertijden op de emissie van welzijnsvriendelijke
huisvestingssystemen voor zeugen,wordt - voornamelijk onder zomerse omstandigheden -de
ammoniakemissie vastgesteld bij simultaan en sequentieelgevoerde zeugen bij variërende
voertijden. Daarmee wordt een belangrijke stapgezet op de weg naar invulling van geïntegreerde
doelstellingen op het gebied van emissie enwelzijn bij zeugen.
Mestsamenstellinq
Onderzoek op het gebied van mestsamenstelling richt zich op het beschikbaar maken vanin hoge
mate geautomatiseerde,innovatieve in-situ meetmethoden voor totaalgehalte aan fosfor en stikstof
in de mest. Naast het efficiënt registreren hiervan ten behoeve van MINAS draagt een dergelijke
meetmethode nadrukkelijk bij tot eenverbetering van milieu-verantwoord gebruik van dierlijke
mest. In 1997wordt zeer waarschijnlijk eentweejarig project met internationale samenwerking
opgestart. Afronding daarvan overschrijdt de einddatum van het programma
Mineralenstromen
Ten behoeve van de praktijk en het onderzoek (o.a.Programma 317) worden met het ontwikkelde
rekenmodel STIMESToptimalisatie-mogelijkheden uitgewerkt voor nutriëntenstromen en mestafzet
opvarkensbedrijven (o.a.door mestbewerking,zoals primaire scheiding,indampen, composteren).
Daarnaast wordt thans een omvangrijk EET(Economie, Ecologie enTechnologie) -onderzoeksproject
"Milieugerichte technologische innovatie in de productieketen voor varkensen meststoffen"
voorbereid. Eenbeslissing hierover isdit najaar voorzien. Naast toekenning van middelen uit andere
kanalen,isdan een beduidende bijdragevanuit het programma aan deorde (zie ook punt 10).
Slachtkuikens ID-DLO
Door langdurige ziektevande lokale coördinator ontbreekt thans gedetailleerde informatie over de
plannen voor 1998.Zodra die beschikbaar komt zalde begeleidingscommissie hierover geïnformeerd
worden.
andere relevante
programma's

129, 247, 315

indicatie omvang

Totaal Mf 2,6waarvan Mf 2,4ten lastevan LNV

projecten

53.008
53.303
53.321
53.319
53.322
53.409
53.410
5052

Milieu-aspecten vaneenwelzijnsvriendelijke omgeving voor zeugen
(IMAG-DLO,C.M. Groenestein)
Invloed mestbehandelingssystemen op NH3-emissie uit rundveestallen
(IMAG-DLO,G.J.Monteny)
Ammoniakemissie in relatietot voederstrategie enweidegang voor melkvee
(IMAG-DLO,M.C.J.Smits)
Bouwkundige constructies t.b.v. emissie-arme enwelzijnsvriendelijke huisvestingssystemen (IMAG-DLO,CR. Braam)
Doelmatigheid van meettechnieken en bemonsteringsstrategieën voor gasvormige
emissiesin deveehouderij (IMAG-DLO, P.W.G.Groot Koerkamp)
Mineralenstromen binnen hetvarkensbedrijf in relatie tot mestbehandeling en -afzet
(IMAG-DLO, P.J.L Derikx)
Mestsamenstelling (IMAG-DLO,P.J.L.Derikx)
Onderzoek naar demicrobiologische stikstofhuishouding in mest van vleeskuikens (ID-DLO,
M.C.vander Hulst)
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Programma 256

Nutriënten- en waterhuishouding in beschermde teelten

programmaleider

Dr. Ir. L.F.M. Marcelis, AB-DLO

aanvangsjaar

1998

eindjaar

2001

samenvatting

Agroproductiesystemen dienente voldoen aan maatschappelijk gestelde en afgesproken eisen ten
aanzien van de emissies naar het milieu van mineralen. Inde beschermde teelten komen nutriënten
nog niet voor devolle 100%ten goede aanhet gewas. Het overschot aan nutriënten verdwijnt naar
het milieu.Het onderzoek beoogt bouwstenen voor en prototypes van bedrijfs-economisch haalbare
teeltsystemen aante leveren,die dein het Convenant Glastuinbouw en Milieu aangegeven
emissiereductie van nutriënten kunnen bewerkstelligen met behoudvan het productievermogen
van het gewas en de kwaliteit van het product. Deaandacht zalzich richten op verbetering van
watergeef- en bemestingsstrategieën in de glastuinbouw.

aanleiding

A. Maatschappelijke achtergrond voor het onderzoek.
Agroproductiesystemen in beschermde teelten dienen te voldoen aan maatschappelijk aanvaarde
eisenten aanzienvande emissies naar het milieuvan mineralen.Hoewelde beschermde teelten een
relatief klein oppervlak beslaan ten opzichte van detotale oppervlakte in gebruik voor de agrarische
productie,is de bijdrage ervan aande milieubelasting met mineralen aanzienlijk. Voor de
glastuinbouw bedraagt de emissievan Nen P volgens berekeningen en inschattingen van het
Informatie en Kenniscentrum -Landbouw (Deskstudie Integrale Milieutaakstelling en
Bedrijfsmilieuplan voor de Glastuinbouw, IKCL-21,1997)voor het referentiejaar 1985 resp.6,3 en 0,5
106kg perjaar en zou daarmee in de ordevangrootte van 5-10 %van de uitstoot van de
Nederlandse plantaardige productie bedragen (cf.C.Sonneveld en M. Heinen,Efficiënt gebruik van
nutriënten in de glastuinbouw, in "Kwaliteit en milieu in deglastuinbouw: stimulans tot
vernieuwing", Red:L.F.M. Marcelis & A.J. Haverkort, 128 pp,AB-DLO,Wageningen 1997).Om de
doelstellingen van de Integrale MilieuTaakstelling (IMT)zoalsdezezijnafgesproken in het
Convenant Glastuinbouw en Milieu tussen deOverheid ende Glastuinbouw (Bleiswijk, 13 november
1997)te realiseren dient de emissie te worden teruggebracht naar 30%in hetjaar 2000en naar 5%
in 2010.Hierbij isde kanttekening geplaatst dat bovenstaande doelstellingen uit hetoogpunt van
milieuhygiëne alswenselijk moeten worden beschouwd,maar dat op grond van inschattingen van
de huidige technische mogelijkheden met name de doelstellingen voor 2010vooralsnog niet
haalbaar zijn. "Het handhaven van dit ambitieniveau is alleen zinnig indien de gezamenlijke partijen
dehanden ineenslaan om detechnische mogelijkheden verder te ontwikkelen" (citaat Convenant
Glastuinbouw en Milieu). Concreet betekent dit dat voor de productiebedrijven nieuwe watergeefen bemestingstrategieën en/of teeltsystemen beschikbaar zullen moeten komen.
Het onderzoekprogramma iseropgericht een bijdrage te leveren aande ontwikkeling van deze
strategieën en systemen en het genereren van kennisvoor zowel de ontwikkeling alshet gebruik
ervan.
B.Wetenschappelijke achtergrond voor het onderzoek.
Hetverschilin gebruik van mineralen tussen bedrijven met beschermde teelten zonder aantoonbare
verschillen in productiviteit en kwaliteit van het product wijst erop,dat de efficiëntie van het gebruik
vanwater en mineralen kanworden verhoogd.Zolang er meer water en nutriënten aan het systeem
wordt toegediend dan door het gewas wordt verbruikt of wordt opgenomen zijn er mogelijkheden
tot verhoging van de efficiëntie.
Oorzaken van een (te) lage efficiëntie van het nutriëntengebruik zijn de volgende:
- Dewater- en nutriëntengift isveelalaan elkaar gekoppeld in het fertigatiesysteem. Het tijdstip
van fertigeren wordt in de praktijk bepaald door dewaterbehoefte en niet door de
nutriëntenbehoefte. Deconcentratie vandevoedingsoplossing isin het verleden zodanig
vastgesteld dat deze hogerisdan deopnameconcentratie (deconcentratie in het door de plant
opgenomen water). Hierdoor treedt ophoping op van nutriënten en zouten in dewortelzone. De
argumentatie indertijd om deconcentratie van de voeding hoger dan de opnameconcentratie te
nemen was om zeker nooit tekorten aan nutriënten in dewortelzone te hebben.Vervolgens is
doorspoeling en spui gebruikt om de ophoping te beperken.Gevolg is dat meer water en
nutriënten worden aangewend dan nodig zijn voor het gewas. Eenextra complicerende factor
hierbij isdat bij veel gewassen, met name degroentegewassen, het produceren van een goede
kwaliteit een hoger gehalte aan mineralen in het wortelmilieuvereist dan noodzakelijk is voor
voeding. Hierdoor zal met een relatief geringe doorspoeling en spui reeds een aanzienlijke
emissie optreden.
- In recirculerende systemen kan naastdetoename van nutriënten in dewortelzone, accumulatie
ontstaan van ongewenste stoffen,zoals Naen Cl,zodat tussentijdse lozing (spui) hierom
noodzakelijk is. De kwaliteit van het gietwater speelt hierbij een belangrijke rol.
- Optimale productie vereist een homogene verdeling vanwater en nutriënten in het
wortelmedium. Opname door planten,eigenschappen van het wortelmedium en het
toedieningssysteem werken een niet-homogene verdeling van water en nutriënten in de hand.
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Om de heterogeniteit te vereffenen dient bij elkefertigatiebeurt in zowel recirculerende als nietrecirculerende teeltsystemen een zekere mate vandoorspoeling plaats te vinden. Degift wordt
daarom veelal afgestemd op de minst gunstige omstandigheden,waardoor een extra
hoeveelheid nutriënten in het systeem wordt gebracht.
Eenefficiënt mineralenbeheer vereist kennis en kwantificering vanveel processen en hun interactie.
De opname vanwater en nutriënten door het gewas isover een betrekkelijk lange periode redelijk
goed vast te stellen door gewasanalyses en het meten van hetwaterverbruik in het systeem.Echter
dezeinformatie isonvoldoende voor een efficiënt beheer op basisvan behoeftes van het gewas op
korte termijn.Alhoewel de emissie van mineralen in gesloten systemen goed kanworden bepaald
aande handvande hoeveelheid spui-endrainagewater endeconcentratie van mineralen erin, is dit
informatie achteraf. In niet-gesloten systemen kan deabsolute emissie per bedrijf, per specifiek
gewas of per teeltsituatie momenteel slechtsworden geschat.Voor een efficiënt beheer is informatie
vooraf noodzakelijk ten aanzienvandedynamiek van het systeem.
Fluctuaties in de behoefte van het gewas aan nutriënten over betrekkelijk korte perioden is met de
huidige methoden onder praktijkomstandigheden niet vast te stellen. Komt daarbij heterogeniteit
van deverdeling vanwater en nutriënten in het systeem,dan kanop grond van metingen geen
betrouwbaar beeld meer worden verkregen van de nutriëntenopname door het gewas,waardoor de
nutriëntenbehoefte van het gewas en de nutriëntenbeschikbaarheid in dewortelzone niet kan
worden vastgesteld.Modellering van de complexe situatie kandan uitkomst bieden hetgeen eist dat
de onderliggende deelprocessen bekend zijn en met voldoende nauwkeurigheid kunnen worden
voorspeld.
Effecten vanwatergeef- en bemestingstrategieën kunnen danworden gekwantificeerd en
gemodelleerd, zodat op elk moment tijdens deteelt dejuiste maatregelen kunnen worden gekozen
om emissietot het minimum te beperken.Hetvoordeelvan eengoed functionerend simulatiemodel
isdat op voorhand een aantal scenario's kunnen worden doorgerekend,waarop het water- en
nutriëntenbeheer kanworden gebaseerd.
De beschikbaarheid van modellen isvoor hetonderzoek vanwezenlijk belang.Slechtsde
veelbelovende opties uit een aantaldoorgerekende scenario's behoeven een experimentele toetsing,
hetgeen kostenbesparend enversnellend werkt. Voor dewaterbeweging en het Stoffentransport is
in het DLOprogramma 256een2-Dsimulatiemodelontwikkeld (M.Heinen, 1997. Dynamics of water
and nutrients in closed,recirculating cropping systems,with specialattention to lettuce grown in
irrigated sand beds. Proefschrift Landbouwuniversiteit Wageningen,270p.). Vervolgonderzoek heeft
uitgewezen dat locale verzouting boven in het substaat hiermee goed kanworden gemodelleerd,
waardoor scenario's om lokale verzouting tegen te gaan kunnen worden doorgerekend.
Validering van deemissiemodellen vereist methoden om een sluitende massabalans opte kunnen
stellen.Tot nutoe is het niet mogelijk gebleken om,zowel op kleine alsop grote schaal,de
massabalans sluitend te krijgen.Meestal blijken er meer nutriënten uit het teeltsysteem te
verdwijnen danerin het gewaswordt teruggevonden (zieo.a. M. Heinen,C.Sonneveld,W. Voogt,R.
Baas,W.G.Keltjens and B.W.Veen,1996.Mineral balance of young tomato plants grown on nutriënt
solution. Report 66,AB-DLO, 47 p. en J.Van Moolenbroek, 1995.Water- en mineralenbalans bij roos
in eengesloten teeltsysteem. PBGRapport 18,19 p.). Dit wijst erop dat nog andere
nutriëntenstromen moeten worden geïdentificeerd en gekwantificeerd.
Betrouwbare methoden moeten daarom ontwikkeld worden om onder praktijkomstandigheden in
recirculerende systemen optredende nutriëntenstromen via denitrificatie, vervluchtiging door het
gewas, immobilisatie en in grondteelten tevens via drainage enin-en wegzijging,te kwantificeren.
Zodra deze methoden beschikbaar zijn kan het verschilin deaangeboden hoeveelheid en de door
het gewas opgenomen hoeveelheid worden herleid naar bovengenoemde en mogelijk nog andere
processen,enis het mogelijk de absolute hoogte vande emissies te bepalen en de modellen te
valideren.
Daarnaast moeten meet- regelalgoritmes ontwikkeld worden,waarbij nieuwe sensoren (zoals wateren zoutgehalte vangrond/substraat; ion-selectieve sensoren) in de praktijk optimaal kunnen worden
toegepast.
C. De doelstelling van het onderzoek.
Hetdoelvan het onderzoek ishet verhogen van deefficiëntie van het gebruik van water en
nutriënten in beschermde teelten met behoud van het productievermogen van het gewas en de
kwaliteit van het product tot een niveau dat deglastuinbouw in staat stelt te voldoen aan de
doelstellingen vande IMT(Convenant Glastuinbouw en Milieu). Daartoe zullen watergeef- en
bemestingstrategieën worden ontwikkeld op basisvan kennis cq.waarneming van zowel de
nutriëntenstromen als het gedrag vande plant en het gewas in het betreffende productiesysteem.
Het realiseren van deze doelstellingen houdt tevensin dat er methoden ter beschikking komen
waarmee de emissiein absolute zin per bedrijf, gewas enteeltsituatie nauwkeurig kan worden
bepaald.
doel

Indit programma isgekozenvoor een matrix structuur. Als hoofdlijnen van onderzoek worden drie
werkvelden onderscheiden. Inelkvandezewerkvelden zaleen specifiek probleemgebied aangepakt
worden. De hiervoor benodigde kennis c q . onderzoek wordt geleverd uit eenviertal te
onderscheiden kennisgebieden. Hetonderzoek in werkveld 1 richt zichop de grondgebonden
teelten,waarbij deverlaging vande emissie van mineralen naar het milieu moet worden
bewerkstelligd door een gelimiteerde toediening van nutriënten op basisvan de behoefte van het
gewas. Hetonderzoek in werkveld 2richt zichop deverhoging van de efficiëntie van het nutriënten175

gebruik in gesloten systemen,waarin de nutriënten in overmaat aanwezig zijn met gelijktijdige
sanering vande restlozing. Deactiviteiten in het derde werkveld richten zich op deimplementatie in
en kennisoverdracht naar de praktijk.
Dehoofdlijnen van het onderzoek worden hierna voor elk van deze drie werkvelden omschreven,
alsmede het te verwachten resultaat.Aangegeven is welke specifieke kennis nodig isvoor het
bereiken hiervan. Niet altijd zalopnieuw experimenteel onderzoek nodig zijn. Deze specifieke kennis
zalworden ontwikkeld of gemobiliseerd in de aan het eind beschreven vier kennisgebieden: gewas,
wortelzone, meetmethoden,ensystemen.
Werkveld l . Grondgebonden teelten:Celimiteerde toediening van water en nutriënten op
basisvan de behoefte van het gewas.
Destrategie van gelimiteerde toediening zalvooralin grondgebonden teelten moeten worden
gevolgd. Detoediening vanwater en nutriënten dient zodanig geoptimaliseerd teworden dat
emissie van nutriënten tot een aanvaardbaar minimum wordt beperkt. Het aanbod van nutriënten
moet worden afgestemd op deopname door het gewas met inachtneming van optimale
groeiomstandigheden in het wortelmilieu. Recirculate in grondgebonden teelten kent zijn eigen
problematiek ten aanzienvan de hoeveelheid en het tijdstip van bijmenging. Op basis van modellen
voor de toediening enopname vanwater en nutriënten zullen teelt- en toedieningstechnieken
worden ontwikkeld,waarbij de uitstoot van mineralen wordt geminimaliseerd, rekening houdend
met de grondsoort ende hydrologische situatie.Vervolgens zullen voor toepassing in de praktijk
simulatie-, meet-en regeltechnieken worden ontwikkeld. Biologische/chemische bodemprocessen als
denitrificatie en mineralisatie onder verschillende omstandigheden zullen nader worden
gekwantificeerd teneinde een sluitende massabalans op bedrijfsniveau te kunnen opstellen.
Tussentijdse resultaten zullen steedsbeschikbaar worden gesteldvoor de praktijk.
Resultaat werkveld l :
Watergeef- en bemestingssystemen gericht op een gelimiteerde toediening van water en
mineralen op basisvan de behoefte van het gewas,waarbij gebruik gemaakt wordt van
voorspellende modellen van deze behoefte envan de emissie van mineralen naar het milieu in
interactie met actuele metingen van dewater- en mineralendynamiek in het wortelmedium
Werkveld 2. Substraatteelten:verhoging van de efficiëntie van het nutriëntengebruik en
verwijdering van schadelijke stoffen uit het drainwater.
Destrategie van deverhoging van de efficiëntie zalvooralworden gevolgd in substraatteelten,
waarin de nutriënten in overmaat aanwezig mogen zijn mits de restlozing aan de emissie-eisen
voldoet. Dit betekent dat voor substraatteelten dewater-, nutriënten-en luchthuishouding in het
substraat verder moet worden verbeterd bij optimale eigenschappen ervan ten aanzien van
wateropnemendvermogen, buffercapaciteit en luchtgehalte. Bij de nutriëntenhuishouding zal
gestreefd moeten worden naar eengewas,gewasstadium en klimaatafhankelijke specifieke
afstemming van aanbod vandeverschillende nutriënten opde gewasbehoefte; hierbij gebruik
makend van modellen en meet-en regelalgoritmen. Dezuurstofvoorziening vandewortels, alsmede
de afvoer van C02 enethyleen moet eveneens worden verbeterd. Daartoe dienen plantindicatoren
voor (zuurstof)stress te worden ontwikkeld. Eisenten aanzien van de kwaliteit van het gietwater
zullen nader worden uitgewerkt om ophoping van ballaststoffen en ongewenste organische
verbindingen tevoorkomen.Deverkregen gegevensten aanzien van de substraatkarakteristieken
zullen worden gebruikt voor het opstellen van een Adviesbasis Substraten.Voor het opstellen van
een sluitende massabalansvoor substraatteelten op bedrijfsniveau zullen de huidige
analysemethoden kritisch worden beschouwd enwaar nodig worden aangepast, en/of zullen nieuwe
worden ontwikkeld om ontbrekende posten alsvervluchtiging van stikstofverbindingen en het
neerslaan van fosfaatverbindingen in het teeltsysteem te kunnen kwantificeren.
Voor de sanering van het drainwater respectievelijk de restlozing zullen economisch haalbare en
milieuvriendelijke systemen worden ontwikkeld voor verwijdering van schadelijke stoffen,
concentratie en/of terugwinning van mineralen.
Tussentijdse resultaten zullen steeds beschikbaar worden gesteld voor de praktijk.
Resultaat werkveld 2:
Watergeef-, bemestings- en reinigingsystemen voor substraatteelten die een maximale
efficiëntie van het nutriëntengebruik bewerkstelligen met gelijktijdige minimalisering van de
restlozing op basisvan modellen van dewater-, lucht en mineralendynamiek.
Werkveld 3. Implementatie en kennisoverdracht.
Deactiviteiten in dit werkveld zijn gericht op het beschikbaar maken van de in de bovenomschreven
werkgebieden ontwikkelde systemenvoor de (glas)tuinbouw met als doelstelling de emissie van
mineralen terug te brengen tot het niveau dat op dat moment technisch haalbaar is.De
werkzaamheden in dit werkveld omvatten het toetsen van de prototypen van dewatergeef- en
bemestingstrategieën enonderdelen ervan onder praktijkomstandigheden. Devalidatie van de
modellen onder praktijkomstandigheden, emissiebepalingen, het ontwikkelen van prototypen van
managementinformatie en beslissingsondersteunende systemen zaleveneens binnen dit werkveld
plaatsvinden. Op basisvande resultaten op praktijkbedrijven zal het technisch te realiseren niveau
van de efficiëntie van het nutriëntengebruik en de emissiereductie worden geformuleerd. In
demonstratieprojecten op pilotbedrijven envia studiedagen zaldein het programma verkregen
kennis naar de doelgroepen worden verspreid.Aande hand van de ervaringen op pilotbedrijven en
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defeedback van doelgroepen zullen beheersystemen voor mineralen worden geformuleerd die als
basis kunnen dienen voor een bedrijfsvoering gericht op het halen van dedoelstellingen van de IMT.
Resultaat werkveld 3:
Op bedrijfsniveau implementeerbare engeaccepteerde gewas-en teeltspecifieke systemen voor
mineralenbeheer waarmee de emissie gezien de stand ter techniek maximaal kan worden
teruggedrongen.
Om de bovengenoemde resultaten in dewerkvelden te kunnen behalen zalop eenaantal gebieden
kennis moeten worden gegenereerd engemobiliseerd. Devolgende vier kennisgebieden (A-D)
kunnen worden onderscheiden. Dehierin genoemde aspecten behoeven aandacht ende kennis
ervan moet worden aangeleverd voor de activiteiten binnen dewerkvelden.
Kennisgebied A:Gewas:voedingsbehoefte, waterverbruik, gewastolerantie en -reactie.
Aspecten: Water- en nutriëntenbehoefte cq.opname,tolerantie en reactievan het gewas afhankelijk
van het gewasstadium en kasklimaat.
Doelstelling: Vaststellen van enontwikkelen van modellen voor voedings-enwaterbehoefte en
grenswaarden van plant- en gewastolerantie.
Kennisgebied B.Wortelzone: Karakteriseringwortelmedia, waterbeweging en
nutriëntentransport.
Aspecten: Standaardisatie fysische karakterisering wortelmedia met nadere aandacht voor onder
meer destructuur en normering vanwaterdoorlatendheid in onverzadigde toestand,de
fytocompatibiliteit en het vermogen eengewenst ecosysteem te bevorderen.
Simulatiemodelvoor waterbeweging enStoffentransport, simulatiemodel voor diverse
omzettingsprocessen in de wortelzone,immobilisatie, eventueel speciatie,denitrificatie en andere
vormen vanvervluchtiging, modellering massabalans,identifcatie bedrijfsspecifieke parameters
zoalsin-enwegzijging,kwel,drainage.
Doelstelling: Vaststellen minimum eisenaan karakteristieken van substraten en gewenste
eigenschappen van (pot)gronden.
Beschikbaar makenvan betrouwbare modellen voor zowel het onderzoek als het nutriëntenbeheer
in praktijksystemen.
Kennisgebied C. Meetmethoden.
Aspecten: Sensoren,ionselectieve sensoren,ECen vochtregeling.
Doe/sre//;'ng:Ontwikkelen en beschikbaar maken van dejuiste meetapparatuur.
Kennisgebied D. Systemen voor watergift en bemesting.
Aspecten: Programma vaneisen,single component prototypen, multiple component prototypen,
toedieningstechnieken, teelttechniek, toedieningsconcentraties, reinigingstechnieken,
zuurstofvoorziening, afvoer C0 2 enethyleen, waterkwaliteit.
Experimenteel toetsen van systemen in laboratoriumexperiment, kasexperimenten en pilot-studies
op bedrijven,validering modellen,voorspelling efficiëntie en emissie.
Doelstelling: Het op kennis gebaseerd kunnen ontwerpen van perspectief biedende systemen.Testen
van hypothesen en modellen enselecterenvan perspectiefvolle opties.
Degeschetste opzet van het programma metwerkvelden,waarin systemenworden ontwikkeld,en
kennisgebieden,waarin kenniswordt gemobiliseerd en gegenereerd,is bewust gekozen vanwege de
mogelijkheid tot sturing van het onderzoek vanuit de behoeftes uit de praktijk. Dein de werkvelden
bereikte resultaten kunnen worden getoetst aan het acceptatieniveau vande systemen in de praktijk
ende ermee bereikte emissieverlaging. Dehierdoor eventueel noodzakelijke bijsturing van het
onderzoek binnen het werkveld heeft eendirect effect op de aard van dete ondernemen activiteiten
binnen de kennisgebieden.Zodoendewordt eenoptimale inzet en interactie vanexpertise en
middelen in het programma bewerkstelligd.
planning 1998

1.Grondgebonden teelten:gelimiteerde toediening van water en mineralen op basisvan de
behoefte van het gewas.
Veelaandacht zalworden besteed aan het water- enStoffentransport, deopname-dynamiek, het
waterverbruik van gewassen en het meet-en regelsysteem.Op basisvantheoretische achtergronden
zullen laboratoriumproeven enproevenop (semi)praktijkschaalworden uitgevoerd (projecten2009,
2805, 2807,10454.11). Naast het meten van EC envocht met capacitieve sensoren in project 2001
worden in het WATERMAN-project (project 50303)dielektrischesensorengetest engeïntegreerd tot
een handzame sensor voor praktisch gebruik. Dedielektrische sensor zal kunnen meten:
vochtgehalte, drukhoogte, ECentemperatuur. Desensor, deinfra-structuur waarmee gemeten en
geregeld kanworden,het minimum water en minimum leaching algorithme en het 2D hydrologisch
modelvormen het WATERMAN-systeem,waarmee een minimale uitspoeling naar de ondergrond
gerealiseerd kanworden.Tegelijkertijd met dein detweede helft van hetjaar door deWATERMANpartijen op te zetten praktijkproeven zullenin het programma eveneens praktijkproeven worden
uitgevoerd.
Demogelijkheden zullen worden onderzocht om in samenwerking met eencommercieel bedrijf de
sensoren in verschillende productvormenop de markt te brengen. IMAG-DLOstelt daartoe de
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opgedane kennis omtrent vochtgehalte-metingen ter beschikking.Ter ondersteuning van deze
vermarkting is het gewenst om decalibratie van dit type sensoren beschikbaar te krijgen voor de
tuinders.Verder zalgewerkt worden aan nieuwe methoden om calibratie in de praktijk automatisch,
dan wel veeleenvoudiger te maken. De3-frequentiemethode zaluitgetest worden.Aandacht zal
daarbij besteed worden aan diverse grondsoorten ensubstraat- materialen. Het onderzoek zalzich
met name ook richten op de 4-puntsmeetmethode, een methode waarbij de polarisatie-effecten door
gebrekkig contact omzeild worden.Verder zalonderzocht worden in hoeverre door combinatie van
permitiviteit en ECiets te zeggen isover de ECvan het onttrokken water vande bodem.
Mogelijkheid voor het gebruik van een dielektrische sensor alsstress sensor zalonderzocht worden.
Resultaten 1998werkveld l 'Grondgebonden teelten'
Eenprototype prikstok met gebruikersinstructie voor drukhoogte, vochtgehalte, bulk-ECen
temperatuur
Eenhardware infrastructuur voor meten en regelen van waterprofiel
Eensoftware pakket onder Windows voor meten en regelen van waterprofiel
2nd Annual report van Watermanproject
Publicatie over Waterman-systeem op AgEng98in Oslo
Bodemvochtgehaltesensor die op de markt verkrijgbaar is.
Publicatie over en software voor het calibreren van bodemvochtgehaltesensoren.
Publicatie over een dielektrische boomstress-sensor.
Eenprototype 4-punts sensor
Eenprototype dielektrischevochtgehaltesensor op basisvan de 3-frequentie methode (patent
ingediend)
Eencomputermodel voor deverdamping en nutriëntenopname van gewassen t.b.v.de
regeling vandewatergift en bemesting in grondteelten
Gegevens t.a.v. minimale toevoer water en nutriënten ten behoeve van de
Bemestingsadviesbases
Vaktechnische enwetenschappelijke publicaties
2. Substraatteelten:verhoging van de efficiëntie van het nutriëntengebruik en verwijdering van
schadelijke stoffen uit het drainwater
Devoornaamste weg naar verhoging van de efficiëntie van het nutriëntengebruik is het oplossen
van het probleem van de ophoping van nutriënten en natrium bij langdurige hergebruik van de
voedingsoplossing bij substraatteelten.Voor een aantalgewassen zullen grenswaarden voor hoge
gehalten aan CuenZnvastgesteld worden (project 2005).Effecten van externe factoren opCa
opname door entransport in de plant worden onderzocht in relatie tot kwaliteit bij roos (project
1413).
In 1998zalin project 10156dedynamiek van de behoefte van de plant (tomaat en sla) voor
verschillende nutriënten gekwantificeerd worden in relatie tot gewasstadium, groei en verdamping
bij onbeperkte voedingsgift. Erzaleen model gemaakt worden dat dezedynamiek kan voorspellen.
Tevens zalnagegaan worden hoe degroei en kwaliteit van het product verbeterd kanworden door
Nen P sub-optimaalte doseren.Aansluitend wordt in project l o i l l nagegaan in hoeverre het
concept van zoweloptimale alssub-optimale stikstofdosering in afhankelijkheid vangroei,zoals
beproefd onder geconditioneerde teeltomstandigheden, werkbaar is bij een steenwolteelt in de kas.
Het uiteindelijke doelvanvande projecten 10156en 10111iseenon-line monitor en
besturingssysteem voor proceswater in de glastuinbouw.
Om inzicht te verkrijgen in dezouthuishouding in dewortelzone zal gebruik gemaakt worden van
een simulatiemodel voor de beschrijving van dewaterbeweging en het Stoffentransport (project
10454.10). Dit model zalgebruik makenvan reeds beschikbare informatie eninformatie uit een
groot aantal projecten binnen dit programma. Erzullen voor één of meerdere teeltsystemen
scenarioberekeningen uitgevoerd worden,waarin wordt getracht aante geven wat de beste
fertigatiestrategie is met het oog op goede beheersing van het zoutgehalte, c.q.concentratie van
eenspeciaalvoedingselement, in dewortelzone. Het simulatiemodel zalworden gedocumenteerd,
ener zaleen animatieprogramma ontwikkeld worden waarin bijvoorbeeld het verloop van het
zoutgehalte verspreid over dewortelzone alsfunctie van de tijd gevisualiseerd kanworden. Binnen
project 10454vindt alleen modelontwikkeling plaats. Nagegaan zalworden of experimenten in
andere projecten ter validatie van het model gebruikt kunnen worden,
ische en biologische karakterisering van substraten zalworden voortgezet, met alsdoel het
formuleren van eisenwaaraan deverschillende typen substraten in relatie tot het gewas en het
teeltsysteem moeten voldoen (projecten 2204,2205en 22i5).Tevenszaleenverbeterde biologische
toetsmethode opde aanwezigheid van schadelijk stoffen worden ontwikkeld (project 1401).De
problematiek van water- enStoffentransport alsmede degashuishouding in relatie tot
fysisch/chemische karakteristieken van het wortelmedium zalin laboratorium-en kasexperimenten
worden onderzocht (projecten 1402,2302,2210en2208). Hettot nu toe nog onopgeloste probleem
vanwortelverdikking bij de opkweek van komkommerplanten zalverder worden bestudeerd
(projecten 1405 en 10161).
Ineen nieuw project (project 5lxxx), zaleen prototype klimaat- en EC-regelingstrategie ontwikkeld
worden, waarbij gebruik wordt gemaakt van de mogelijke toename van kwaliteit van "hoge-EC"produkten alscompensatie voor het produktieverlies alsgevolg van hoge EC.Hetdoelis om
(fysiologische enteeltkundige) kennis over gewasrespons en het ontstaan van afwijkingen (zoals
neusrot) toe te passenin een "blauwdruk" voor klimaatregeling voor het telen onder verhoogde EC.
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Hierdoor moet het mogelijk worden om devoedingsoplossing voor de duur van eenteelt te
gebruiken zonder tussentijdse lozingen alsstap op weg naar "echt" gesloten teeltsystemen.
In project 2802zalonderzocht worden welke factoren (bijv. methaan,waterkwaliteit, materiaalvan
druppelaar) tot organische verontreiniging van druppelsystemen leiden.Nagegaan wordt of een
ATP-meting bruikbaar is om dezeverontreiniging vastte stellen.Met betrekking tot de reiniging van
de restlozing en de recirculerende voedingsoplossing zalin samenhang met de activiteiten van het
onder het DLO-POprogramma "Management van plantpathogene schimmels en bacteriën" lopende
PBGproject 2207 "Biologische buffering in substraatsystemen" onderzocht worden of devan nature
in het wortelmilieu aanwezige microflora een ziekteonderdrukkend effect heeft en of passieve
ontsmetting via langzame zandfiltratie betere voorwaarden hiertoe biedt dan actieve ontsmetting
via UV-stralen (project 51309). Hiertoe zalallereerst de relatie tussen poriënvolume en het specifiek
oppervlak van het fïltermedium in relatie tot deverwijdering van pathogenen worden bepaald en zal
diepgaander onderzoek worden gedaan naar het werkingsmechanisme in langzame filters. Uit
literatuur blijkt dat hechting van pathogenen aan het filtermateriaal te beïnvloeden isdoor b.v. de
pH. Het onderzoek zalzichin eersteinstantie richten op het gewas komkommer en de hierin veel
voorkomende pathogeen Pythium aphanidermatum. Eerder onderzoek ten behoeve van
witlofproductiesystemen toonde aan dat verstopping van langzame zandfilters voor het reinigen van
restwater te snel(binnen drie weken) optrad.Voor praktijktoepassing iswaarschijnlijk voorfiltratie
nodig. Eenselectie uit de mogelijkheden zalworden onderzocht. Alternatieve filtermedia in plaats
van zand kunnen specifieke voordelen hebben:compacter, voor meerteeltsystemen toepasbaar,
goedkoper. Glaswoliszo'n materiaalenzalworden geoptimaliseerd (project 51309).
Resultaten werkveld 2 'Substraatteelten'
- Dynamische simulatiemodelvoor nutriëntenbehoefte, verdamping engroei vantomaat ensla.
- Kwaliteitsnormen voor wortelmedia
- Kennisen normen ten aanzienvandeaanwezigheid van schadelijke stoffen in hetgiet- en
recirculatiewater
- Sturingsmogelijkheden voor de groei en productie van het gewas en kwaliteit van het product via
detoediening van water en nutriënten
- Een prototype EC en vocht regelalgoritme.
- Documentatie simulatiemodelvoorwaterbeweging en Stoffentransport
- Rapport met scenarioberekeningen beheersing zoutgehalte in een zandbed teeltsysteem
- Animatieprogramma (DOS)ter visualisatie verzouting in wortelzone
- Dehaalbaarheid van verschillende methoden ende ontwerpcriteria waarbij de beste resultaten
met langzame filters worden bereikt zaltoegelicht worden in verschillende publicaties, voor
verscheidene doelgroepen (vaktechnisch,symposia, wetenschappelijk).
- Vaktechnische enwetenschappelijke publicaties
3. Implementatie en kennisoverdracht.
gen uit het onder het programma "Duurzame Bedrijfssystemen voor de Bloemisterij en Glasgroente"
lopende PBGproject 2010 "Optimalisatie vanwatergeven en bemesten bij teelten in kasgrond" ende
gegevens uit dewerkvelden 1en 2vormen de basis voor op praktijkbedrijven op te zetten pilotstudies. In 1998zullen hiertoe voorstellen nader worden geformuleerd.Tevens zaleen eerste aanzet
worden gegevenvoor het ontwerpen van managementinformatie en beslissingsondersteunende
systemen.
Resultaten werkveld 3. 'Implementatie en kennisoverdracht'
- Voorstellen voor pilotstudies op praktijkbedrijven
- Eersteontwerp voor een managementinformatie en beslissingsondersteunend systeem
In 1998 zullen ervanuit de programmaleiding initiatieven genomen worden om projecten nader op
elkaar afte stemmen.
andere relevante
programma's

Het programma richt zichop het onderzoeken van de mogelijkheden tot water- en
nutriëntenbesparing en het terugdringen van uitspoeling op (tuinbouw)bedrijfsniveau. Het programma levert bouwstenen opvoor de ontwikkeling van duurzame bedrijfssystemen,waaraan in het
PBG/DLOprogramma "Duurzame Bedrijfssystemen voor de Bloemisterij en Glasgroente" wordt
gewerkt. Eennauwe interactie bestaat met het PO/DLO Programma "Energiebesparing in de
beschermde teelten" met betrekking tot devochthuishouding in kassen.Aangezien het programma
"Energiebesparing in de beschermdeteelten"eveneens veelraakvlakken heeft met het programma
"Duurzame Bedrijfssystemen",zaltussendeze drie programma's afstemming plaatsvinden in het
geplande structurele overleg van deprogrammaleiders van de deze drie programma's.
Verder bestaan relaties met devolgende programma's:
-317 Dynamiek en beheer van nutriënten op bedrijfs-en regioniveau (AB-DLO)
-331 Precisielandbouw (IMAG-DLO,AB-DLO)
-337 Management van plantpathogene schimmels en bacteriën (IPO-DLOen Praktijkonderzoek)

indicatie omvang

Totaal Mf 5,4waarvan Mf 1,4 ten lastevan LNVvoor het DLO-deelen Mf 1,8 ten lastevan LNVvoor
het PO-deel.

179

projecten
Werkveld 1.Grondgebonden teelten
Kennisgebied Projectnr
Projecttitel
Instelling
Vaststellen van optimaal ECniveau in
2019
PBG
grondteelten van Eustoma
Waterverbruik vangewassen in
2805
PBG
grondteelten
Simulatie vanwaterbeweging en
AB-DLO
10454.11
Stoffentransport in de wortelzone
2001.1
C
EC-envochtmeting groeimedia (grond) PBG
Onderzoek diëlectrische
IMAG-DLO
C
50307* 1
bodemvochtgehalte sensoren
Watermanagement for non-closed erop IMAG-DLO
50303
production
Optimalisatevande bemesting en
PBG
2009
watergift in grondteelten
Watergeefsystemen voor buitenbloemenPBG
2807

Projectleider
A.van den Bos
R.de Graaf
M. Heinen
R.Baas
J. Balendonck
J. Balendonck
W. Voogt
K. Schouten

Werkveld 2. Substraatteelt
Kennisgebied Projectnr
10156*'

A
A

2005
1405* 1

A
A

10161*'
1413

B
B
B

2204*'
2205*'
1401

2215'
2302
IO454.IO
2001.2

D
D

2208*'
51309

10111*'

D
D

1402
2802

D

51XXX

D

2210*'

Projecttitel
On-line monitor en besturingssysteem
voor proceswater in gesloten
teeltsystemen in de glastuinbouw
Sporenelementen
Wortelverdikking bij
vruchtgroentegewassen
Wortelverdikking bij komkommer
Invloed van Ca-translocatieop kwaliteit
roos
Structuur potgronden
Karakterisering substraten
Ontwikkelen van eengroeitest ten
behoeve vande karakterisering van
wortelmedia
Normalisatie bodemverbeterende
middelen en substraten
Onverzadigde waterdoorlatendheid
Simulatie vanwaterbeweging en
Stoffentransport in de wortelzone
EC-envochtmeting groeimedia
(substraat)
Watermanagement steenwol
Ontwikkeling van en technisch
onderzoek aanbedrijfssystemen voor de
tuinbouw
Groeigereguleerde stikstofvoeding bij
kasgroenten
Zuurstofvoorziening wortelmilieu
Organische verontreinigingen van
druppelsystemen
Ontwikkeling van een blauwdruk voor
geïntegreerde EC-vochtregeling
Minimale zuurstofstress in gesloten
teeltsystemen met hoge
doorstroomsnelheden

Instelling
AB-DLO

Projectleider
S. v.d.Geijn

PBG
PBG

W. Voogt
J. Kipp

AB-DLO
PBG

A.de Visser
R.Baas

PBG
PBG
PBG

J.Verhagen
J.Verhagen
G.Wever

PBG

G.Wever

PBG
AB-DLO

G.Wever
M. Heinen

PBG

R.Baas

PBG
IMAG-DLO

C.Blok
E. van Os

AB-DLO

B.Veen

PBG
PBG

R.Baas
N.v.d. Burg

IMAG-DLO

C.Stanghellini

PBG

R.Baas

Werkveld 3- Implementatie en kennisoverdracht
Kennisgebied Projectnr
Projecttitel
Instelling
Projectleider
D
2021
Implementatie en evaluatie van het
PBG
J.Kipp
gebruik vande bemestingsadviesbases
op praktijkbedrijven.
D
2022
Implementatie van de ECPBG
J.Kipp
bodemvochtmeting in de praktijk
D
1222
Het ontwikkelen entoetsen van
PBG
J.Ammerlaan
managementinformatie en
beslissingsondersteunende systemen
gericht op een efficiënt gebruik van
nutriënten en minimalisering van de
emissie naar het milieu
Demet een *'gemarkeerde projectnummers worden door derden medegefinancierd
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Programma 30g

Emissiemetingen ammoniak en geur in de veehouderij

programmaleider

Ir.P.W.G.Groot Koerkamp,IMAG-DLO

lanvangsjaar

1997

eindjaar

1999

samenvatting

Dit programma voorziet in hetverrichten vanammoniakemissiemetingenaan veehouderijgebouwen
tot en met 1999- Dit betreft (enkele) traditionele stallen en stallen die zijn uitgerust met in potentie
emissie-reducerende principes entechnieken. Daarnaast worden geuremissiemetingen aangeboden
tot en met 1998. Hiermee wordt eeninhaalslag gepleegd ten aanzien vandegeur en emissie van
ammoniak-emissie-arme stalsystemen,enwordt demestvarkens-eenheid (MVE) herijkt en het
meetprotocol geëvalueerd. Demetingen worden uitgevoerd met erkende meet-systemen en volgens
vastgestelde protocollen. Meetresultaten voor zowelammoniak- alsgeur-emissies vormen de basis
voor (algemene of specifieke) milieuvergunningverlening voor stal-systemen.

aanleiding

Maatschappelijke problematiek
Eenaantaljaren geleden waren er nog geen emissie-arme stallen beschikbaar. Om het bedrijfsleven
aante moedigen tot het ontwikkelen van emissie-arme stallen heeft de overheid voor beperkte tijd
definanciering van ammoniakmetingen voor haar rekening genomen. Daartoeisdoor de
toenmalige Minister van LNVde stalmeetploeg ingesteld met als doel om meetcapaciteit beschikbaar
te hebben voor het landbouw-bedrijfsleven. Inmiddels zijn voor enkele diercategorieën één of
meerdere emissie-arme stalsystemen beschikbaar. Echter,in 1998wordt deAMvB-huisvesting van
kracht enveeldiercategorieën beschikken nog niet over een emissie-arm stal-systeem dat aan het
ALARA-beginselvoldoet.Tochis het voor deoverheid van belang dat de beleidsdoelstellingen op dit
vlaktijdig worden gerealiseerd. Inverband daarmeew i l de overheid het bedrijfsleven blijven
stimuleren om te bewerkstelligen dat ervoldoende emissie-arme stal-systemen worden ontwikkeld.
Degeuremissie kan een beperkende factor zijn bij devergunningverlening in het kader van de Wet
Milieubeheer, met namewanneer het gaat om het gebruik van emissie-arme stallen.Inde huidige
brochure Veehouderij en Hinderwet is per diercategorie éénomrekeningsfactor voor de stankhinder
gegeven.Alhoewel er (nog) geen éénduidig verbandtussen ammoniak- engeur-emissie is
vastgesteld,kan toch met redelijke zekerheid worden aangenomen,dat de stankhinder van
ammoniakemissie-arme stallen lager zalzijn danvantraditionele stallen.Inde herziene brochure
Veehouderij enStankhinder (najaar 1996)ishier alopvooruit gelopen. Deaannamesin deze
brochure moeten echter nog met metingen worden onderbouwd. Daarnaast is een herijking van de
Mestvarkenseenheid alsrekeneenheid voor geuremissies vanveehouderijbedrijven van belang.Deze
herzieningis noodzakelijk gebleken,met namevanwege dedoor-gevoerde standaardisatie bij
geuranalyses (olfactometrie).

doel

Hetdoelvan dit WDTprogramma is het aanbiedenvan meetmogelijkhedenvoor ammoniakemissies
uit traditionele en emissie-arme stallen met systemen en dier-categorieën waar weinig van bekend
is. Daarnaast zorgt dit programma voor het aanbieden van geuremissiemetingen uit
ammoniakemissie-arme veehouderijgebouwen en metingen voor de herijking van de MestVarkensEenheid bij traditionele stalsystemen (inhaalslag).
Doelgroepen
Ministeries van LNVenVROM
Landbouwbedrijfsleven
Fasering
Voor ammoniakemissiemetingen isfasering niet aan de orde, aangezien er doorlopend metingen
worden uitgevoerd aan dedoor de Begeleidingscommissie goedgekeurde meet-aanvragen.
Voor geuremissiemetingen isdefasering alsvolgt:
-1996:
prioritaire emissie-arme stallen;
traditionele stallen t.b.v. herijking MestVarkensEenheid;
-1997,1998:
overige prioritaire emissie-arme stallen +enkele traditionele stallen.
Aanpak
Ammoniakemissiemetingen:
indienen van meetaanvraag bij en beoordeling door huidige Begeleidingscommissie;
overleg met programmaleiding t.b.v.inplanning meetcapaciteit;
uitvoering metingen;
terugrapportage aan indiener.
Geuremissiemetingen:
Voor geuremissiemetingen is momenteel deWerkgroep Emissiefactoren belast met de selectie van
stallen en de beoordeling vande resultaten.
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Indit kader is hetwellicht zinvol om voorzieningen te treffen voor eenjuiste doorsluizing van de
resultaten aan bijvoorbeeld deWerkgroep Emissiefactoren t.b.v. deinvulling van de Uitvoeringsregeling Ammoniak en Veehouderij (UAV) c.q.de AMvB Huisvesting of deWet Milieubeheer.
planning 1998

Maatschappelijke problematiek
Eenaantaljaren geleden isdoor het Ministerie van LNVdestalmeetploeg ingesteld met als doel om
meetcapaciteit beschikbaar te hebben voor het bepalen van de ammoniakemissie van nieuwe
emissie-arme stalsystemen entechnieken,die door het landbouw-bedrijfsleven zijn ontwikkeld. In
1998wordt deAMvB-huisvesting van kracht envoor veeldiercategorieën is nog geen emissie-arm
stalsysteem beschikbaar dat aan het ALARA (As-Low-As-Reasonable-Achievable)-beginsel voldoet.
Een blijvende stimulans voor het bedrijfsleven om nieuwe systemen te ontwikkelen is derhalve
gewenst, zodat deoverheid haar beleids-doelstellingen op dit vlak tijdig kan realiseren.
Degeuremissie kan een beperkende factor zijn bij devergunningverlening in het kader van de Wet
Milieubeheer, met name wanneer het gaat om het gebruik van emissie-arme stallen.In de huidige
brochure Veehouderij en Hinderwet is per diercategorie één omrekenings-factor voor de stankhinder
gegeven. Indeherziene brochure Veehouderij enStankhinder (najaar 1996)is reedsvooruit gelopen
op de mogelijk lagere geuremissie van ammoniakemissie-arme stallen. Deaannames in deze
brochure moeten echter nog met resultaten van metingen worden onderbouwd. Daarnaast is een
herijking van de Mestvarkenseenheid alsrekeneenheid voor geuremissies van veehouderijbedrijven
van belang.
Doelstelling, doelgroepen en samenwerkingen
Het doelvan dit onderzoeksprogramma is het aanbieden van standaard meetmogelijkheden voor
ammoniakemissies uit traditionele en emissie-arme stallen met systemen endier-categorieën waar
nog geen vastgestelde emissiefactor voor is. Daarnaast zorgt dit programma voor het aanbieden van
geuremissiemetingen uit ammoniakemisisie-arme veehouderijgebouwen en metingen voor de
herijking van de MestVarkensEenheid bij traditionele stalsystemen (inhaalslag). Incidenteel kunnen
metingen worden verricht naarde ammoniakemissie bij het uitrijden van mest. DeMinisteries van
Landbouw, Natuurbeheer enVisserij envanVolkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
alsmede het landbouwbedrijfsleven zijn debelangrijkste doelgroepen vandit programma. De
onderzoeksresultaten vandit programma dragen derhalve bij aan deverwezenlijking van de
beleidsdoelstellingen van het Ministerie van LNV,dat hierbij nadrukkelijk een gebruikersrol vervult.
Vanuit DLO-onderzoeksprogramma 241(Mestbehandeling en emissiebeperking op de boerderij)
wordt kennis ingebracht over nieuwe endoelmatiger meetmethoden, meetstrategieën (ammoniak)
en bemonsteringsstrategieën (geur).Onderzoeksprogramma 309is eengebruiker van
meettechnieken en protocollen die voldoen aan de eisenvan het meetprotocol voor "Groen Label"
metingen. Binnen het programma is zodoende veel kennis envaardigheid aanwezig over het juiste
gebruik van de meettechnieken in praktijkstallen. Deze kennis wordt gebruikt bij het ontwikkelen
van nieuwe meettechnieken en meetprotocollen en bij soortgelijk onderzoek naar oplossingen voor
milieuproblemen.
Deaanvragen voor metingen in 1998van ammoniakemissies worden door het bedrijfsleven
ingediend bij de begeleidingscommissie NHg-emissiemetingen(vertegenwoordigers van overheid,
onderzoek en landbouwbedrijfsleven) die deaanvragen toetst. De resultaten van de metingen
worden schriftelijk ter hand gesteld aandeindiener. Zekunnen worden gebruikt voor opname van
een emissiefactor in de Uitvoeringsregeling Ammoniak enVeehouderij (werkgroep
emissiefactoren)en eventueelvoor een Groen Labelaanvraag.Voor de geuremissie-metingen isde
Werkgroep Emissiefactoren momenteel het begeleidings-en beoordelingskader, die o.a. een lijst
met prioritaire stalsystemen heeft opgesteld die in 1998moeten worden gemeten.Opgemerkt dient
te worden dat de begeleiding van ammoniak- en geurmetingen en de beoordeling van resultaten in
detoekomst waarschijnlijk een andere structuur zalkrijgen.
Te behalen producten in 1998
In 1998worden,voor zover medio 1997tevoorzien,devolgende rapportages opgeleverd:
- Emissiemetingen ammoniak mechanisch geventileerde stallen:ca.5
- Emissiemetingen ammoniak natuurlijk geventileerde stallen:tenminste l
Emissiemetingen geur: per sector (rundvee,varkers en pluimvee) één rapport van alle
emissiemetingen in de periode 1996-1998.
- Veldemissiemetingen DGIapparatuur: analyse en rapportage van de metingen in 1997
In 1998zullen devolgende stalsystemen worden gemeten:
- gespeende biggen op eenvolledig roostervoer en spoelgoten (ammoniak)
- guste/dragende zeugen in een Delvis systeem en spoelgoten (ammoniak)
- vleesvarkens in een gewijzigd optimaal hok (proefstal) (ammoniak)
- ouderdieren leghennen in eenvolièrestal met bandmest- en strooiselbeluchting (ammoniak)
- 1à2 nog nader vast te stellen stalsystemen met mechanische ventilatie (ammoniak)
- rundveestal met sleuvenvloer (ammoniak, natuurlijk geventileerd)
- ca.20 stallenvoor met name pluimvee envarkens (korte metingen voor geuronderzoek)
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andere relevante

241

programma's
indicatie omvang
projecten

Totaal Mf 2,1waarvan Mf 2,0ten lastevan LNV.
53.005
53.011

Onderzoek naar degeuremissie van rundvee-,varkens-en pluimveestallen (IMAG-DLO,
N.W.M. Ogink)
Onderzoek naar de ammoniakemissievan natuurlijk geventileerde stallen voor
landbouwhuisdieren (IMAG-DLO, P.W.G.Groot Koerkamp)

53.307

Onderzoek naar de ammoniakemissie van mechanisch geventileerde stallen voor
landbouwhuisdieren (IMAG-DLO,P.W.G.Groot Koerkamp)

51.402

Reduction of ammonia by Direct Ground Injection (DGI) (IMAG-DLO,J.F.M. Huijsmans)

Ter kennisname, af te ronden in 1997:
51.401 Deammoniakemissie natoediening vanverdunde mest (sproeiboom) (IMAG-DLO,J.F.M.
Huijsmans)
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Programma 317

Dynamiek en beheer van nutriënten op bedrijfs- en regionaal niveau;
kwantificering van landbouwkundige en milieukundige nutriëntenverliezen en beheer en controle van nutriëntenstromen, ten behoeve
van landbouw-, natuur- en milieubeleid

programmaleider

Prof.dr.ir. O.Oenema,AB-DLO

aanvangsjaar

1997

eindjaar

2001

samenvatting

Dit programma beoogt via integrerende bureaustudies en experimenteel en modelmatig onderzoek:
(i) multifunctionele instrumentaria teontwikkelen ente toetsen waarmee landbouwkundig
onvermijdbare en milieukundig acceptabele nutriëntenverliezen kunnen worden gekwantificeerd
(gesimuleerd) bijvariërende randvoorwaarden en opverschillende schaalniveau's,(ii) kennis,
inzichten entechnologiën te ontwikkelen ente operationaliseren waarmee het
nutriëntenmanagement effectiever kanworden gemaakt, zodanig dat de kloof tussen
landbouwkundig onvermijdbare en milieukundig acceptabele verliezen drastisch wordt verminderd,
rekening houdend met sociaal-economische randvoorwaarden, en (iii) indicatoren af te leiden en te
toetsen waarmee de effectiviteit van het nutriëntenmanagement envan beleidsmaatregelen kan
worden gecontroleerd.

aanleiding

Desterke productiestijging enintensivering van de land- entuinbouw na 1950is mede mogelijk
gemaakt door het gebruik vanveevoer en meststoffen die elders zijn geproduceerd.Slechts een klein
deelvan de aangevoerde nutriënten wordt in marktbare producten weer van het bedrijf afgevoerd;
het overige deelaccumuleert in de bodem en/of wordt naar de omgeving uitgestoten, waardoor
atmosfeer, bos-en natuurterreinen engrond-en oppervlaktewater opveel plaatsen onacceptabel
zwaar worden belast (zie N-desk-en P-deskstudies,1994).Daardoor wordt de ontwikkeling van
andere belangrijke functies van het landelijk gebied gefrustreerd.
Aan het landelijk gebied worden delaatste decennia steeds hogere eisengesteld.Daarbij vragen
functies alsnatuur, landschap,drinkwaterwinning en recreatie steeds meer en nadrukkelijker ruimte
voor ontwikkeling,ten kostevan landbouw in engere zin.Multifunctioneel gebruik van het landelijk
gebied betekent dat bij deformulering vandedoelen van de landbouwfunctie meer en meer
rekening moet worden gehouden met die andere functies in het landelijk gebied.(Integrale Notitie
mest-en ammoniakbeleid, 1995).
Aan elke functie in het landelijk gebied kunnen bepaalde emissienormen en belastingsniveau's
worden toegekend,voortvloeiend uit onder andere natuur- en milieukwaliteitsdoelstellingen. De
hoeveelheden nutriënten die door de landbouw naar de omgeving magworden uitgestoten, de
zogenoemde 'milieukundig acceptabele nutriëntenverliezen', worden derhalve bepaald door de
functies eneigenschappen van het landelijk gebied en deinteractie met aangrenzende gebieden.
Ook internationale afspraken in het kader van 'Actieprogramma's' (NAPen RAP)enin EU-verband,in
combinatie met afwegings-en besluitvormingsprocessen in de samenleving spelen hierbij een rol.
Degrootte vande nutriëntenverliezen uit de landbouw verschilt per sector, bedrijf en regio. Die
verschillen hangen samen met drie regulerende clustersvan factoren:
(i)
grondgebruik (plantaardig,dierlijk; maar ook bos,heidevelden, etc);
(ii)
abiotische omstandigheden (weersgesteldheid, bodemtype, hydrologie); en
(iii)
bedrijfsstructuur (veebezetting,verkaveling), bedrijfsstrategie en bedrijfsvoering
Percombinatie vanfactoren zijn 'landbouwkundig onvermijdbare nutriëntenverliezen' te
definiëren;verliezen die inherent zijn aan het landbouwkundig productieproces. Momenteel zijn de
nutriëntenverliezen naar grond-enoppervlaktewater en atmosfeer meestalveel hoger dan de
milieukundig acceptabele nutriëntenverliezen (zie N-desk-en P-deskstudies, 1994). Daardoor
belemmert de landbouw deontwikkeling van andere functies van het landelijk gebied.
Programma 317 beoogt eenforse bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van kennis,inzichten en
instrumentaria om degrootte van die kloof te kwantificeren op verschillende schaalniveau's en om
maatregelen en strategieën voor te stellenwaarmee de kloof drastisch kanworden verminderd, bij
variërende randvoorwaarden enomstandigheden. Het gaat hierbij in eerste instantie om de
nutriënten stikstof (N) enfosfor (P);om deemissie van ammoniak (NH3), stikstofoxides (NOx enN20)
en ook stikstofgas (N2) naar deatmosfeer enom de uitspoeling en -afspoeling van Nen Pnaar
grondwater en oppervlaktewater.
Debelangrijkste doelgroepen van hetonderzoek zijn:
-directies van LNV
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- primaire sector, productschappen, LTO,etc
-ministeries VROM,V&W enEZ
-waterschappen,grondwaterwinningsbedrijven, beheerders van bos-en natuurterreinen,
-regionale overheden
-EU

Dit programma dient primair ter ondersteuning van hette voeren mineralenbeleidvan deoverheid.
Deontwikkelde kennis,inzichten eninstrumentaria dienen direct enindirect ook om de efficiëntie
van het nutriëntengebruik in de praktijk teverbeteren ende nutriëntenverliezen drastisch te
verminderen. Daarbij worden zowel de korte als lange-termijn landbouwkundige, milieukundige en
economische effectenvan maatregelen in ogenschouw genomen. Bijde lange-termijn effecten zal
een zogenoemde 'wieg-tot-het graf'-benadering worden gevolgd,waarbij de gang van destikstof en
fosfor in degehele (alle) keten(s) zalworden gevolgd.Het programma isvooralgericht op de
sectoren graasveehouderij,varkens-en pluimveehouderij, akker- entuinbouw in devolle grond en
de bloembollenteelt.
Het programma bestaat uit vier nauw met elkaar samenhangende deelprogramma's, namelijk
(A) Kwantificering grootte nutriëntenverliezen;
(B)Vermindering nutriëntenverliezen door verbetering nutriëntenmanagement;
(C)Kwaliteitsindicatoren voor effectief nutriëntenmanagement; en
(D) Beantwoording ad-hoc beleidsvragen encoördinatie onderzoek.
Het algemeen doelvan deelprogramma (A) Kwantificering grootte nutriëntenverliezen is het
ontwikkelen entoepassenvan kennis en multifunctionele instrumentaria, waarmee landbouwkundig
onvermijdbare en milieukundig acceptabele nutriëntenverliezen kunnen worden gekwantificeerd bij
variërende randvoorwaarden en opverschillende schaalniveau's.Speciale aandacht zal worden
gegeven aantoetsing envalidatievan het modelleninstrumentarium.
Meer specifiek zijn dedoelen als volgt:
(i)
het operationeel definiëren (voor nu enin detoekomst),van landbouwkundig onvermijdbare
nutriëntenverliezen envan milieukundig acceptabele verliezen, en het ontwerpen en
beschrijven van bedrijfsstrategieën ter vermindering van nutriëntenverliezen, via
bureaustudies en workshops;
(ii)
het ontwikkelen van multifunctionele instrumentaria voor de kwantificering van landbouwkundig onvermijdbare en milieukundig acceptabele nutriëntenverliezen, alsfunctie vande
drie clustersvan regulerende factoren,voor stal-, perceels-, bedrijfs- en regio-niveau,via
verfijning van bestaande modellen enaanvullend experimenteel onderzoek.
(iii) het toetsen van het bij (ii) ontwikkelde instrumentarium op een beperkt aantal locaties;
(iv)
het kwantificeren van landbouwkundig onvermijdbare nutriëntenverliezen voor
representatieve bedrijven envoor representatieve regio's, alsfunctie van de drie clustersvan
regulerende factoren;
(v)
het kwantificeren van milieukundig acceptabele verliezen nutriëntenverliezen voor
representatieve bedrijven envoor representatieve regio's;
(vi)
het kwantificeren vande kloof tussen landbouwkundig onvermijdbare en milieukundige
acceptabeleverliezen nutriëntenverliezen voor representatieve bedrijven en voor
representatieve regio's;en
(vii) toetsing vangereduceerde belastingsniveau's envan beheermaatregelen voor duurzame
ontwikkeling van eutrofiëringsgevoelige kleine sloten in landbouwgebieden.
Het algemeen doelvan deelprogramma (B)Vermindering nutriëntenverliezen door verbetering
nutriëntenmanagement is het ontwikkelen enoperationaliseren van kennis,inzichten en
technologieën waarmee het nutriëntenmanagement op bedrijfsniveau en regioniveau veel
effectiever kanworden gemaakt, zodanig dat dekloof tussen landbouwkundig onvermijdbare en
milieukundig acceptabele verliezen drastisch wordt verminderd.
Despecifieke doelen zijn alsvolgt geformuleerd:
(i)
het identificeren entoetsen van maatregelen op bedrijfsniveau om met dein het
overheidsbeleid onderscheiden verliesnormen een zogoed mogelijk bedrijfsresultaat te
behalen;welke veranderingen zijn daarvoor nodig in bedrijfsstructuur, bedrijfsstrategie en
bedrijfsvoering, in bedrijfsgebouwen, management, technologie, precisiebemesting,etc. Dit
onderzoekvergt eencombinatie van modelverkenningen en experimenteel onderzoek op
bedrijven, zoals voorhoedebedrijven.
(ii)
hetidentificeren van sociaal-economische, psychologische en bestuurlijk-maatschappelijke
knelpunten bij het drastisch verhogen van de efficiëntie van het nutriëntengebruik (drastische
vermindering nutriëntenverliezen).
(iii)
het identificeren van landinrichtingskundige en hydrologische maatregelen en van
landgebruiksfuncties (landbouw, bos,natuur, grondwater, recreatie en oppervlaktewater) die
bijdragen tot vermindering van de kloof.
(iv)
het analyseren vantechnologische ontwikkelingen envan deimplementatie van natuurmilieu- enwaterbeleid op degrootte vande kloof tussen landbouwkundig onvermijdbare en
milieukundig acceptabele nutriëntenverliezen.
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Het algemeen doelvan deelprogramma (C)Kwaliteitsindicatoren voor effectief
nutriëntenmanagement is het identificeren entoetsen van indicatoren waarmee de effectiviteit van
het nutriëntenmanagement en van beleidsmaatregelen kanworden gecontroleerd voor diverse
schaalniveau's.
Meer specifiek zijn de doelen alsvolgt:
(i)
het identificeren,toetsen envaststellen vangevoelige kwaliteitsindicatoren voor de
verschillende functies van het landelijk gebied;
(ii)
het vaststellen van kritische drempelwaarden voor de geïdentificeerde kwaliteitsindicatoren,
(iii)
het ontwerpen van een effectief monitoringsysteem; hoe,waar en hoe frequent moeten de
indicatoren worden gemonitored.
Het doelvan thema DBeantwoording ad-hocbeleidsvragen encoördinatie onderzoek s
(i)
sturing encoördinatie van het onderzoek binnen het programma ende afstemming van het
onderzoek met DLO-programma-onderzoek en het onderzoek van Proefstations, RIVM,RIZA,
etc, ter realisering van de doelen;en
(ii)
het adequaat beantwoorden van (ad-hoc) beleidsvragen,het identificeren enoplossen van
mogelijke knelpunten bij de evaluatie van het mestbeleid,en het voorbereiden van de
mogelijke vragen enantwoorden ten behoevevan het mestbeleid.
Het programma Dynamiek enbeheer van nutriënten op bedrijfs- en regionaal niveau is dus gericht
op de kwantificering van landbouwkundige en milieukundige nutriëntenverliezen, op het ontwerp
van maatregelen om nutriëntenverliezen drastisch te beperken en op het ontwerp van systemen ter
monitoring vande effecten van (beleids)maatregelen.
Fasering
Dit programma isontstaan na een uitvoerige herprogrammeringsronde eninteractie met de
beleidsdirecties van LNV.Capaciteit uit (delenvan) programma's 187,288,223 en 302is gebundeld
om de beleidsvragen,die geformuleerd zijn tijdens die herprogrammeringsronde, te kunnen
beantwoorden.Via 'zwaluwstaarten' wordt in 1998capaciteit uit programma's 241en 129 van
respectievelijk IMAG-DLOen LEI-DLObenut om de meest acutevragen op het terrein van ammoniak
en economie te kunnen beantwoorden.Voor 1999 en daarna zijn structurele meer oplossingen
nodig.
In 1997is een forse start gemaakt met deintegratie en afstemming van werkzaamheden van
lopende projecten;in 1998zaldat proces worden afgerond. In 1998zalook de nodige aandacht
worden besteed aan de afstemming van dewerkzaamheden in programma 317 met activiteiten in
belendende programma's, met name met 315,Geodata groene ruimte (vervolg 228),129,310,242,
265 en 247,en met onderzoeksactiviteiten van RIVM,RIZA,POen LUW.
In 1998zaleenverkenning worden uitgevoerd naar mogelijke knelpunten bij de evaluatie van het
mestbeleid en het EU-beleidinzake mest-en nutriënten-gebruik. Hierbij zalvooral aandacht worden
gegeven aan hetin kaart brengen van onzekerheden.In 1999zaleenvoorbereidende evaluatie
worden uitgevoerd van het mestbeleid voor dejaren 2000,2005en 2008.Ook in 2000en 2001zalde
nodige aandacht aandeanalysevan het mestbeleid worden besteed.
Toetsing enverbetering van het modelinstrumentarium vergt continue aandacht. In 1998en 1999zal
gewerkt worden aan het opzetten van eenconsistente set van (uitwisselbare) modules en consensusmodellen. Onzekerheden in demodeluitkomsten en zwakke plekken in de modelformuleringen
zullen worden geïdentificeerd,waarna vervolgens gericht verbeteringen kunnen worden
aangebracht.
Vermindering van nutriëntenverliezen door verbetering van het nutriëntenmanagement op
bedrijfsniveau vergt eveneens continue aandacht. In 1998-1999 ligt het accent op verkenning en
identificatie van mogelijkheden,zoals opdeMarke endeVoorhoedebedrijven rondom de Marke;in
de periode 2000-2001ligt het accent meer op detoetsing en rapportage. In 1998- 2000wordt in
gezamenlijke projecten met proefstations (PAV,LBO,PR)ook veelaandacht besteed aan verbetering
van stikstof- enfosfaatbemestingsadviezen en-strategieën.
Debeleidsvragen met betrekking tot bedrijfsniveau zijn momenteel dermate talrijk dat gedurende de
eerste fasevan het programma het accent noodgedwongen op het bedrijfsniveau ligt. Gaandeweg
zal meer aandacht worden besteed aan hetgebiedsniveau (opgemerkt wordt dat de woorden
gebied(sniveau) en regio(niveau) in dezetekst alssynoniemen worden gebruikt).
Aanpak
Verschillende methoden van onderzoek zulten worden toegepast, zoals bureaustudies, dialoogachtige workshops, verdiepend theoretisch onderzoek, modelverkenning en -ontwikkeling, en
experimenteel onderzoek op het laboratorium,veld en (voorhoede)bedrijven. Het beoogde
procesonderzoek isvooralgericht op het toetsen van modelinstrumentaria en -concepten,en op het
bepalen entoetsen van de mogelijkheden om deefficiëntie van het nutriëntengebruik drastisch te
verhogen,op diverse schaalniveau's.
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Indeelprogramma Aisinteractie enideeënuitwisselingvoorzien met de programma's 274,vervolg
228(Geodata groene ruimte) en 315 op het terrein van de systematiek van opschaling en
neerschaling,opdat zoweinig mogelijk informatie verloren gaatvan het ene naar het andere
schaalniveau en dat op elk schaalniveau dejuiste informatie wordt verzameld.
Hetonderzoek isintegrerend van karakter, door gebruik te makenvan bestaande en nieuw te
ontwikkelen kennis envan experimenteel en modelmatig (verkennend) onderzoek. Integrerend ook
in dezin van het analyserenvan milieukundige én landbouwkundige knelpunten gelijktijdig, waarbij
rekening wordt gehouden met natuur- enwaterbeleid en met sociaal-economische, bestuurlijkmaatschappelijke, waterhuishoudkundige, landinrichtingskundige aspecten.Debeoogde integratie
wordt nagestreefd door een multidisciplinaire blend van kennis en expertise vanvijf verschillende
DLO-instellingenin te zetten.Op raakvlakken zalworden samengewerkt met RIZA,als het gaat om
grote oppervlaktewateren, en met RIVM,als het gaat om algemene milieukwaliteitsdoelstellingen
voor grond(water) en atmosfeer.
Interactie met de praktijk wordt verkregen door onderzoek uit te voeren op voorhoedebedrijven,
proefbedrijven en praktijkbedrijven, endoor intensieve samenwerking met het Praktijkonderzoek.
Interactie met de praktijk wordt ookingebracht door voor relevante onderwerpen dialoog-achtige
workshops te houden.
Het onderzoek is ondergebracht in 8koepelprojecten, gerubriceerd naar thema. Deaanpak en
werkwijze in het onderzoek zijn in de beschrijvingen van de koepelprojecten in detail weergegeven
(zieook planning 1998en projecten).
planning 1998

Het onderzoek isondergebracht in8koepelprojecten, die gerubriceerd zijn naar de volgende
deelprogramma's:
A. Kwantificering nutriëntenverliezen (drie projecten);
B.Vermindering nutriëntenverliezen door verbetering nutriëntenmanagement (drie projecten);
C.Kwaliteitsindicatoren voor effectief nutriëntenmanagement (één project)
D. Beantwoording ad-hoc beleidsvragen encoördinatie van het onderzoek; één project
Opverzoek van de begeleidingscommissie worden in het onderhavige werkplan alleen de producten
vermeld waarvan gepland isdat die in 1998worden gerealiseerd.
A. Kwantificering nutriëntenverliezen
concept-definities voor onvermijdbare nutriëntenverliezen en acceptabele nutriëntenverliezen;
concept-bedrijfsstrategieën voor effectief nutriëntenmanagement;
eenworkshop over bedrijfsstrategieën voor effectief nutriëntenmanagement;
een uitgewerkt planvoor de selectie enintegratie van modules en modellen;
een procedurevoor degevoeligheidsanalyse van het ontwikkelde instrumentarium;
een inventarisatie vangeschikte data setsvoor toetsing van de modellen;
concept-rapportages over deeerste ronde parametrisering envalidatie modellen;
rapportage eerste resultaten procesonderzoek;
concept-plan voor de realisatievan het DLO-modelleninstrumentarium;
implementatie van dein 1998opgedane proceskennis in modellen;
overzicht data en modelinvoergegevens t.b.v. de berekening nutriëntenverliezen op
bedrijfsniveau;
selectievan gebieden waarvoor de landbouwkundig onvermijdbare en milieukundig acceptabel
nutriëntenverliezen kunnen worden berekend,met een overzicht van ontbrekende data;
rapportage over proefslotenonderzoek;
uitgewerkt planvoor evaluatie mestbeleid op onderdeel 'kleine waterlopen';
B. Vermindering nutriëntenverliezen door verbetering nutriëntenmanagement
concept-rapportage over onderbouwing fosfaatbemestingsadvisering in de bloembollenteelt;
concept-rapportage over fosfaatbemestingsadvisering in de volle-grondsgroenteteelt;
concept-rapportage over eenvoudige indicatoren voor de N-behoeftevan akkerbouwgewassen
planvoor bepaling van N-leverendvermogen van de bodem in open teelten;
concept-rapport over de effecten van beweiding en mestflatten op fosfaattoestand en verliezen;
rapport over sub-optimale fosfaatbemesting endeconsequenties daarvan voor de opbrengst;
concept-rapport voer deeffecten vanvanggewassen entussengewassen in openteelten;
concept-rapport over de mogelijkheden van mengteelten ter vermindering van
nutriëntenverliezen
concept-rapport over eeninventarisatie van bedrijfssystemen met minimaleverliezen;
concept-rapport over vermindering van gasvormige stikstofoxideverliezen uit
melkveehouderijbedrijven;
uitgewerkt plan voor de prototypering van zodekwaliteit
uitgewerkt planvoor deintegrale benadering van de relatie veevoeding-bemesting,i.s.m. IDDLO
overzicht vantechnieken diein de regio kunnen worden ingezet om nutriëntenstromen te
beheren ente beheersen;
methodiekontwikkeling, t.b.v. deidentificatie van 'hot spots'
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uitgewerkt plan voor nutriëntenmanagement op gebiedsniveau;
concept-plan voor de uitwerking van een gebiedsgerichte milieustudie;
C. Kwaliteitsindicatoren voor effectief nutriëntenmanagement
concept-rapport over huidige monitoringssystemen en indicatoren;
concept-ontwerp effectief monitoringssysteem;
D. Beantwoording ad-hoc beleidsvragen encoördinatie van het onderzoek
adequate beantwoording van ad-hoc beleidsvragen;
adequate afstemming met programmaleiders van relevante LNV-programma's;
adequate afstemming onderzoeksleiders van RIVM,RIZA,en praktijkonderzoek;
bewaking output; diverse publicaties in vaktijdschriften enca l wetenschappelijke publicatie per
200 kf aan capaciteit;
andere relevante
programma's

Het programma Dynamiek enbeheer vannutriënten op bedrijfs- en regionaal niveau isgericht op de
kwantificering van landbouwkundige en milieukundige nutriëntenverliezen, op het ontwerp van
maatregelen om nutriëntenverliezen drastisch te beperken en op het ontwerp van systemen ter
monitoring vande effecten van (beleids)maatregelen. Kwantificering van de milieugevolgen eneffecten van nutriëntenverliezen zijnin het programma alleen opgenomen als het gaat om de
ecologische effecten in kleine oppervlaktewateren. Kwantificering van ecologische effecten in
andere delen van het landelijk gebied,zoals bos-en natuurterreinen en grote oppervlaktewateren,
en het stedelijk gebied is niet in dit programma opgenomen. Daarvoor zijn (samenwerking en
interactie met) andere LNV-programma's (nodig),zoals hieronder wordt weergegeven.
Om de ecologische effecten van nutriëntenverliezen voor bos-en natuurterreinen en grote
oppervlaktewateren te bestuderen is samenwerking eninteractie nodig met LNV-programma's
304Landbouw - Natuur,
321Natuurbeheer van aquatische ecosystemenen
262Fytotoxische effecten van luchtverontreinigende stoffen.
Uit efficiëntie-overwegingen enten behoeve vandegewenste synergie is er afstemming en
samenwerking,o.a.via "zwaluwstaarting", met activiteiten uit devolgende programma's :
310 Economie, Bedrijfsvoering en Milieukwaliteit;
265 Optimalisering van geïntegreerde enbiologische productiesystemen,;
241Mestbehandeling en emissiereductie;
247Betere afstemming van de nutriëntenvoorziening op de behoeften van landbouwhuishouddieren,
mede ten behoeve van eenduurzame veehouderij;
307 Vermindering van het mestoverschot bij varkensenpluimvee door integratie van voeding en
gezondheid;
315 Kennisontwikkeling voor de Milieuplanbureaufunctie;
226 Waterbeheer voor landbouw ennatuur; en
228Ruimtelijke patronen en variabiliteit vanbodem- en grondwater.
341Precisievoeding van landbouwhuisdieren
Tevens heeft afstemming plaatsgevonden enwordt samengewerkt op projectniveau met enkele
LNV-programma's die door het praktijkonderzoek worden uitgevoerd. Het gaat hierbij met name om
programma's 9van PAVen 2vanPBO
Programma Dynamiek en beheer vannutriënten op bedrijfs- enregionaal niveau isin sterke mate
toeleverend aan programma 315Kennisontwikkeling voor deMilieuplanbureaufunctie; relevante
indicatoren voor de milieufunctie zullen in thema (C)worden geïdentificeerd en getoetst. Ook met
betrekking tot de gevraagde ondersteuning bijde evaluatie van het mestbeleid is er intensief
overleg, samenwerking en afstemming met activiteiten binnen programma 315.
Programma 317isook toeleverend aan programma 310Economie, Bedrijfsvoering en Milieukwaliteit.
Relevante delen van het programma zullen worden ondergebracht bij de CT.de Wit
onderzoekschool Productie Ecologievande LUW(thema 2.Nutriënten enwater),en bijWIMEK
(Thema A 'Water en Bodembeheer') voor degewenste reflectie,discussie en synergie. Bepaalde
delen zullen i.s.m.devakgroepen Bodemkunde & Plantenvoeding enWaterkwaliteitsbeheer &
Aquatische Oecologie worden uitgevoerd.Ook iseroverleg/afstemming met medewerkers van het
DTO-project 'Duurzaam landgebruik'.
Op bepaalde onderdelen is erintensieve samenwerking met buitenlandse partners, onder andere via
EU-projecten. Daardoor kunnen ook inzichten uit het buitenland goed worden benut. HetvijfdeEUkaderprogramma biedt naar verwachting volop mogelijkheden om de samenwerking en interactie
met gerenomeerde onderzoeksinstituten in EU-landente intensiveren.Via EU-Copernicus vindt
samenwerking met landen uit centraal Europa plaats.
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indicatie omvang
projecten

Totaal Mf 6,2waarvan Mf 4,6ten lastevan,LNV.
Overzicht koepelprojecten in 1998:
A-projecten Kwantificering nutriëntenverliezen
A l . Definiëring van onvermijdbare nutriëntenverliezen en acceptabele nutriëntenverliezen;
ontwerpen van bedrijfsstrategieën met effectief nutriëntenmanagement (O. Oenema AB-DLO)
A2.Toetsing enverbetering van het modelinstrumentarium voor de kwantificering van
nutriëntenverliezen op bedrijfsniveau en regionaal niveau(0.Schoumans;SC-DLO)
A3. Ecologische gevolgen nutriëntenverliezen:duurzame ontwikkeling van kleine waterlopen in
landbouwgebieden: eutrofiëringsonderzoek in proefsloten (B.Higler; IBN-DLO)
B-projecten Vermindering nutriëntenverliezen door verbetering van nutriëntenmanagement
Bi. Ontwikkeling entoetsing van productiemethoden en systemen voor een drastische verbetering
van het nutriëntenmanagement op bedrijfsniveau (H.ten Berge;AB-DLO)
B2.Verbetering nutriëntenmanagement op regioniveau (O.Schoumans;SC-DLO)
B3.Gebiedsgericht milieubeleid (O.Schoumans;SC-DLO)
C-projecten Kwaliteitsindicatoren voor effectief nutriëntenmanagement
Cl. Ontwerpen van effectieve monitoringssystemen en kwaliteitsindicatoren ten behoeve van de
evaluatie van (beleids)maatregelen (W.de Hoop;LEI-DLO)
D-projecten Beantwoording van ad-hoc beleidsvragen en coördinatie van het onderzoek
D l . Beantwoording vanad hoc beleidsvragen encoördinatie ensturingvan het onderzoek (O.
Oenema;AB-DLO)
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Programma 329

Effecten van bodembeheer en bodemgebruik op de risico's van
bodemverontreiniging

programmaleider

Dr.lr.W. deVries, SC-DLO

aanvangsjaar

1998

eindjaar

2001

samenvatting

Dit programma onderzoekt (i)metwelke methoden deomvang vande bodemverontreinigingsproblematiekisvasttestellen,(ii)wat dekorte-enlange-termijnrisico'sin relatietot de huidige
danwel beoogde functies zijn (landbouw, bos,natuur en recreatie) en(iii) hoede problematiek
beheersbaar iste maken door middelvan actief bodembeheer, zowelop lokale als regionale schaal.
Achtergrond hiervan isdat overschrijding van bodemkwaliteitsnormen, zoalsdie veelvuldig in het
landelijk gebiedvoorkomt, slechts beperkt inzicht gevenin dewerkelijk optredende milieueffecten
omdat in beperkte mate rekeningwordt gehouden met de bodemeigenschappen diede beschikbaarheidvanverontreinigende stoffen,endaarmee effecten/risico's, bepalen.

aanleiding

Land-enwaterbodemverontreiniging komen op ruime schaalvoor in het landelijk gebied.Zo heeft het
kabinet zichverplicht om eigendommen van het rijk waar sprakeisvan bodemverontreiniging in de
komendejarente "saneren".LNVzalook haardeelvandat meerjarenprogramma moeten leveren.De
Dienst Landelijk Gebied (DLG)schat echter datvoor bodemsaneringjaarlijks ca.l miljard gulden nodig
is,wanneer de bodem schoonenmultifunctioneelwordt achter gelaten.Door het kabinet isin mei
1996dan ook besloten tot deuitvoering vaneeninterdepartementaal beleidsonderzoek bodemsanering (heroverweging bodemsanering) enisdoor het Ministerie vanVROM,tezamen met IPOenVNG,
het procesvan beleidsvernieuwing bodemsanering (BEVER)ingezet. Redenenvoor dit besluit waren
dat bodemsanering te duur isenonvoldoende rendement heeft omdat pertijdseenheid te weinig
gevallen worden aangepakt. Bovendien leidt deomvangvande bodemverontreinigings problematiek,
in relatie tot devoor de aanpak beschikbare middelen,tot stagnatie in ruimtelijke en economische
processen.Hetgevolg is maatschappelijke schade,eengering draagvlak voor bodemsanering eneen
negatieve beïnvloeding vande leefkwaliteit.
Omde bodemsaneringsoperatie teversnellenzijn o.a.devolgende koerswijzigingen voorgesteld :(i)
saneringsmaatregelen afstemmen op het beoogde gebruik (verlating van het
multifunctionaliteitsprincipedoor functiegericht saneren)in samenhang metactief bodembeheer en(ii)
verbreding van hetdraagvlak door bodemsanering teintegreren in maatschappelijke processen.
Bodemverontreiniging speeltook een rol bijdeinrichting van het landelijk gebied.Zogeven gehalten
aancontaminanten,zoalszware metalen,tussende streefwaarden eninterventie waarden mogelijk
problemen bijinrichting enbeheervangebiedenvoor landbouw, natuurontwikkeling en recreatie.In
dit kader wordt het natuurbeleid bij deconcretisering vande EHS(begrenzing,vaststelling ecosysteemengebiedsvisies,verwerving gronden) frequent enintoenemende mate geconfronteerd met de
erfenisvan eenmilieubelastend landbouwverleden. Demogelijkheid bestaat dat bijveranderingen in
bodembeheer geaccumuleerde stoffen op korte of langetermijn gemobiliseerd worden. Devraagis in
hoeverre dit ernstigis.Risico-beoordeling enverschuiving van aandacht vangenerieke normstelling
naar aanvaardbare risico's enbeheersbaar maken van het probleem met het oog opfuncties isook hier
van belang voor de uitvoering van beleid op het gebiedvan de bodemverontreiniging.
Probleemstelling
Overschrijding van bodemkwaliteitsnormen,zoalsdieveelvuldig in het landelijk gebied voorkomt,
geven slechtsin beperkte mateinzicht in dewerkelijk optredende milieueffecten,zoals ecologische
risico's enin risico's m.b.t.devoedselveiligheid,veegezondheid engrondwaterkwaliteit. De beperkte
bruikbaarheid van bodemkwaliteitsnormen is het gevolg van het feit datin beperkte mate rekening
wordt gehouden met de bodemeigenschappen die de beschikbaarheid vanverontreinigende stoffen
voor genoemde effecten/risico's bepalen (beperkt tot hetgehalte aanorganische stof en klei). Naast
deze bodemeigenschappen zijn met namedezuurgraad (pH) en deconcentratie aanorganische stof in
bodemvocht belangrijk. Dezeeigenschappen kunnen veranderen door o.a.veranderingen in bodemgebruik en door actief bodembeheer.
Debelangrijkste beleidsvragen in het kadervan bovengenoemde verontreinigingsproblematiek zijn:
1. Wat isdeernstvande problematiek? Hierbij gaat het om het vaststellen van deomvang van het
probleem ende risico'sopmet name bodemecosysteemprocessen (ecologische risico's) en de
risico's voorvolksgezondheid,veegezondheid (voedselveiligheid/gewaskwaliteit) en
grondwaterverontreiniging (uitspoeling naar grond-enoppervlaktewater) in relatietot de beoogde
functies (landbouw, bos,natuur enrecreatie). Eenrelevantevraag istevens hoe deze risico's van
bodemverontreiniging zichverhoudent.o.v.de anderever-thema's?.
2. Hoeisop eenkosteneffectieve manier de problematiek beheersbaar te maken,c.q.te reduceren
door middelvanactief bodembeheer?.Hierbij gaat het om het bepalenvandeeffecten van
hydrologische,fysische,chemische enbiologische maatregelen (actief bodembeheer) om de
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immobilisatie (met namemetalen),afbraak (organische microverontreinigingen), opname en
uitspoeling van contaminanten te beïnvloeden.
Om bovenstaande beleidsvragen te kunnen beantwoorden is het essentieelom inzicht te krijgen in (zie
ook doelstelling van het onderzoek) :
1. Deaard enomvangvandeverontreiniging, met name lokale enregionale verontreinigingen in
erkende probleemgebieden zoalsde Kempen,Krimpenerwaard, Maasoevergronden, Limburgse
beekdalen,veengronden mettoemaakdekkenetc.Inhet kadervan het kabinetsvoornemen, dat
voor 2005de bodemverontreinigingsproblematatiek landsdekkend in kaart isgebracht door de
provincies (engemeenten),ishet essentieelom bestaandegegevensverantwoord te generaliseren,
met aandachtvoor deonzekerheden.
2. Debiobeschikbaarheid vancontaminanten i.r.t.(veranderingenin) landgebruik, bodemcondities en
hydrologie en deeco(toxico)logische enhumaantoxicologische risico'si.r.t.de (veranderende)
beschikbaarheid van contaminanten.
3. Mogelijke (kosteneffectieve) methoden voor bodemkwaliteitsverbetering, zoalssanering of isolatie
vande bron danwelvermindering vanhetrisicovanverspreiding door actief beheer.
Op basisvan bovenstaande inzichten kandangewerkt worden aan beleidsadviserende systemen
(Decision Support Systems,DSS)in het kadervano.a.(i)de keuzevan eenbepaaldevorm van actief
bodembeheer (ii)grondaankoop ten behoeve vannatuurontwikkeling (o.a.EHS)en(iii) deaanpakvan
verontreinigde waterbodems in het landelijk gebied(de baggerspecie problematiek).
doelgroepen
Doelgroepeni.r.t.deonderzoeksdoelen (output)van het programma zijn :
1. Ministerie LNV(Directie MKG,L,N)
- Ontwikkeling risico-beoordelingsmethoden (inclusief functiegerichte normstelling).
- Ontwikkeling beleidsadviserende instrumenten.
2. Overige nationale overheden (o.aVROM)
- Ontwikkeling functiegerichte normstelling.
3. Lagereoverheden (provincies, gemeenten)
- Ontwikkeling entoepassing van methoden voor hetin kaart brengenvande aarden omvang
van bodemverontreiniging
- Integrale gebiedsstudies
4. Dienst Landelijk Gebied(DLG),Staatsbosbeheer (SBB)enwaterschappen.Terreinbeheerders, zoals
Natuurmonumenten en Provinciale Landschappen. Bedrijfsleven
- Ontwikkelen enoptimaliseren van bodemreinigingsprocessen aldan niet in combinatie met
bepaalde vormen van bodemgebruik
- Advisering m.b.t. beheer eninrichtingsmaatregelen bij natuur- en landinrichtingsprojecten.
doel

Centraalin dit programma staat hetvergarenvanstrategische kennis om deomvang en risico's van
bodemverontreiniging in beeldte brengen en middels beheer eninrichting beheersbaar temaken.
Hetonderzoek wat nodigisom debeleidsvragen te kunnen beantwoorden valt uiteen in een viertal
thema's:
1. Inventarisatie (aard enomvangvan de problematiek inrisicogebieden).
Specifieke onderzoeksdoelen in relatie tot hetvaststellenvandeomvang vande problematiek (zievoor
deoverige aspecten dedoelen 2,3,en4)zijn:
- Ontwikkeling van op maatgesneden methoden om deomvang en risico'svande bodemverontreiniging (in probleemgebieden) vastte stellen,met aandachtvoor factoren die (i) deverontreinigingsgraad beïnvloeden zoalsbodemgebruik, bodemtype, liggingvanpotentiële bronnen van
verontreiniging en (ii) derisico'svandeverontreinigende stof bepalen,met name de bodemkenmerken organische stof,kleienpH.
- Toepassingvanmethoden om zoverantwoord mogelijk kaartenover deomvang vande bodemverontreiniging vastte stellenin probleemgebieden op basisvan bestaande gegevens,inclusief hun
onzekerheden.
Nb! Hetinterpreteren van bodemverontreinigingsgegevens in termen van risico's in afhankelijkheid
van de gebruiksfunctie (ziethema 2)vormt dus ook onderdeelvan dit thema en de ontworpen
methodieken dienen uiteindelijk uit te monden in een DSS t.b.v. ruimtelijke ordening (verandering
vanfunctie) dan wel actief bodembeheer waarin dantevensde relatie tussen de
bodemeigenschappen en dealgemene geschiktheid (o.a in bodemfysisch opzicht) voor een functie
moet worden opgenomen (ziethema 4).
2. Risico-beoordeling (hoe ergishet;Watisdebeperking van functies)
Algemeen doelis het (verder) ontwikkelen van een risico-beoordelingsmethode waarin (veranderingen in) de beschikbaarheid van contaminanten i.r.t landgebruik (te beïnvloeden door inrichting)
en bodemeigenschappen (te beïnvloeden door beheer) een rol speelt.
Specifieke onderzoeksdoelen zijn:
Hetbepalenvande(abiotische) effecten vanveranderend landgebruik op deaccumulatie, opname
en uitspoeling vancontaminanten middelsveranderingen in bodemcondities.
- Het bepalenvandeeffecten vanveranderde contaminant concentraties,a.g.v.inrichting
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(veranderend landgebruik) of beheer,op (i) bodemecosysteemprocessenen (ii) de gewaskwaliteit.
- Verfijning vande normstelling voor bodems door effecten van bodemcondities (o.a.organische stof
en pH)op de beschikbaarheid van contaminanten meete nemen en het beschouwde
bodemgebruik erbijte betrekken (functiegerichte normstelling).
- Ontwikkeling van eenintegraal modelwaarmee (i)deoptredende veranderingen in bodem
condities,(ii) dedaarmee samenhangende veranderingen in mobiliteit en biobeschikbaarheid van
contaminanten (en nutriënten) en(iii) dedaaruit voortvloeiende eco(toxico) logische risico's
kwantitatief wordeningeschat op basisvaneen gedegen proceskennis (De beschikbare kennisis
momenteelgrotendeels in afzonderlijke modellen samengebracht en met nameop het gebied van
deeco(toxico)logische risico's nog beperkt).
3. Kwaliteitsverbetering (wat kunnen we eraan doen;Wat zijnde effecten van actief bodembeheer)
Algemeen doelis het (verder) ontwikkelen en optimaliseren van bodemreinigingsprocessen aldan
niet in combinatie met bepaaldevormen van bodemgebruik (b.v.energieteelt) in samenhang met
bepaling vandraagvlak voor deze methoden.Specifieke onderzoeksdoelen zijn met name :
- ontwikkeling entoepassingvan methoden om debeschikbaarheid en risico's vanverspreiding van
zware metalen enorganische microverontreinigingen te reduceren door hettoevoegen van
immobiliserende stoffen (o.a door het beïnvloeden van bodemeigenschappen zoalsde pH).
- ontwikkeling entoepassing vanin-situ reiniging van baggerspecie door biologische bodemsanering
(fytoremediëring) in combinatie met deteelt van biomassa (wilgen).
- evaluatie vande effectiviteit van bodembeschermendevoorzieningen ten behoeve van actief
bodembeheer bij diffuusverspreide lokale verontreinigingen in het landelijk gebied.
- vaststellenvandelange-termijneffectenvanactief bodembeheer (c.q hetontbreken daarvan) in het
landelijk gebied opde gewaskwaliteit.
4. Integrale gebiedsgerichte studies/beslissingsondersteunende instrumenten;DSS(hoe kunnen
we het beleid adviseren enondersteunen bijde problematiek van de verontreiniging)
Algemeen doelvanintegrale studies is het vaststellen van de aard enomvang vande verontreiniging
in het gebied en het ontwikkelen entoepassen van methoden om geschikte/veilige verontreiniginggebruik combinaties vast te stellen (inclusief gebruiksbeperkingen) i.r.t.inrichting en beheer van het
gebied. Bij methoden gaat het met name om beslissingsondersteunende instrumenten (decision
support system;DSS)t.b.v.vraagstukken m.b.t.deverontreinigingsproblematiek met aandacht voor
het draagvlak van adviezen.Specifieke onderzoeksdoelen hebben betrekking het (verder)
ontwikkelen van:
- methoden entechnieken waarmee de effecten eneffectiviteit van uiteenlopende vormen van actief
bodembeheer kunnenwordenvoorspeldop basisvangefragmenteerde kennisenervaringen.Het
resultaat zalbestaan uitinstrumenten enhandreikingen (b.v.een DSS)voor dedoelgroep waarmee
verantwoorde keuzesm.b.t actief bodembeheer kunnenworden gedaan.
- een 'leidraad bodembeoordeling' t.b.v. deevaluatievangrondaankoop voor natuurontwikkeling.
Dit betreft eengedifferentieerd beoordelingssysteem op basisvan natuursignaalwaarden in het
kadervan derealisatievande EHS(leidraad bodembeoordeling) op basisvaneenoptimale risico
inschatting van landgebruiksveranderingen. Kernhiervanishetvaststellen vande risico's van
veranderend landgebruik door het koppelen van kennisoververanderingen en contaminant
beschikbaarheid met (deelselderste ontwikkelen) kennis over deeffecten op microbiota,
bodemfauna,hogerefauna enflora (o.a.doelsoorten binnen deEHS).
- een beslissingsondersteunend systeem voor de aanpak van verontreinigde waterbodem in het
landelijk gebied.Dit systeem omvat het geheel probleemidentificatie, probleemdefinitie,
mogelijke oplossingen en een afwegingsprocedure voor de keuze van het meest geschikt
alternatief. Hiertoe behoort deontwikkeling van eensystematiek (methodiek) voor de bepaling
van (i) het (regionaal) aanbod van speciein waterlopen, (ii) de potentiële en werkelijke
verontreinigingsgraad vandespecie (waterbodems), (iii) de keuze van alternatieve opties voor de
aanpak van verontreinigde waterbodems, (iv) dedoelmatigheid en kosten van de alternatieven.
Het DSS zalin overleg met RIVMen RIZAworden ontwikkeld
Afbakening en positionering van het onderzoek
- Indit programma staande processencentraaldie hetgedrag ende biobeschikbaarheid van
contaminanten in debodem bepalen alsmede demogelijkheid om dit gedrag te beïnvloeden
middelsinrichting (veranderend landgebruik) en beheer (actief bodembeheer).
- Onderzoek naar debiotische effecten blijft beperkttot bodemecosysteemprocessen (bodemleven)
entot degewaskwaliteit. Overige humaan-toxicologische risico's blijven buiten beschouwing.Inde
verder uit tewerken DSS'en(waaronder deleidraad bodembeoordeling) zalechter ook informatie
overeffecten opdehogereflora enfaunaworden meegenomen op basisvanonderzoek wat elders
binnen DLO(o.ain programma 305 'Microbiële biodiversiteit en programma 321'Systeemgerichte
ecotoxicologie';zieook punt 15)en buiten DLOwordt verricht (o.a RIVM-ECOenVU).
- Het programma beperkt zichtot landbodems tot enmet het freatische grondwater, inclusief
voormalige waterbodems (baggerspecies e.d.). Effect-onderzoek blijft beperkt tot effecten op
bodemecosysteemprocessen endegewaskwaliteit enop de uitspoeling naar grond-en
oppervlaktewater (verspreidingsrisico).
- Het programma richt zichopzware metalen en organische microverontreinigingen (met name
PAK's),exclusief debestrijdingsmiddelen (met uitzondering van resistente residuen van eerder
gebruikte middelen).Onderzoek naar bodem-eigenschappendie de mobiliteit en/of afbraak van
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-

genoemde contaminanten bepalen zoalszuurgraad en (opgeloste) organische stof wordt er echter
welin opgenomen.
Het programma richt zichzowelop(regionaalverspreide) puntverontreinigingen t.b.v. het lokale
beheer alsop diffuse verontreinigingen in het kader vaninrichtingsvraagstukken op de regionale
schaal.
Hetonderzoeksgebied isin principe beperkttot Nederland.Projecten met buitenlandse partners,
waarbij demogelijkheid bestaat om modellentevalideren op daar aanwezige uitgebreide datasets
(met namein Oosteuropa) vallen erechterwel onder.

Onderzoek met betrekking tot de biobeschikbaarheid eneffecten van contaminanten op bodemecosysteemprocessen vindt ook plaats bij het RIVM(LBG:biobeschikbaarheid; ECO,CSR:ecotoxicologische
risico's).Teneinde het onderzoek bij DLOen RIVMop dit gebiedoptimaal aftestemmen zalgewerkt
worden aandevorming van eenconsortumtussenSC-DLO,AB-DLO,IBN-DLO,RIVM-LBG,RIVM-ECOen
RIVM-CSR.In het kader vandit programma gaat het dan met name om dethema's 2 (risicobeoordeling)
en4(beslissingsondersteunende systemen).
Aanpak
Hetonderzoek isteverdelenin:(i)het abiotischchemisch gedrag (mobilisatie,afbraak, opname,
uitspoeling) vanstoffen in debodemin afhankelijkheid vanveranderingen in bodemcondities en(ii)de
middelsdebodemverlopende effecten op bodemecosysteemprocessen,gewaskwaliteit (risico's voor
veeenvolksgezondheid) engrondwaterkwaliteit. Essentieelishetverbeteren vaninzicht in de effecten
vaninrichting en beheersmaatregelen opdecontaminant beschikbaarheid,endaarmeeop effecten op
korte-enlange-termijn. Inzichtin korte-enlange-termijn effecten kanworden verkregen door het
koppelenvanveld (inventarisatie) -,laboratorium-en modelonderzoek. Laboratorium-en
veldonderzoek isessentieelom korte-termijn effecten te kwantificeren. Daarnaast kunnen verkregen
gegevens gebruikt wordenvoor het parametriseren envalideren van modellen die nodig zijn om langetermijn effectentevoorspellen.Voorgestelde onderzoeksmethoden zijn derhalve:
a) Statistisch methodisch onderzoek m.b.t.hetin kaart brengenvandeomvang enaardvan de
bodemverontreiniging in het landelijkgebied:
Inventariserend enstatistischonderzoek m.b.t.hetverantwoord opschalenvan aanwezige
gegevens op gebiedsniveau.
- Statistisch onderzoek m.b.t.het kwantificeren enreducerenvanonzekerheden van
bodemkwaliteitskaarten voor probleemgebieden.
b) Laboratorium-enveldonderzoek m.b.t.dehuidige situatie en effecten op korte-termijn:
- lokaalveldonderzoek m.b.t.deeffecten van landgebruiksveranderingen enactief bodembeheer
op bodemcondities encontaminant concentraties.
- veld-enlaboratoriumonderzoek naardeeffecten vanverhoogde metaalmobiliteit op
gewaskwaliteit en bodemecosysteemprocessen.
c) Modelmatig onderzoek m.b.t.effecten op de lange-termijn:
- modelleringvandekorte-enlange-termijn effecten vanveranderend landgebruik en actief
bodembeheer op bodemcondities enhetgedragvancontaminanten envalidatie van de
modellen opveldgegevens.
- modelleringvandeeffectenvanverhoogde metaalconcentraties opdegewaskwaliteit en
bodemecosysteemprocessen envalidatie vandemodellen op veldgegevens.
Fasering
Eenindicatieve fasering voor dejaren 1998(fase 1),1999(fase 2) en 2000-2001(fase 3) per
onderscheiden thema is alsvolgt :
Themal Inventarisatie
Fasel :1998
- Literatuuronderzoek naar de reeds beschikbare kennis en (verdere) ontwikkeling van op maat
gesneden methoden om deomvang en risico'svan de bodemverontreiniging op lokale en
regionale schaalin kaart te brengen.
- Samenvattingvan bestaandedatabestanden op het gebied vanzware metalenin degroene ruimte
en hunonderlinge vergelijkbaarheid.
Fase2:1999
- Eerstetoepassingvan methoden voor hetin kaart brengenvan deomvang enrisico'svan de
bodemverontreiniging in eenaantalprobleemgebieden.
- Ontwikkeling van procedures om metaalbalansen (input-output budgetten) te bepalen ente
interpreteren.
Fase3:2000-2001
- Verdere ontwikkeling entoepassingvanmethoden voor het in kaart brengenvandeomvang en
risico'svande bodemverontreiniging,inclusief hun betrouwbaarheid.
- Zwaremetaalbalansenvoordegroene ruimte eneendaarbij behorende beoordeling van de op
langetermijnteverwachten bodemkwaliteit.
Thema2 Risicobeoordeling
Fase1:1998
- Literatuuronderzoek naardereeds beschikbare kennis m.b.t biobeschikbaarheid endeeco(toxico)logische enhumaantoxicologische risico's vancontaminanten i.r.t.(veranderingen in) landge193

bruik en bodemeigenschappen.
- Verdere ontwikkeling van modellen en meetmethoden voor de speciatie van contaminanten (met
name metalen) in oplossing.
- Inventarisatie van beschikbare datasets m.b.t.zware metalen in bodem engewas in West
Europa/start pot enveldproeven.
- Microbiologische effect metingen inverontreinigde gronden waar actief bodembeheer wordt
gepleegd (ziethema 3).
Fase2:1999
- Validatie van ontwikkelde modellen op de speciatievancontaminanten in oplossing.
- Inventarisatievan beschikbare modellen m.b.t.bodem-gewas relatievoor zware metalen.
- Voortgang microbiologische effect metingen inverontreinigde gronden waar actief bodembeheer
wordt gepleegd.
Fase3:2000-2001
- Gebruikvandeontwikkelde simulatiemodellen bij scenario analyses,o.a op het gebied van
herbebossing voor verschillende combinaties van boomsoort, bodemtype en
bodemverontreiniging.
- Toetsingvan beschikbare c.q ontwikkelde modellen m.b.t.de relatietussenzware metalen in
bodem engewas aan bestaande ennieuwe pot en veldproefgegevens.
Evaluatievan microbiologische indicatoren voor deecologische effecten van bodemverontreiniging
en bodembeheer.
Thema3Actief bodembeheer
Fase1:1998
- Literatuuronderzoek naarde reedsbeschikbare kennis m.b.t methoden voor actief bodembeheer in
samenhang met maatschappelijke enfinanciële haalbaarheid.
- Laboratoriumonderzoek naar deeffecten vanimmobilisatoren op zware metalenvastlegging en
inventarisatie vande mogelijkheden vanfytoremediëringvanzware metalen door normale
landbouwgewassen.
- Veldonderzoek naar de mogelijkheid om baggerspeciete reinigen in combinatie met energieteelt.
Fase2:1999
- Veldonderzoek naar deeffecten vanimmobilisatoren opzware metalen vastlegging en naar
fytoremediëring (immobilisatie)vanzware metalen door wortelstelsels van normale
landbouwgewassen.
- Voortgang veldonderzoek naardemogelijkheid om baggerspecie te reinigenin combinatie met
energieteelt.
- Gecombineerd laboratorium-,velden modelonderzoek ten einde lange-termijneffecten van
(inadequaat) bodembeheer opdegewaskwaliteit tevoorspellen.
Fase3:2000-2001
- Voortgang laboratorium enveldonderzoeken m.b.t.actief bodembeheer in afhankelijkheid van de
resultaten uit deeerstetweefasen.
- Gebruik vandeontwikkelde simulatiemodellen bij scenario analyses m.b.t.actief bodembeheer op
de metaalmobiliteit engewasopname voor verschillende combinaties van bodemtype en
bodemverontreiniging.
Thema4:Beslissingsondersteunendesystemen
Fasel :1998
- Uitvoerig literatuuronderzoek naar methoden voor het bepalenvan (i) het verontreinigingspotentieel,(ii) de ecologische en landbouwkundige risico's en(iii) effectieve oplossingen voor de
preventie vanverspreiding van milieugevaarlijke stoffen in baggerspecie enin verontreinigde
lokaties.
Koppeling vanbestaande modulestot eenintegraalmodelwaarmee de risico'svan
natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden kanworden ingeschat in afhankelijk van het
bodembeheer.
Fase2:1999
- vaststellenvaneen programma vaneisenwaaraandeverschillende DSS'moeten voldoen in overleg
met de eindgebruikers.
Ontwikkeling van een eersteversievan DSSin kadervan grondaankoop enactief bodembeheer.
Fase3:2000-2001
- Verdere ontwikkeling entoetsing van DSS'enin kader vangrondaankoop enactief bodembeheer en
deaanpak vanverontreinigde waterbodems in het landelijk gebied (risico's baggerspecie).
Bovenstaande fasering isgebaseerd op een projectmatige aanpak binnen het programma,waarbij per
project eenfasering isgegeven.Inhetwerkplan voor 1998wordt nader opde projecten ingegaan,
alsmede hetwerk in de eerstefase.Demeesteprojecten hebben 1999alseindjaar. Derhalveisde
laatste periodevantweejaar samengevat in éénfase.Deverdere invulling in dezefaseis grotendeels
afhankelijk vanderesultaten in deeerstetweefasen.Halverwege het programma isopdie manier
duidelijk sprakevaneenevaluatie (go/no go) moment.
planning 1998
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Vrije ruimte: Kennisinventarisatie
Teneinde het onderzoek duidelijk te positioneren t.o.v.andere onderzoeksinstellingen zal
literatuuronderzoek worden verricht naar de reedsbeschikbare kennis,c.q.dekennisleemtes opde
verschillende onderzoeksgebieden,teweten (AB-DLO project 10440/SC-DLOproject 810016):

1. Kritische review vande literatuur m.b.t.dehuidige methoden voor hetin kaart brengenvan de
omvang van bodemverontreiniging.
2. Overzichtvandekennism.b.t.debiobeschikbaarheid endeeco(toxico)logische en humaan
toxicologische risico'svancontaminanteni.r.t.(veranderingen in) landgebruik en bodemeigenschappen.Insamenhang daarmee een kritische evaluatievan huidige bodemkwaliteitsnormen
(vaststellenvan lacunes)in het kadervanfuncties.
3. Overzicht van mogelijke methoden voor actief bodembeheer enscherpere positionering van het
DLOonderzoek in dezet.o.v.andere onderzoeksinstellingen.
4. Overzichtvanreedsontwikkelde,c.qin ontwikkeling zijnde DSS'envoor de ruimtelijke
planvorming met eenduidelijke positionering van dete ontwikkelen DSS'enin deze.
Het resultaatzaleenkort overzichtsrapport vanaldezeaspectenzijnwaarbij zoveelmogelijk wordt
verwezen naar reeds uitgevoerde studies (b.v.de programmeringsstudie 'Veranderend landgebruik'
i.r.t punt 2,hetwerkboek actief bodembeheer i.r.t. punt 3ende 'Leidraad bodembeoordeling' i.r.t.
punt4).
Vrije ruimte:ad hocadviezen aan beleid
Indit kader zullen adhocvragen worden beantwoord zoalsdie kunnen spelen op hetgebiedvan:
methode-ontwikkeling m.b.t.in kaart brengen van bodemverontreiniging
- de evaluatie vande LAC-signaalwaarden enhet aangeven van kennisleemtes waar dit programma
zichexpliciet opzal richten (onderzoek in samenwerking met IKC-L).
Functiegerichte normen.
Bovengenoemde aspectenzijngenoemd bijdetotstandkoming van het programma enzijn derhalve
ookweergegeven bij degeplande kennisinventarisatie. Indeverschillende projecten isook onderzoek
i.r.t.dezevragengepland(zieverder).
Kennisoverdracht
Kennisoverdracht zalmet nameplaatsvinden middels
- publikaties
- voordrachten voor dedoelgroepen (evt.vast te stelleni.o.m.de begeleidingscommissie waar
vertegenwoordigers vandedoelgroepen zittingin hebben)
- advisering aandoelgroepen m.b.t.toe te passen methoden voor inventarisatie vandeomvang van
bodemverontreiniging,vanactief bodembeheer enm.b.t.inrichting enbeheer vangronden op
basisvan eenteontwikkelenDSS.
- Ad hoc adviezen aanbeleid (in kader vandevrije ruimte).
Thema 1.(Inventarisatie van methoden m.b.t.de aard enomvang vande verontreiniging)
(financiering door LNVen derden)
Teneinde derisico'svan bodemverontreiniging vasttestellenzalin eenSC-project 810017een methode
worden ontwikkeld voor hetin kaart brengenvanzowel(i)deaardenomvang vande aanwezige
verontreiniging als(ii) debodemeigenschappen dietezamen derisico'svandie verontreiniging
bepalen (met name hetgehalte aanorganische stof enkleiende pH).Hierbij gaat het om een
statistischverantwoorde interpolatie methode worden ontwikkeld dieeenoplossing moet bieden aan
problemen alsgevolgvan (i)metingen onder dedetectielimiet, (ii) combinaties van niet gemengde en
gemengde monsters,(iii) preferente bemonstering op bepaalde lokaties,(iv) bemonstering op
verschillende diepten etc.Demethode zaltevens moeten leidentot eente kwantificeren
betrouwbaarheid van kaarten met gehalten aanverontreinigende stoffen,c.qwaarden voor
bodemeigenschappen. Deaanpakzalworden uitgewerkt enzo mogelijk toegepast in drie concrete
(verontreinigde) gebieden,namelijk het landelijk gebiedwaar herinrichting speelt,het stedelijk gebied
waar gebouwd wordt eneengebied waar integraalwaterbeheer het belangrijkste thema is(met name
intweede fasevan het projectin 1999).Deze 'pilots' kunnen dienenvoor verdere implementatie vande
methodiek.
Naastinzicht in dehuidige regionaleverontreinigingstoestand isinformatie over deaanrijking van
contaminanten opdeze schaalvan belang.Indit kader wordt gewerkt aan het ontwikkelen en
toepassenvan methoden om regionale balansen m.b.t.anorganische contaminanten opte stellen op
basisvan gegevensin landelijke en provinciale meetnetten (AB-DLO project 10438/SC-DLO project
810018).
Thema 2.Risicobeoordeling (financiering door LNVen derden)
Ominzichtte krijgenin deecologischerisico'svandeaanwezigheid vancontaminanten in debodem,
wordt ervanuitgegaan dat milieu-effecten (zoals uitspoeling naargrond-en oppervlaktewater,
opname door vegetatie engewassenenaantasting van het bodemleven envan
bodemecosysteemprocessen) gerelateerdzijnaandeaanwezigheid ervanin de bodemoplossing (direct
biobeschikbaar deel).Dezehypotheseisin eerder onderzoek binnen deaflopende programma's 224en
264kwalitatief ensemi-kwantitatief onderbouwd voor met namezware metalen.Uit dit onderzoek en
de standvan kennisin deliteratuur isgeconcludeerd dat deeffecten vanzware metalen(o.a.koper) op
vegetatie enbodemleven meer zijngerelateerd aan het gehalte aanvrije Cu-ionen danaande totale
concentratie in debodemoplossing.Omechterte komentot praktische toepasbare instrumenten voor
risico-beoordeling dienen modellenteworden ontwikkeld gebaseerd op een betere kennisvan
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onderliggende processen.Deze risico-beoordelings-instrumentenzijn essentieelvoor (i)het vaststellen
van kritische belastingen vancontaminanten op landbouwgronden en natuurlijke systemen,(ii) het
voorspellen van de milieu-effecten vanveranderend landgebruik, (iii) het beoordelen van protocollen
voor actief bodembeheer (ziethema 3)en (iv)deonderbouwing vaneen beslissingsondersteunend
systeemvoor de aankoop vangronden t.b.v. natuurontwikkeling.
Binnen dit thema wordt gestreefd naarinstrumenten voor risico-beoordeling via eencombinatie van
model(validatie)-onderzoek,laboratoriumonderzoek eninventarisatie vanveldgegevens. Een overzicht
vande samenhang vande projecten die met name bij het ABworden uitgevoerdisgegeven in
bijgevoegde figuur. Allereerst wordt in dit kader eenaantal projecten uitgevoerd ter identificatie en
modellering van de processen,dieeenrolspelen bij het beschikbaar komen vancontaminanten.Zo
beoogt AB-DLO project 10430deaanwezigheid vanzware metalenin de bodemoplossing te
voorspellen op basisvan algemene bodemeigenschappen (pH,organische stof gehalte,kalkgehalte),
terwijl AB-DLO project 10431 analytische instrumenten levert voor devalidatie vandeze
modelbeschrijvingen. Bijde modellering wordt gebruik gemaakt vanvertaalfuncties tussen
adsorptieparametersen bodemeigenschappen die hiertoe afgeleidworden (AB-DLO project 10435).In
AB-DLOproject 10432wordt hetzelfde gedaanvoor organische microverontreinigingen (PCB's,
pesticideresiduen), ondersteund door enige extern gefinancierde projecten.AB-DLO projecten 10433en
10434zijn meer gericht op hetin kaart brengenvandeeffecten op het microbiële bodemleven en
bodemecosysteem processen (10433) enop deopname door gewasenvegetatie (10434),op basisvan
(model)resultaten uit de projecten 10430en 10432.AB-DLOproject 10439zalnader aandacht schenken
aanverdere onderbouwing danwelaanpassingvan LAC-signaalwaarden. Dit project sluit aan bij het
project over de uitwerking vaneen 'leidraad bodembeoordeling' op het gebiedvan het beheer van
diffuus verontreinigde gronden.Hetonderzoeksgebied wordt ondersteund door extern gefinancierde
projecten.
Binnenthema 2wordt tevens gewerkt aaneenverbetering envalidatie vaneen modelom kritische
belastingen voor zware metalenop natuurlijke systemen (niet-landbouwgronden) te berekenen(SCDLOproject 810019).Ditonderzoek vindt tevens plaatsin het kadervande Milieuplanbureaufunctieen
wordt derhalve medegefinancierd vanuit programma 315.Tenslotteomvat dit thema twee projecten,
die risico's op een hoger aggregratieniveau bestuderen (veld-inventarisatiein combinatie met
geavanceerde analysesen modelleren). Dezeprojecten zijn gericht opde kwantificeringvan de risico's
vanveranderend landgebruik voor bossen (SC/AB-DLOproject 7659/10435). Dezeprojecten worden
ondersteund door aanzienlijke externefinanciering.
Thema 3.Actief bodembeheer (met name financiering door derden;vooralsnog vooral gebaseerd
op doorlopende projecten).
Hetvoorgenomen onderzoek in 1998m.b.t.zware metalenismet name gericht op actief bodembeheer
door langdurige immobilisatie vanverontreinigende stoffen (AB-DLO project 10426)ennaar
geleidelijke verwijdering ervan uit het bodemprofiel (AB-DLO project 10427).Daarnaast wordt
onderzoek verricht naar de langetermijn effecten vaninadequaat bodembeheer op de gewaskwaliteit
(SC-DLO/AB-DLO project INCO).Hierbijis sprakevaneencombinatie van laboratorium-en veldanalyses
en modellen ten einde lange-termijneffecten tevoorspellen.
Hetvoorgenomen onderzoek in 1998m.b.t.organische contaminanten sluit nauw aanop de
beleidsvragen m.b.t.derelatietussende mate enaardvan bodemverontreiniging enerzijds en de
onderscheiden gebruiksfuncties anderzijds (voorindicaties voor hetonderzoek in 1997door de directie
CRR).Daartoewordt o.aveldonderzoek voortgezet naar in situ mogelijkheden voor biologische
bodemsanering vanverontreinigde bodemlocaties in het landelijk gebied (middels extensieve
landfarming) in combinatie met eenbepaalde gebruiksfunctie (SC-DLO/AB-DLO/IBN-DLOproject 7706).
Voor dit onderzoek wordt samen met IMAG-DLOenin samenwerking met Milieutechniek DeVriesen
vanderWiel op de IMAG-DLOproefboerderij Oostwaardhoeve eenonderzoeksfaciliteit voor het
werken met vervuilde baggerspecie gecreëerd.Heteersteonderzoek richt zichopde reiniging van
baggerspecie in combinatie met deteeltvan biomassa (wilgen).

Thema 4. Kennisintegratie/beslissingsondersteunende instrumenten (met name financiering
door LNV)
Om handreikingen te kunnengevenm.b.t.deeffecten eneffectiviteit vanuiteenlopende vormen van
actief bodembeheer m.b.t. relatief kleine,maarin aantalveelverontreinigde lokatiesin het landelijk
gebiedwordt een nieuw project gestart (SC-DLOproject 810020) met alsdoelmethoden te ontwikkelen
voor het bepalen van(i) hetverontreinigingspotentieel vandetalloze verontreinigde lokaties,(ii) de
ecologische en landbouwkundige risico's op korte en langetermijn,waarbij het fenomeen
bodemdaling meein de beschouwing wordt betrokken (iii) effectieve technischeoplossingen en
(water)beheersmaatregelenvoor depreventievanverspreiding van milieugevaarlijke stoffen en (iv)de
te kiezen oplossingsvariant (advisering m.b.t.terreinbeheer en-gebruik)in samenhang met risico's,
kostenendraagvlakvoor gekozenoplossingen.In1998zaldit projectworden gestart met een
literatuuronderzoek wat een beschrijving moet gevenvan (i)wettelijke, bestuurlijke en planologische
inkadering van actief bodembeheer in het landelijk gebied,(ii) benaderingen voor de bepaling van het
verontreinigingspotentieel enderisico'sin relatietot gebruiksfuncties van het landelijk gebieden (iii)
oplossingsvarianten in afhankelijkheidvandoel,schaalen randvoorwaarden/kaders. Eentoepassing
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vande methodiek in b.v. deKrimpenerwaardisvoorzien in een later stadium. Naderoverleg meto.a.
LNV-DZWzalnog plaatsvinden.
Eeneerdere 'opzetvoor eenleidraadvoor de bodembeoordeling bij natuurontwikkeling'
zalverder praktischworden uitgewerkt (SC-DLOproject 810021).Dit betreft o.a deimplementatie van
een eenvoudig gekoppeld verzurings/metalen model,waarmee in principe (op basisvan generieke
bodem, metaalgehalten enbelastinggegevens) eeninschatting kanworden gemaaktvan heteffect van
veranderingen in landgebruik en bodembeheer opde metaalbeschikbaarheid.Tevenszaleen
koppeling worden gelegd met ecotoxicologische gegevens bij o.a.het IBNen RIVM(PAFbenadering),
waardoor een risicoschatting te makenisvoor diversevormen vanactief bodembeheer.
In 1998zaleen beginworden gemaakt met deontwikkeling van een beslissingsondersteunend systeem
voor deaanpakvanverontreinigde waterbodem in het landelijk gebied (SC-DLOproject 810022).In
1998zaleenuitvoerig literatuuronderzoek wordenverricht, dat zalworden afgesloten met een rapport
met o.a een beschrijving van(i) methoden voor debepaling van het (regionaal) aanbod en de(potentiële enwerkelijke) verontreinigingsgraad vanspeciein waterlopen en (ii)opties ende daaraan
verbonden randvoorwaarden voor deaanpakvanverontreinigde bodemsinclusief een benadering van
de doelmatigheid. Deoptiesvoor deaanpak zullenworden beperkttot opslag en(voor-) behandeling
in depots,verschillende vormen vanactief bodembeheer,in situremediatie, landfarming eventueelin
combinatie met een bepaalde grondgebruik. Indit kader zalaansluiting worden gezocht bij initiatieven
die reedsbij het RIVMzijngenomen.

andere relevante
programma's

Hetvoorgestelde programma vertoont vooral relaties met devolgende DLO-programma's:
- Het programma 'Bodemkwaliteit enmicrobiële biodiversiteit'(305):
Dit programma richt zichop demogelijke effecten van bodemverontreiniging op de microbile
biodiversiteit in de bodem.Om derisico'svanverhoogde biobeschikbaarheid van contaminanten
op bodemecosysteemprocessenvastte stelleniseengoede afstemming metdit onderzoeksprogramma essentieel.
- Het programma 'Systeemgerichte Ecotoxicologie voor de natuurlijke omgeving' (32l):ln het kader
vandit programma wordt met name bij IBN-DLOonderzoek verricht naar de ecotoxicologische
effecten van contaminanten opde hogerefauna.Daarbijishet essentieeldateffecten ook worden
gerelateerd aandebeschikbaregehalten aancontaminanten (met namein dewaterfase) en niet
alleen aantotaalgehalten. Eengoede afstemming met dit onderzoeksprogramma is derhalve
essentieel.
- Het programma 'Bodem engrondwaterinformatie voor de Groene Ruimte (328):
Binnen dit programma wordt bodemkundig-hydrologische geoinformatie beheerd die aansluit op
de behoefte om gebiedsdekkend uitspraken tedoen over de risico's van bodemverontreiniging.
- Hetprogramma 'Effecten op luchtverontreiniging in het landelijk gebied' in oprichting:
Dit programma richt zicho.a.opdeeffecten vanatmosferische toevoer vanzware metalen en
organische microverontreinigingen op regionale en nationale schaal.Resultaten van lab-en
veldonderzoek in het programma 'Bodemkwaliteit en-beheer' kunnen daarbijworden gebruikt in
bodemmodellen diezoweltoepasbaar zijnvoor desimulatievaneffecten van veranderend
landgebruik (dit programma) alsdeeffecten vandepositieveranderingen (het programma
luchtverontreiniging).
- Het programma 'Publiek/bestuurlijk draagvlak' (314).Draagvlak bij het uitvoeren van actief
bodembeheer isessentieelom demethoden maatschappelijk geaccepteerd te krijgen.Derhalveis
het essentieelomgebruik te makenvaninzichten diein programma 314worden ontwikkeld.
- Hetprogramma 'Veranderend landgebruik' (326).Dete ontwikkelen DSS in het kader van
grondaankoop voor natuurontwikkeling kanmet name binnen dit programma een rol spelen
binnen eengroter kader.

indicatie omvang

Totaal Mf 3,5 waarvan 2,3ten laste van LNV.

Projecten

810015/
10010
10440/
810016

Programmabeheer
Vrije ruimte: Kennisinventarisatie
enadhoc adviezen

ThemaInventarisatie (l)
?
(Operationalisatie van DSSvoor
monstername (Sample)
810017 Pilotstudie Bodemkwaliteitskaarten
10438/ Evaluatie databestanden contaminanten
810018 in meetnetten
ThemaRisico-beoordeling(2)
10430
Modelontwikkeling/validatie gedrag zware
metalenin bodemin relatietot organische
stof dynamiek
10431
Verbetering vananalytische methoden
voor despeciatievancontaminanten in

SC-DLO/
AB-DLO
AB-DLO/
SC-DLO

W. deVries
J.Japenga
J.Japenga/
W.deVries

SC-DLO
SC-DLO
AB-DLO/
SC-DLO

Brus
Brus
P.delCastilho/
Brus

AB-DLO

J.Bril

AB-DLO

J.Japenga
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10432
10433
10434
10435
10439
7659
810019

bodem en bodemvocht
Validatie engedrag organische contaminantenin bodem
Ecotoxicologische risico's van zware
metalenop bodemlevensgemeenschappen
en(microbiële) bodemprocessen
Gewaskwaliteit in relatietot zware
metalenin bodem en bodemvocht/
evaluatie LACsignaalwaarden
Vertaalfuncties voor adsorptiebeschrijvingenvoor zware metalen
Onderbouwing normstelling t.b.v.
ontwikkelingDSS
Mobilisatie zware metalen door landgebruiksveranderingen (herbebossing)
Verbetering envalidatievan modellen
voor kritische metaalbelastingen

Themaactief bodembeheer(3)
7706
Bodemkwaliteitsverbetering in combinatie
met energieteelt
Baggerspecie llperveld
86004
Lange-termijn effecten van inadequaat
INCO
bodem beheer opde gewaskwaliteit
Actief bodembeheenvermindering
10436
beschikbaarheid contaminanten voor
effecten op bodemleven, gewasopname
en grondwaterbelasting
Actief bodembeheer: fytoremediëring en
10437
energieteelt

AB-DLO

J.Dolfing

AB-DLO

J.Bloem

AB-DLO

P.del Castilho

AB-DLO

J.Bril

AB-DLO

J.Bril

SC-DLO

J. Groenenberg

SC-DLO

G.J.Reinds

SC-DLO

D.Boels

SC-DLO
SC-DLO/
AB-DLO
AB-DLO

J.v.d.Akker
W.deVries

AB-DLO/
SC-DLO

J.Japenga/
J.Harmsen

J. Dolfing

Thema Kennisintegratie/beslissingsondersteuning beheer van diffuus verontreinigde gronden (4)
810020 Kennisintegratie (DSS)actief
SC-DLO/
Boels/
bodembeheer (Krimpenerwaard)
AB-DLO
Dolfing
810021 Verdereinvulling van een leidraad
SC-DLO/ J.Kros
DSS)voor deaankoopvangronden
AB-DLO/
voor natuurbeleid.
IBN-DLO
810022 DSS waterbodems (baggerspecie)
SC-DLO
J.v.d Akker
Overzicht van projecten onder het thema Bodemverzuring/luchtverontreiniging (o)
Hetonderzoek isgericht op (i)hetvaststellenvan relatiestussen bosvitaliteit ende chemische
samenstelling vanatmosferische depositie (zwavel,stikstof enzware metalen), bladeren/naalden en
bodem op basisvanteverzamelen cq beschikbare gegevens voor bosgronden in Nederland en in
Europa en (ii) het op regionale schaalberekenenvan kritische depositieniveaus endeeffecten van
depositiescenario's voor dezegronden op basisvandezegegevens en (iii) het vaststellenvan de
onzekerheden in modeluitkomsten. Het onderzoek isin hoge mate gefinancierd door derden (zieook
projectenoverzicht en NB 1).
Ad(i) Conform deaangegeven indicaties voor de programmering vandeonderzoekprogramma's voor
1997('Stikstof Onderzoek Programma en 'Ontwikkeling en beheer van grote bos en natuurgebieden
i.r.t.natuurverkenningen) zaldeaandacht binnen het verzuringsonderzoek ook het komendejaar sterk
worden gericht opdeeffecten vanstikstof op bossenen bosbodems. Meer algemeen zalhet onderzoek
zichgaan richten opdeontwikkeling vandebosvitaliteit in relatie tot luchtverontreiniging (met name
atmosferische depositievanstikstof, zwavelenzware metalen enozonschade) in relatie tot overige
stressfactoren (klimaatstress, nutriëntenvoorziening etc),zowel op nationale alsinternationale schaal
(SC-DLO-projecten 7438en7535;zieook deextern gefinancierde projecten 7433,7605,7640en7679).
Ad (ii) Onderzoek naar deontwikkeling vanmethodieken en normen om kritische depositieniveaus van
zware metalen (Pb,Cd,Cu,Zn,Ni,Cren Hg)voor (bos) bodems enoppervlaktewater te berekenen zal
verder worden voortgezet. Dit betreft deverwerking vanvoortgaand onderzoek naar ecotoxicologische
risiconiveaus voor zware metalen eneen analysevan deonzekerheid in modeluitkomsten op regionale
schaal(SC-DLOproject 7584).Tevenszullen debeschreven methodieken worden toegepast bij het
vaststellenvan kritische depositieniveaus voor Pb,Cd,Cu,enZnop bosgronden.
Ad (iii) Inverband met devraag naar dewaardevanmodelvoorspellingen t.b.v. beleidsbeslissingen zal
meer aandacht worden besteedaande kwaliteit van modelvoorspellingen op regionale schaal.Dit zal
gebeuren door middelvanhetverder ontwikkelen entoepassenvan procedures voor het kalibreren/
valideren enopschalenvanmodellen vandelokale naarde regionale (nationale en Europese) schaalen
hetvaststellen vande bijbehorende onzekerheden in modeluitkomsten. Hierbij zalspeciaal aandacht
worden besteedaanderolvan stikstof in bosbodems en bosecosystemen (SC-DLO-projecten 7497en
7503;zieook hetexterngefinancierde project 7408w).
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opstanden in het kader van het meetnet
vitaliteit en verdroging
Relatietussenzure depositie en
chemische bodemsamenstelling en vitaliteit
van Europese bossen
Deonzekerheidin regionale modelvoorspellingen vandeconcentraties aan
nitraat enaluminium vanEuropese bosgronden
Effectenvan klimaatsverandering en
zuurdepositie op bosbodems
Opslageninterpretatievangegevens
vanintensief gemonitoorde lokatiesin Europa
Verdere methode ontwikkeling kritische
depositie niveausvoor zware metalen
Kwantificering vandeeffecten van
stikstof depositie op bossen/natuurterreinen
Derelatietussenveranderingen inde
bosvitaliteit enveranderingen in klimaat
enzuurdepositiein Duitsland
Voortgang monitoring bodemverzuring in
bossen
Internationaal verzuringsonderzoek
(samenwerkingsovereenkomst RIVM)
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Overzichtvanvolledig extern gefinancierde projectendie samenhangen metdethema's 1tot4.
(Dehieronder gegeveninformatie heeft vooralsnog uitsluitend betrekking opde projecten bij SC-DLO)
Inopdracht van het bedrijfsleven wordt eenproject gestart (BLl),met alsdoeldeeffectiviteit vaneen
experimentele afdichtingsconstructie te bepalen,die geheelisopgebouwd uit afval-en reststoffen.Het
onderzoek isgericht op het bepalenvandeinvloedvanvariatiesintemperatuur en(stort)gasdruk op
hetvochtregime in deafdichtingsconstructie,eeneveneensin opdracht van het bedrijfsleven gestart
project naar deinvloed vandeformatie opdeafdichtende functie vanafdichtingslagen (BL2)wordt in
1998voortgezet.Viaveldonderzoek worden devochtcondities bepaaldwaaronder ongelijkmatige
deformatie optreden.Opbasisvan laboratorium onderzoek wordt voor enkele minerale
afdichtingsmaterialen deinvloed bepaaldvanalzijdige rek (deformatie) opde waterdoorlatendheid
vandezematerialen.Onderzoek naar deconstructie eneffectiviteit van bodembeschermende
voorzieningen voor spoelbassinsin debollensector wordt verder voortgezet (project 7638).
Een reeds sinds 1992 functionerend expertisenetwerk bodembescherming (project 8270) zal worden
gecontinueerd. Dit netwerk beoogt het opzetten en implementeren van een gecoördineerd systeem
van informatievergaring, -bewerking en -verspreiding op het terrein van de preventieve bodembescherming bij lokale bronnen van lokale verontreiniging. De doelgroep daarbij is het bevoegd gezag
(Rijk, Provincie en gemeenten), professionele organisaties, b_v. ingenieursbureau's en maatschappelijke belangengroepen. Daarnaast is het doel kennisleemtes te signaleren en onderzoek te
stimuleren.In 1998zullen adviezenwordenverstrekt aandiverse aanvragers.
ThemaInventarisatie (1)
Utrecht BodemkwaliteitskaartenGemeente Utrecht
Themaactief bodembeheer(3)
7638
(Effectiviteit bodembeschermende voorzieningen spoelbassinsinde bollensector
BLl
Monitoring afdichtingsconstructies
BL2
Invloedvandeformatie op afdichtingsconstructies
RIZA
Risico Bodemsanering
ThemaBeslissingsondersteuning (4)
8270
Expertisenetwerk bodembescherming

SC-DLO

Bierkens

SC-DLO

D.Boels

SC-DLO
SC-DLO

D.Boels
D.Boels

SC-DLO

J.Harmsen

SC-DLO

D.Boels
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Programma 129

Economische evaluatie van de emissie- en milieuproblematiek

programmaleider

Dr J.C Blom,LEI-DLO

aanvangsjaar

1995

eindjaar

1998

samenvatting

Doelvan het programma isdeidentificatie eneconomische evaluatie van emissiebeperkende
maatregelen en een economische evaluatie van maatregelen die een bijdrage leveren aan een
duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Het programma omvat monitoring en analyse van
gegevens op bedrijfs-, sector- en (inter) nationaal niveau. Demilieuthema's die worden
onderscheiden zijn gewasbeschermingsmiddelen, nutriënten en energie.

Aanleiding

Inde Structuurnota Landbouw isvastgelegd dat gestreefd wordt naar het bereiken van een
concurrerende,veilige enduurzame landbouw. Doelstellingen zijn ondermeer geformuleerd voor de
mineralen-engewasbeschermingsproblematiek. Ook zijn doelstellingen geformuleerd voor de
verbetering van de energie-efficiëncy in de glastuinbouw. Het maatschappelijk belang van een
objectieve discussie over de relevante milieuthema's is groot. Van belang is namelijk hoe en tegen
welke kosten deemissiesvanuit de landbouw teruggedrongen kunnen worden.
Land-entuinbouwbedrijven worden geconfronteerd met een mix van verschillende
milieumaatregelen.Tot nutoe is het onderzoek gericht geweest op de analyse van de potentiële
gevolgen vandeverschillende maatregelen in het kader van het nutriënten-, ammoniak-, energie-of
gewasbeschermingsmiddelenbeleid. Dekennis over de relatiestussen landbouwpraktijk en
milieubelasting is nog beperkt evenals de effecten van de cumulatieve aanpassingen van de
landbouwpraktijk. Het toekomstig milieu-onderzoek kan eenverdere bijdrage aan oplossingen
leveren door deinteractie entotale gevolgen,zowelin termen van milieubelasting alsook kosten,
van deverschillende beleidsmaatregelen in beeld te brengen.

doel

Om het brede thema van het programma Milieu-economie inhoudelijk beter te kunnen benaderen is
het opgedeeld in eenviertal subprogramma's
Gewasbeschermingsmiddelen
Het programma isvooral gericht op het verwerven vaninzicht in het managementgedrag van
akkerbouwers entuinders ten aanzien van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Een
beleidsondersteunend systeem zalontwikkeld worden op basiswaarvan de economische en (milieu-)
technische gevolgen van beleidsalternatieven rond het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in
beeld gebracht worden, het onderzoek naar de relatie tussen milieubelasting en milieukwaliteit
geintensifeerd worden.
Nutriënten
In het onderzoek ligt de prioriteit bij het stofstromenonderzoek. Met het model zullen
toekomstscenario's doorgerekend worden om op basisdaarvan de economische en milieu-effecten
van 'autonome' ontwikkelingen te kunnen bepalen en dezete kunnen vergelijken met de gevolgen
van maatregelen ter reductie van emissies.
Energie
Dedoelstellingen voor het energiebeleid zijn gericht op het verbeteren van de energie-efficiency van
50procent in 2000ten opzichte van 1980(glastuinbouw) en het reduceren van de C02-emissies in
hetjaar 2000 met 3-5 procent ten opzichte van het niveau in 1989/1990.In het onderzoek ligt
prioriteit bij studies over de relatie tussen energiegebruik en bedrijfssystemen,teneinde inzicht te
krijgen in deoplossingsrichtingen voor het verbeteren van de energie-efficiency.
LCA
Dit onderdeelvan het programma is gericht op deverdere ontwikkeling en toepassing in de land-en
tuinbouw van de LCAmethode. Deze methode beoogt inzicht te geven in de totale milieubelasting,
terwijl daarnaast middels meerjarige analyses ookinzicht ontstaat in de efficiency verbetering.
Detraditioneel in dit programma gehanteerde methode van onderzoek, gebaseerd op intensieve
dataverzameling en-analyse,zalook de komendejaren dominant aanwezig zijn. Zois er een
groeiende reeks beschikbaar van milieugegevens uit het LEI-Boekhoudnet,voor gebruik in het
onderzoek. De resultaten uit programma 239(Boekhoudnet en Periodieke Rapportages) worden
ondermeer ingezet bij onderzoek in het kader van programma 129.

planning 1998
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Deverdeling van de capaciteit binnen het programma Milieu-economie (DLO-129)was in het
verleden globaal 2fte voor nutrientenonderzoek, 2fte voor onderzoek rond gewasbescherming, 0.5
fte voor energie-onderzoek en0.5 fte voor het thema LCA(LevensCyclusAnalyse). Voor 1998 vindt
een verschuiving plaats,die mogelijk wordt gemaakt door deelname van LEI-DLO aan programma
315 (Milieuplanbureau, medegefinancierd door het RIVM). Hierin wordt een gedeelte van het
nutriënten-, gewasbeschermings-en energieonderzoek ondergebracht.

Bovengenoemde verschuiving schept ruimte voor een nieuw thema binnen dit programma, de
waterproblematiek. Als basisis degegevensverzameling d.m.v.een enquête gekozen,zodat het
inzicht in deze problematiek wordt vergroot entoekomstig onderzoek naar gevolgen en oplossingen
beter kanworden ingericht.
Specifiek voor nutriënten wordt vanuit dit programma deelgenomen aan programma 247 en 297 (IDDLO) en het nieuw op te zetten nutrientenprogramma binnen DLO (317). Deinzet voor
gewasbeschermingsmiddelen isgericht op kwaliteit van de gegevens en het verkrijgen van meer
kennis rond de afhankelijkheid van middelen. Dedeelname binnen het nieuwe DLO-programma
Precisie Landbouw iszowelop nutriënten alsop gewasbeschermingsmiddelen gericht.
Het energie-onderzoek in 1998 bouwt voort op de "quick scan" rond de mogelijkheden tot reductie
van de C02-emissie,in het bijzonder van deglastuinbouw, zoals in 1997is afgerond en legt de
nadruk op haalbaarheid van zoweltechnische maatregelen als beleidsinstrumenten.
Samen met devoedingsmiddelenindustrie wordt eeninspanning verricht om het instrument vanLCA
alsintegrale analyse methode voor landbouwkundige processen beter te kunnen hanteren.
Verder levert programma 129bijdragen aanmonitoringsinspanningen d.m.v. de publikatie
Landbouw, Milieu en Economie endeelname aandeWerkgroep Uniformering Berekening Mest-en
Mineralencijfers. Op EUniveau wordt de samenwerking binnen het thematische netwerk CAPand
Environment voortgezet.
andere relevante
programma's

203, 239, 315

indicatie omvang

Totaal Mf 1,2 waarvan 1,1ten lastevan LNV.

projecten

Kortlopende vragen
Intrinsieke weerbaarheid vanverschillende bedrijfstypen
Structureren programmatuur voor middelengegevens
Technisch economische haalbaarheid C02-reductie glastuinbouw
Werkzaamheden WUM
Update en uitbreiding waterenquete
Bijdrage LE1-DLOaan programma Precisie Landbouw
Bijdrage LEI-DLOaan (vervolgvan) programma 247en aan programma 297 (ID-DLO)
Bijdrage LEI-DLOaan programma 317
Thematic Network on CAPand environment in the European Union
Landbouw, Milieu en Economie,editie 1998
Het ontwerpen van een dataselection tooivoor LCA-Landbouw
Instrumentarium voor monitoring van milieuprestaties van agrarische sectoren
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Programma 262

Fytotoxische effecten van milieuvreemde stoffen

programmaleider

Dr Ir LJ.van der Eerden;AB-DLO

aanvangsjaar

1995

eindjaar

1998

samenvatting

Doelvan dit programma isdewetenschappelijke basiste vergroten van risicoschattings-methoden,
zoals die op dit moment worden gebruikt door NBLF,RIVMenVROM.
Tweethema's staan centraal:
- hetvinden van een mechanistische verklaringvoor gevoeligheidsverschillen tussen planten voor
milieuvreemde stoffen,
- onderbouwing van de vertaling van "laboratorium-"resultaten naar de veldsituatie.
Erwordt prioriteit gegeven aan stoffen die actuele beleidsrelevantie hebben: NH3,O3, herbicidedampen en vluchtige organische koolwaterstoffen.

aanleiding

Kennis-hiaten,gesignaleerd in vier mede door LNV-instanties geschreven notities vormen de
aanleiding voor dit programma. Uit deze notities valt opte maken dat het nog niet mogelijk isom de
effecten van milieuvreemde stoffen in relatie tot het functioneren van ecosystemen op adequate
wijze te schatten. Dit wordt geweten aan meerdere oorzaken,o.a.(i) de extrapolatie van
laboratorium naar develdsituatie is nauwelijks onderbouwd; (ii) er wordt vrijwel geen rekening
gehouden met combinatie-effecten; (iii) erisonvoldoende ecotoxicologische kennis op het niveau
van ecosystemen.
Dit programma beoogt kennis-lacunes te elimineren door eenverklaring te geven voor temporele en
soortgebonden variaties in gevoeligheid van planten voor milieuvreemde stoffen. Het programma
richt zichop dereactievan plantesoorten uit met name (semi)natuurlijkevegetaties op
milieuvreemde stoffen in afhankelijkheid vanintrinsieke en externe factoren. Deze kennis vergroot
de wetenschappelijke basis en betrouwbaarheid van risicoschattingen, normstelling, monitoring en
toekomstverkenningen.
Erzijn al DLO-programma's met eenecotoxicologisch karakter, maar deze zijnvoornamelijk gericht
op aquatische systemen (147,225) enop bodemorganismen (121en 264).In het programma
fytotoxicologie staan planten envegetaties centraalenwordt speciale aandacht gegeven aan
blootstelling via de lucht. Daarom zijn de programma's in belangrijke mate complementair. Via
intensivering van kennisoverdracht en samenwerking zaleenintegratie van kennis gerealiseerd
worden.

doel

Doelstellingen van het onderzoek in de planperiode zijn:
- hetvinden van een mechanistische verklaring voor gevoeligheidsverschillen op een zodanige
wijze dat op grond vanintrinsieke plant-eigenschappen en stof-eigenschappen voorspellingen
gedaan kunnen worden over defytotoxiciteit van een milieuvreemde stof en over gevoeligmakende factoren in ecosystemen.Dit onderzoek genereert informatie die eveneensvan belang
isvoor het bereiken van de andere, meer toepassingsgerichte doelen:
- expertise ontwikkelen waarmee eentoetsing van de fytotoxiciteit van milieuvreemde stoffen
mogelijk wordt,
- verbeteren van risicoschattingsmethoden voor fytotoxische stoffen,
- doseringsverlaging van herbiciden (programma 266).
Voor wat het experimentele gedeelte betreft beperkt het programma zichtot effecten van
milieuvreemde stoffen vanuit de lucht (luchtverontreiniging, herbiciden,vluchtige organische
koolwaterstoffen). Deresultaten enconclusies hebben echter een grote spin off, omdat er expertise
ontwikkeld wordt die voor meerdere ecotoxicologische vraagstukken relevant is.
Relaties met decompartimenten bodem enwater, en met fauna worden gelegd door
kennisoverdracht naar envanuit andere onderzoek-programma's (zie ook 13)enwaar relevant door
gemeenschappelijke evaluaties. Dewens om tot gemeenschappelijke evaluaties te komen wordt
gevoed door de behoefte van LNVenVROM om te komen tot integrale normstelling (bij integrale
normstelling worden normen voor bodem,water en lucht op elkaar afgestemd).
Tegen het programma leunen eenaantal extern gefinancierde projecten aan met een sterk
toegepast karakter. Deze projecten maken gebruik van de spin-off van het centrale deelvan het
programma. Dit betreft biomonitoring en consultancy voor lokale, regionale, nationale en
internationale instanties.Gedeeltelijk kunnen deze projecten ook dienen alsveld-validatie van
laboratorium-resultaten.

planning 1998
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Indit programma wordt onderzoek gedaan naar vier stofgroepen: herbiciden,ozon, N-houdende
luchtverontreiniging envluchtige organische verbindingen (VOVs).

Herbiciden
Het gebruik van herbiciden dient teworden beperkt. Dit kangebeuren door de effectiviteit, die
momenteel minder dan 3%is,tevergroten. Daartoe kunnen verschillende wegen bewandeld worden
zoals een betereverneveling vandespuitvloeistof, een betere hechting aanhet blad, snellere
diffusie in het blad, sterkere specificiteit op procesniveau enz.
In 1998zullen eenaantalhulpstoffen getest wordenwaarvan deverwachting isdat deze de opname
van herbiciden verbeteren. Erwordt gekozenvoor hulpstoffen die geen nadelige effecten op het
milieu hebben.
Onderzoek naar deinvloed van weersomstandigheden vooraf en na behandeling op de effectiviteit
van herbiciden wordt voortgezet.
Een aantal sleutelprocessen voor deeffectiviteit vanfotosynthese-remmende herbiciden zijn in 1997
gekwantificeerd met behulp van eendaartoe ontwikkelde gecombineerde
fotosynthese/fluorescentietechniek. Begonnen is de resultaten in te bouwen in een model.In 1998
wordt dit model zodanig uitgebreid dat detemporele variatie van de respons op herbicidetoediening
kanworden beschreven.Hiermeewordt de bruikbaarheid voor praktijktoepassingen sterk vergroot.
In 1998zullen bevindingen van de afgelopenjaren worden beschreven enop basisvan chemische en
fysiologische mechanismen worden verklaard.Ook zalgetracht worden aante geven welke
doseringsverlaging haalbaar en realistischis.Eenprototype voor eendecision support system voor
herbicidegebruik zalbeschikbaar zijn.
Ozon
De03 concentratie neemt met ongeveer 1% perjaar toe. Dat bij de huidige concentraties sprakeis
van negatieve effecten op de gewasproduktie en natuurwaarden is bekend, maar een betrouwbare
kwantificering van deze effecten is nog niet gemaakt. Met betrekking tot groeiredukties lopen de
schattingen sterk uiteen (3tot 25%)enook over effectgrenswaarden lopen de meningen nog sterk
uiteen. Om eenindruk te krijgen van de relevantie van O3voor de bescherming van natuurlijke
vegetaties worden in 1997 en 1998plantesoorten uit blauwgraslanden getoetst op hun gevoeligheid.
Ook wordt aandacht besteed aandeinvloedvan externe factoren op de reactie van deze planten.
Samen met 15andere landen wordt deelgenomen aan een Europees biomonitoringprogramma dat
gericht isop hetvaststellen van O3effecten.
Injanuari wordt opgetreden alsgastheer/organisator van de 11de UN/ECEICP-CropsTask Force
Meeting.
Doelvan onze onderzoeksactiviteiten isblootstelling-effectrelaties en kritische niveaus vast te
stellen,teverklaren envoor Nederlandse omstandigheden tevalideren. Erzaleen rapport (wellicht
in devorm van een proefschrift) geschreven worden,waarin de standvan kennis wordt beschreven
met betrekking tot 0 3 schade aangewassen en natuurlijke vegetaties in Nederland.
NOx enIMH3
NOx en NH3worden voornamelijk geëmitteerd door respectievelijk verkeer enveehouderij;
atmosferische omzettingen en ruimtelijke verdeling van deposities van dezecomponenten zijn sterk
verschillend. Erwordt in 1997en 1998gewerkt aan een uitgebreide evaluatie op basisvan bestaande
informatie, enwaar nodig aan eenexperimentele vergelijking vande ecofysiologische en
fytotoxische responsen NO,NO2,NH3,NO3-en NH4+.Gedeeltelijk gebeurt dit in samenwerking met
IBNen SC.Dit onderwerp wordt additioneel ondersteund (zie rubriek 9).Debedoeling is een
wetenschappelijke basiste scheppen voor beslissingen over emissieredukties op regionaal en lokaal
niveau.
Bovengenoemd onderzoek richt zichop hetvaststellen endevalidatie van kritische N-niveausvoor
de bescherming van natuurwaarden. HetAB richt zich hierbij met name op kritische atmosferische
concentraties van NH3,NOen N02 (enhet SCen IBNop kritische N-deposities). Daarnaast wordt in
1997/1998 aandacht besteed aan eenander soort kritisch N-niveau: het N-gehaltein naalden
waarboven coniferen gevoeliger worden voor vorst endroogte. Hieraanisalin 1996 begonnen,
maar door experimentele complicaties zijn de resultaten nog onvoldoende eenduidig.
Daarnaast wordt in opdracht vanenkele gemeenten enige aandacht besteed aande schaderisico's
van NH3aan gewassenin de directe omgeving van NH3 bronnen. Erwordt gewerkt aan een decision
support systemdat bruikbaar is bijvergunningsverlening opgemeentelijk niveau.
Debevindingen vande afgelopenjaren zullen onder meer worden gepresenteerd op een
internationale stikstof-conferentiein maart 1998 (Noordwijkerhout).
VOVs
Over de fytotoxische eigenschappen vanvluchtige organische verbindingen (VOVs)is nog slechts
zeer weinig bekend,hoewel duidelijk isgeworden dat ze met namein deglastuinbouw en wellicht
ook onder buitenlucht omstandigheden regelmatig tot aanzienlijke schade kunnen leiden.Een
evaluatie zalworden gemaakt van het belangvanvluchtige organische verbindingen voor planten.
Informatie van gemeten concentraties vandezeverbindingen in de buitenlucht wordt gekoppeld aan
bestaande informatie over fytotoxiciteit. Erwordt in 1998enige externe financiële ondersteuning
verwacht. Daarmeewordt het mogelijk aandacht te schenken aande effecten van dampen van
herbiciden en weekmakers, enin eencase studyworden de actuele risico's van etheen geëvalueerd.
Te verwachten Produkten in 1998
- Schatting van maximaal haalbareverhoging van de effectiviteit van herbiciden.
- Toetsing van effectiviteit van enkele milieuvriendelijke hulpstoffen.
- Prototype van een modelwaarmee op eenvoudige wijze de effectiviteit van herbiciden voorspeld
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kan worden met inachtneming van de weersverwachting.
Update vande schatting van economische schade aangewassen door luchtverontreiniging in
Nederland.
Expertjudgement op basisvan experimentele resultaten de relevantie van0 3 voor de
bescherming van natuurlijke vegetaties.
Formulering vancritical levelsvoor O3voor Nederlandse omstandigheden.
Beschrijving vanverschillen en overeenkomsten tussen NOx-Nen NHy-N met betrekking tot
opname en ecofysiologische effecten.
Schatting van kritische atmosferische concentraties van NH3,NOen N02.
Eendecision support systemdat bruikbaar is bij vergunningverlening aan NH3-bronnen in een
agrarische omgeving.
Een evaluatie op basisvan literatuur en recente eigen ervaringen van het schaderisico van
vluchtige organische verbindingen voor planten, met speciale aandacht voor dampen van
herbiciden enweekmakers envoor etheen.
Maatschappelijk en wetenschappelijk belang
Deafgelopen twee decennia zijn er belangrijke resultaten geboekt met betrekking tot vermindering
van de milieuvervuiling.Tedenken valt bijvoorbeeld aanverzuring,zware metalen,ammoniak en
gewasbeschermingsmiddelen. Maar nog steedsworden veronderstelde kritische belastings-niveaus
op grote schaaloverschreden. Devoortang in emissie-redukties dreigt te stagneren door een aantal
maatschappelijke ontwikkelingen (internationalisering,toename van consumptie, mobiliteit en
energiegebruik, deregulering) endoor onduidelijkheid over kosten en batenvan verdere emissiebeperkingen.
Atmosferische depositie isvoor veel milieucontaminanten de belangrijkste route waarlangs natuur
(en landbouw) wordt vervuild.Dit geldt in sterke mate voor de componenten waaraan in dit
programma specifieke aandacht wordt besteed:stikstofhoudende luchtverontreiniging (NHy en
NOx), O3,zware metalen en organische microverbindingen (waaronder gewasbeschermingsmiddelen). Het huidige programma 262levert voor een aantalvan deze componenten de
wetenschappelijke informatie voor een kwantitatieve risico-analyse.
Ineenvolgend programma (1999-2003) wordt beoogd eenintegrale systeem-analyse te maken van
de keten:processen ->emissie->verspreiding (+transformatie) ->depositie ->effect-risico's ->
maatschappelijk draagvlak en kosten-effectiviteit van maatregelen. Hierin wordt nauw
samengewerkt met SC,IBN, LEIen LUW(WIMEKen leerstoelgroep Luchtkwaliteit). Daarnaast wordt
door het ABin samenwerking met SC,IMAGenTNOeenvoorstel geformuleerd dat betrekking heeft
op de mogelijkheden het gewasbeschermingsmiddelen-gebruik verder terug te dringen.
andere relevante
programma's

266,267.

indicatie omvang

Totaal Mf 1,2 waarvan Mf 0,8ten lastevan LNV.

projecten

Alle projecten vinden hoofdzakelijk plaatsop het AB.Samenwerkingsverbanden zijn er met IBN, LEI,
ATO, LUW,RIVM.
10133
Variatie in gevoeligheid voor O3en NH3 (AB;T. Dueck, F.Tonneijck)
10136
Gecombineerde fotosynthese-fluorescentie detectie ter bepaling van de efficiëntie van
fotosynthese-remmende herbiciden in interactie met additieven (AB;A.Schapendonk, H.
de Ruiter).
10200
Evaluatie van effecten van O3in de buitenlucht op gewassen (AB;F.Tonneijck)
10212 Invloedvan planteigenschappen entoedieningstechnieken op de effectiviteit van herbiciden
(AB;H.de Ruiter)
10220
Responsvan planten op stikstof-houdende luchtverontreiniging (AB;L.van der Eerden)
10221
Consultancy in verband met luchtverontreiniging op planten (AB;L.van der Eerden)
10224
Fysiologische onderbouwing van dosis/effect relaties bij toediening van herbiciden (AB;H.
de Ruiter)
10226
Deinvloed van vluchtige organische verbindingen op planten (AB;F.Tonneijck)
10227
Economische schade door luchtverontreiniging aande gewasproduktie in Nederland (AB;
F.Tonneijck, L.vander Eerden)
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Programma 267

Klimaatverandering in relatie tot landgebruik en de kwetsbaarheid van
landbouw en natuur

programmaleider

dr S.C.van de Geijn,AB-DLO

aanvangsjaar

1995

eindjaar

1998

samenvatting

In het programma wordt in nationaal eninternationaal verband kennis opgebouwd en toepasbaar
gemaakt met betrekking tot deinteractie van landbouw en natuur met het klimaatsysteem.De
verkenning vande rol ende kwetsbaarheid vanvoor LNVrelevante natuurlijke en maatschappelijke
systemen en deelname aan het onderzoek in internationaalverband levert aanknopingspunten voor
het tevoeren beleid op het gebied van het broeikasvraagstuk.
Daarnaast kunnen ook kansenvoor het benutten van mogelijke klimaatveranderingen verkend
worden, bij voorbeeld ten aanzien van deteelt vanvoor ons land nieuwe gewassen,zoals korrelmaïs
en zonnebloem.

aanleiding

Het programma heeft alsdoelhet verzamelenvan kennis eninformatie over de koppeling van
landbouw en natuur met het klimaatsysteem,endeverkenning en zo mogelijk kwantificering van de
kwetsbaarheid vanvoor LNV relevante natuurlijke en maatschappelijke (deel-) systemen voor
klimaatverandering. Het heeft devolgende onderdelen:
(1) degevoeligheid van gewassen envegetaties en (onderdelen van) de landbouwsector en
natuurlijke ecosystemen voor klimaatverandering, inclusief veranderingen in atmosferische
samenstelling en stralingsklimaat.
(2) dewisselwerking tussen bodem,vegetatie en atmosfeer op lokaal en regionaal niveau (bronnen
en putten van broeikasgassen,koppeling van processen in bodem envegetatie met atmosfeer,
omvang vanenergie-en stofstromen)
Vanwege de breedtevan het terrein vindt afstemming met, en deelname in internationale
onderzoekprogramma's plaats (IGBP-GCTE,-BAHC,-LOICZ,LUCC,HDP,WCRP,e.a.). Het programma
biedt langs dezeweg toegang tot de meest actuele,voor het beleid relevante internationale
wetenschappelijke fora enonderzoeksgegevens (o.a.ten behoeve van de klimaatonderhandelingen),
endraagt bij aande profilering van LNVen het Nederlands onderzoek op dit complexe, mondiaal
georiënteerde onderzoek- en beleidsterrein.

doel

Het programma richt zichin het bijzonder op dewisselwerking tussen het klimaat en veranderingen
in het landgebruik (i.e.landbouw en natuur). Het klimaat bepaalt met factoren zoals
bodemgesteldheid en geohydrologische omstandigheden de ontwikkeling eninstandhouding van
ecosystemen.Via temperatuur, straling,neerslag,windsnelheid en relatieve luchtvochtigheid heeft
het klimaat eengrote invloed op de groei en ontwikkeling van planten, en op de dynamiek van
bodemprocessen op de fauna,endaarmee opde landbouw envoedselvoorziening enop de
ontwikkeling enstabiliteit van natuurlijke ecosystemen. Denatuurlijke begroeiing en het
landgebruik hebben grote invloed op de uitwisselingsprocessen tussen de atmosfeer en het aardoppervlak endaardoor op het klimaat. Deresultante van deze processen isvan groot belang vanwege
de roldie bodem en begroeiing spelenin de mondiale koolstofcyclus. Dedirecte effecten van de
stijgende atmosferische C0 2 concentratie voegen hieraan een extra factor toe.
1.

Gevoeligheid van gewassen,vegetaties, landgebruiksystemen ennatuurlijke ecosystemen voor
klimaatverandering

l.l
Planten envegetaties enhun belagers
1.1.1 Fysiologische karakterisering van de respons van planten en vegetaties
Ineerder onderzoek zijn experimenteel van enkele gewassen deveranderingen bepaald in
groei-en produktiekarakteristieken en in opbrengst. Vanwege de praktische problemen dit
voor eengroot aantal uiteenlopende gewassen en rassen te doen is eenvoortzetting noodzakelijk van de lijn,waarbij via een nauwkeurige analyse van groei en assimilatenverdeling de
kwalitatieve en kwantitatieve veranderingen in de fysiologische processen en groeistrategie
worden bepaald.Deexperimentele gegevens dienen in hun samenhang datasetsop te
leveren die de basisvormen voor aanpassingvan bestaande mechanistische simulatie-modellen. Met behulp hiervan kunnen analysesworden uitgevoerd van de oorzaken van
devariabiliteit van resultaten. Met dit inzicht kunnen betrouwbaarder schattingen worden
gemaakt vanveranderingen in groei,biomassa enopbrengst vanveldgewassen en
soortenrijke vegetaties in uiteenlopende klimaat- engroeiomstandigheden ensluit daarmee
aan bij het GCTE-programma.Getracht zalworden inzicht te krijgen in de achtergronden van
deverschillen in reactiesvan planten op atmosferische en klimaatomstandigheden
(onderscheiden van functionele typen).Zomogelijk zullen in dit kader ook de effecten op
meerjarige vegetaties en houtigen bestudeerd worden, met bijzondere aandacht voor de
relatie tussen bovengrondse enondergrondse groei en koolstoffluxen. Voor beschrijving en
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kwantificering vaninteracties met overige stressfactoren (waterbeschikbaarheid, voeding,
temperatuur, ozon,UVB)zalgebruik worden gemaakt van simulatiemodellen. Samenwerking
met andere onderzoekgroepen,o.a.op hetgebied van effecten van ultraviolette straling,
wordt nagestreefd.
1.1.2 Verspreiding en intensiteit van ziekten en plagen
Deintensiteit waarmee ziekten en plagen optreden is sterk gekoppeld aan het heersend
klimaat en weertype binnen een seizoen.Veranderingen in klimaat en weerpatronen hebben
daarom belangrijke gevolgen voor degeïntegreerde gewasbescherming die gericht is op een
verminderde afhankelijkheid van chemisch middelen alsonderdeel van het nationale en
internationale beleid.
Indit kader zullen degevolgen van klimaatverandering voor verspreidingspatronen en
intensiteit van ziekten en plagen worden geëvalueerd.Zozijn voor een aantal graangewassen
over een reeks vanjaren gegevensverzameld waarmee empirische relaties (correlaties) tussen
het weer en ziekte-en plaagintensiteit kunnen worden opgesteld.Als onderdeel van het
huidige DLO-programma 233worden deze relaties nader onderzocht engevalideerd aan de
hand van nieuw teverzamelen data-sets. Daarbij worden tevens de gevolgen van de
verandering van gangbare naar geïntegreerde en ecologische bedrijfssystemen onderzocht.
Deresulterende modellen kunnen vervolgens ook gebruikt worden om degevoeligheid van
verschillende produktiesystemen voor klimaatverandering te schatten.
Erisdringende behoefte de empirische relaties te onderbouwen met verklarende
epidemiologische modellen op basisvan (reeds bekende) biologische parameters. Koppeling
vandeze modellen aan klimaatscenario's enGeografisch Informatie Systemen zal het mogelijk
maken geografisch expliciete uitspraken te doen over veranderingen in risico's door ziekten
en plagen.Bij beschikbaar komenvan additionele financiering kan deze benadering alscase
studie worden uitgewerkt voor bruine roest alsbelangrijke ziekte in tarwe,vanwege de
beschikbaarheid van veelgegevens op Nederlandse en Europese schaal. Hiervoor is echter
uitbreiding van deonderzoekcapaciteit noodzakelijk hetzij via DLO (bv. als expertise
ontwikkeling), hetzijvia medefinanciering door andere programma's zoals NOP-MLKof inEU
verband.
1.2
Landgebruiksystemen
1.2.1 Produktie, landgebruik en marktverhoudingen
Delandbouw is alsgeen andere sector direct van klimaat en weersomstandigheden
afhankelijk. Wijzigingen in het klimaat zullen direct en indirect (via waterbeschikbaarheid
bijvoorbeeld) leiden tot andere gewaskeuze en produktieniveaus, tot een veranderend
landgebruik, veranderende marktverhoudingen en sociaal-economische situaties.Voor een
goede inschatting is het gewenst dat meer dan tot nu toe deinvloed van het klimaat wordt
bezien naast andere belangrijke sturende factoren voor de ontwikkeling vande landbouw
(EU-regelgeving, markteconomie, milieu-eisen,etc). Deaandacht van het onderzoek zal
daarom worden gericht op de kwetsbaarheidvan landbouwsystemen, allereerst in Europa
maar ook elders, met name in aride gebieden,waarbij de factor klimaat alséénvan de
sturende variabelen wordt meegenomen. Daarnaast zullen vooral ook de sociaal-economische
aspecten in beschouwing moeten worden genomen.
Uitwerking van landgebruiksscenario's op regionaal niveau en koppeling aan GISmet bodem
en klimaatgegevens biedt tevens eengoed startpunt voor een betrouwbaarder schatting van
de effecten van hetveranderend landgebruik op devastlegging cq emissie van C0 2 en andere
broeikasgassen (zie boven onder l . l . i , 1.3.1en 2.2.1).
1.2.2 Kwetsbaarheid van landgebruikssystemen in semi-aride gebieden
Tegen de achtergrond van deontwikkelingen over de afgelopen decennia moet
geconstateerd worden dat eenaantalgebieden in ontwikkelingslanden alszeer kwetsbaar
voor relatief kleine veranderingen in het klimaat (in het bijzonder neerslag) moeten worden
beschouwd. Naast directe effecten van het klimaat hangen veranderingen samen met o.a.
gewijzigd landgebruik, overbegrazing,erosie en wateronttrekking. Het isvangroot belang de
draagkracht vandergelijke voor verwoestijning gevoelige ecosystemen onder verschillende
scenario's vast te stellen,omdat zowelin maatschappelijk opzicht alsvanwege effecten op het
regionale en globale klimaat degevolgen aanzienlijk kunnen zijn. De kwantitatieve evaluatie
vanfactoren die bijdragen aanverwoestijning van dezegebieden zal bouwstenen hiervoor
aandragen.
1.3
Terrestrische enaquatische ecosystemen
1.3.1 Gevoeligheid van natuurlijke ecosystemen voor klimaatverandering
Dekwetsbaarheid van natuurlijke ecosystemen wordt vooral bepaald door de gevoeligheid
van plantensoorten voor veranderingen in het abiotisch milieu en het klimaat. Seminatuurlijke ecosystemen zijnvoortdurend in een dynamisch evenwicht met de omgeving, en
evolueren alsgevolg vanveranderende interne beschikbaarheid van verschillende stoffen,en
deomloopsnelheid hiervan.In Nederland staat de natuur onder grote druk alsgevolg van
vermesting,verzuring enverdroging. Inde beleidsplannen van de overheid iseen beleid
aangekondigd gericht op behoud,herstelenontwikkeling van natuurwaarden. Een
geleidelijke verandering van het klimaat voegt aan deze dynamiek een extra dimensie toe.
Dezezalook in de uitwerking van dit natuurgerichte beleid meegenomen moeten worden.De
veranderingen kunnen tot uitdrukking komen op het niveau van de snelheidvan successie van
vegetatietypen, maar ook op het niveau vanveranderingen in vegetatiesamenstelling. Daarbij
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spelen niet alleen deomvang en snelheid van mineralenbeschikbaarheid een rol,maar ook de
wijze waarop planten in eenvegetatie gebruik maken van beschikbare natuurlijke
hulpbronnen, en hoe deze door klimaatverandering en samenstelling van de atmosfeer (C0 2
en ozon) en straling (UV-B)worden beïnvloed. Demogelijkheden voor herstel en ontwikkeling
van natuurgebieden zijn daarnaast sterk gekoppeld aande bodemgeschiktheid, de regionale
hydrologie en de bodem-en waterkwaliteit (verzuring, nutriënten, bestrijdingsmiddelen).
Voor bossen speelt het aanpassingsvermogen van het bestaande bos een grote rol,omdat de
bosontwikkeling relatief langzaam verloopt in vergelijking met de geprojecteerde
klimaatverandering. Omdat het bosbeheer in Nederland zichin toenemende mate richt op
spontane bosontwikkeling,zalbezien worden in hoeverre degehanteerde bosontwikkelingsreeksen herzien moeten worden. Het onderzoek zalzichdaarom richten op de
gevoeligheid cqaanpassingsvermogen voor toenemende droogte, en degevoeligheid van
verschillende bostypen voor de wijzigende klimaatfactoren.
Het IBNzaleveneens modellen ontwikkelen waarmee de respons van dierpopulaties op
veranderende milieu-omstandigheden(waaronder klimaatomstandigheden) kunnen worden
doorgerekend. Het gaat hierbij in de eerste plaats om kolonisatie van nieuwe gebieden
wanneer deomstandigheden daar geschikt zijn geworden (invasies), maar extinctieprocessen
kunnen ook aan deorde komen.Dit type onderzoek iseveneensvan belang voor het ontwerp
en deontwikkeling van de Nederlandse en Europese ecologische hoofdstructuur.
1.3.2 Kwetsbaarheid van het Waddenzee-ecosysteem
Het onderzoek aandeWaddenzee zalzichin samenwerking met andere
onderzoekinstellingen richten op het vaststellen van de kwetsbaarheid van het
waddenecosysteem voor klimaatverandering in combinatie met andere invloeden,zodat de
importantie van effecten van klimaatverandering kanworden afgemeten aan de effecten van
andere menselijke activiteiten (bijv. schelpdiervisserij,verontreiniging, recreatie). Het
onderzoek zalook moeten leiden tot het formuleren van maatregelen waarmee effecten van
klimaatverandering kunnen worden voorkomen of afgezwakt. Onderzoek aan kwelders en
hun beheer in relatie tot zeespiegelrijzing zaleen speerpunt in het onderzoek vormen.
Daarnaast wordt eenecosysteemmodel vandeWaddenzee verder geschikt gemaakt om
verschillende klimaatscenario's voor dit unieke ecosysteem door te rekenen.
1.4

Hydrologische systemen
Inde afgelopenjaren isonderzoek verricht naar de gevolgen van klimaatverandering en
zeespiegelrijzing voor degewasproduktie envoor het waterbeheer in laaggelegen
kustgebieden. Het blijkt dat zeespiegelrijzing vrijwel momentaan leidt tot een toename van de
kwelstroom, maar dit zalalleen gevolgen hebben in diepe polders waar de kwel een
belangrijke post isin detotale waterbalans en bovendien nog een hoog Cl-gehalte heeft. De
verplaatsing van het zoet-zout vlak in deondergrond alsgevolg van zeespiegelrijzing verloopt
echter zo langzaam,dat zelfsin 100jaar deveranderingen nog gering blijven.
Veel belangrijker voor het waterbeheer lijken echter de eventuele veranderingen in
landgebruik en dedaarmee samenhangende veranderingen in waterbehoefte en verdamping,
en deveranderingen in het neerslagpatroon. Inaansluiting op eerdere studies (i.s.m. RIZA)zal
op het niveau vanstroomgebieden worden nagegaan welke veranderingen en ingrepen grote
effecten hebben op het regionale hydrologische systeem (veranderingen in
grondwaterstanden, kwel/wegzijging, regionale grondwaterstromingsstelsels) en welke
(economische) gevolgen dit heeft voor het waterbeheer (kosten wateraanvoer, peilbeheer,
piekafvoeren en afvoerregime tijdens natte perioden).
Klimaatveranderingen zullen door veranderingen in landgebruik belangrijke effecten kunnen
hebben op het regionale hydrologische systeem,endusvoor het beheer van grond-en
oppervlaktewater. Dekwetsbaarheid vanhydrologische systemen zal per gebied sterk kunnen
verschillen afhankelijk van degeohydrologische opbouw. Dekwetsbaarheid van het
hydrologische systeemvoor diverse ingrepen,waaronder dedirecte enindirecte effecten van
klimaatverandering, zalworden onderzocht door in een aantalvoorbeeldgebieden een
hydrologische systeemanalyse uit te voeren ende effecten vanverschillende scenario's door
te rekenen.

2.
2.1

Wisselwerking tussenbodem, vegetatie enatmosfeer op lokaal en regionaal niveau
Uitwisseling van energie,C0 2 enwaterdamp aan het aardoppervlak
Vooraldankzij bijdragenvande EUzijnin deafgelopenjaren grootscheepse meetcampagnes
uitgevoerd in gebieden waar verwoestijning dreigt op te treden (EFEDA-Spanje,HAPEX-Sahel).
Doelvan dit onderzoek isom op regionale schaal(tot 100x 100 km) het effect van de
vegetatie op de uitwisseling van energie,C0 2 enwaterdamp tussen het (begroeide) aardoppervlak en de atmosfeer vastte stellen.Hetonderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking
met een groot aantalonderzoekinstellingen in Europa en USA.
Inde komendejaren zaldit onderzoek worden voortgezet. Dit betreft vooral de verdere
verwerking van degrote hoeveelheid meetgegevens uit de meetcampagnes in Spanje ende
Sahel,waarbij het belangrijkste doelisom de procesmatige beschrijving van de interactie
tussen aardoppervlak en atmosfeer in mondiale klimaatmodellen (GCM's)te verbeteren.Veel
aandacht zaldaarom worden besteed aande ontwikkeling vantechnieken, met name het
gebruik van remote sensing data voor deopschaling van lokale processen naar de schaalvan
deze klimaatmodellen.Verder zalin internationaal kader worden meegewerkt aan de
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voorbereiding van eenvolgende meetcampagne in het Amazone-gebied (project CABARE).
In het boshydrologisch onderzoek wordt bestudeerd in hoeverre klimaatverandering leidt tot
eenverhoogde verdamping endaarmee gepaard gaande verminderde waterafvoer. Dit heeft
een plaatsininternationale samenwerkingsverbanden.
Met dit onderzoek zaleen bijdrage worden geleverd aan deverdere kwantificering van de
emissie en uitwisseling van broeikasgassen (C0 2 , H 2 0) en energie boven verschillende
vegetaties in uiteenlopende klimaatzones.Voorspellingen omtrent te verwachten
klimaatveranderingen, die nu nog grote onzekerheden bevatten,zullen bij een betere
modellering vandeinteractie met het aardoppervlak aan betrouwbaarheid winnen.
2.2
Emissievan broeikasgassen
2.2.1 Organische-stofdynamiek enC02-emissievan bodem en vegetatie
Het grote aandeel(ca50%)van stijging van de C0 2 -concentratie in de cocktail van
broeikasgassen geeft aan hoe belangrijk het is kwantitatief inzicht te verkrijgen in de
biogeochemievande koolstofkringloop en de beïnvloeding daarvan. Bodems zijn een
belangrijke schakelin de mondiale koolstofcyclus en bevatten eengrote hoeveelheid actieve
koolstof. Bodem-organische stof vormt daarmee een grote potentiële bron voor emissie van
atmosferische C0 2 maar bodems zijn tegelijkertijd eengrote potentiële put voor koolstof,
mits zij goedworden beheerd.
Uit eerder onderzoek isgebleken dat dedynamiek van koolstofopslag en-mineralisatie, en de
veranderingen hierin ten gevolge vanveranderingen in landgebruik en -beheer grote invloed
kunnen hebben op de pools enfluxen.Dit geldt zowelvoor bossen en natuurlijke vegetaties
alsvoor cultuurgronden. Beter inzicht in de processen op het niveauvan organischestofomzetting (strooisel,wortel-afgeleid materiaal,gewasresten) en dewijze waarop deze
veranderen onder invloed van eenveranderend klimaat enin de invloed hierop van het
landbouwbeleid zaleenverdere kwantificering vande C0 2 -fluxen verbonden met landbouw
en het natuurlijk gebied mogelijk moeten maken. Dedirecte effecten vanwijzigingen in de
samenstelling van deatmosfeer ([C0 2 ]) en het stralingsklimaat op degroei en samenstelling
van (eenjarige en meerjarige) (natuurlijke) vegetaties moet hiermee in samenhang worden
bezien (zieook onder 1.1.1)
2.2.2 Emissievan N 2 0 uit graslanden met verschillende gebruiksintensiteit
Het in Nederland gangbare systeemvanintensieve landbouw, met hoge inputs aan energie
en kunstmest, geeft aanleiding tot emissiesvan broeikasgassen waarvan het niveau nog
onvoldoende inte schattenis.Dit geldt vanwege despecifieke Nederlandse situatie in het
bijzonder voor deemissie van N 2 0 uit grasland.Naast de bestaande onzekerheid in de
huidige gebruikssituaties is er sprakevan een beleid gericht op gebiedsgewijze vernatting.
Ook andere wijzigingen in het landgebruik (braaklegging, areaalveranderingen ten gunste
van natuurlijke extensiever beheerde ecosystemen, natuurontwikkeling) vergroten de
behoefte aaneenverdere kwantificering van broeikasgasemissies (C0 2 /N 2 0/CH4; zie ook 2.1
en 2.2.1).Vanuit dit programma zaldaaraan bijgedragen worden door het onderzoek naar de
processen die bepalend zijn voor de N20-emissies,enondersteuning van de kwantificering
ervan op veldschaalin samenwerking met het N-programma (DLO-241en DLO-317).
2.2.3 Overige broeikasgassen
Emissiesvan methaan zijnverbonden metvormen van landgebruik zoals natte rijstteelt, met
termieten, wetlands, stortplaatsen en met herkauwers en dierlijke mest. Deze onderwerpen
krijgen aandacht binnen het NOP-MLK-2,ondermeer bijvakgroepen van de LUW. Binnen DLO
bestaat grote expertise op het gebiedvan emissiesverbonden met deveehouderij.Veel van
deze kennisisal kwalitatief en kwantitatief vastgelegd (door RIVMin overleg met ID-DLO).Op
deze expertise kan bijgebleken noodzaak een beroep worden gedaan.Eennieuw onderwerp
betreft de emissievan methaan uit stallen. Hiervoor wordt door het IMAG een voorstel
uitgewerkt.
Ozonisook van belang alsbroeikasgas. Dedalende concentraties alsgevolg van interacties
met o.m. CFK'sen NO x worden niet gecompenseerd door de stijgende concentraties op
leefniveau.Onderzoek naarinteractiesvan ozon,alsfytotoxische component, met stijgende
concentraties van C0 2 en andere componenten van klimaatverandering worden hierboven
beschreven.
3.
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Speciale Workshops en evaluatie-studies
Bij het verkennen vande kwetsbaarheid van systemen doet zichdevraagvoor waar de grens
ligt wat betreft aanpassingsvermogen. Daarbij bestaat de behoefte om een grotere groep van
experts bijeen te brengen enzo een goed beeld tevormen van de stand der wetenschap op
het betreffende terrein.Hiervoor kunnenworkshops dienen,die in eenaantalgevallen met
behulp van externe financieringsbronnen (o.a.EU)georganiseerd kunnen worden.Te denken
valt aan de beschikbaarheid vangenetische hulpbronnen voor gewassen onder een gewijzigd
klimaat, of gevoeligheid vangewasproduktie in een gewijzigd klimaat in semi-aride of
tropische omstandigheden voor het optreden van extremen,verspreiding van ziekten en
plagen,endeevaluatie van hiermee verbonden risico's. Gevolgen van parallel verlopende
demografische ontwikkelingen die degevoeligheid van het sociaaleconomisch systeem in die
gebieden verhogen,zouden hierbij betrokken kunnen worden.Voor een deelontbreekt op

dergelijke terreinen nog de methodologie om tot een systematische evaluatie van de
problematiek te komen.
planning 1998

o

Algemeen
In 1998 loopt het huidige programma ten einde.In 1997wordt een begin gemaakt met een
deskstudie.die in 1998zalworden afgerond. Dezezalde hoofdelementen voor een nieuw
programma in kaart brengen.Zoweldewetenschappelijke ontwikkelingen in internationale
programma's alsdetoegenomen beleidsmatige betrokkenheid van het ministerie van LNV
zullen in kaart gebracht worden. Dematewaarin voor een nieuw programma uit moet
worden gegaan van deinmiddels geformaliseerde samenwerking tussen DLOen LUWin het
klimaat-gerelateerdeonderzoek (in het CCB-Wageningen) zalook definitief vastgesteld
moeten worden.
In het kader van deimplementatie van maatregelen (o.m.verband houdend met Kyotoonderhandelingen) ter beperking van broeikasgasemissies (CO2,CH4,N2O) en vastlegging
(bossen,bodems) zalvanuit LNVop ad-hoc basiseen beroep worden gedaan op de
"Wageningse kennis". Hiervoor is budget gereserveerd.
Ten behoeve van de opstelling van het IPCC-TAR(Third Assessment Report (2001)) worden in
1998deeerste voorbereidingen getroffen.Selectievan lead-authors en de eerste
werkzaamheden zullen alin 1998plaatsvinden.Met LNVis overeengekomen dat
vooruitlopend op eenvervolgprogramma een beperkt budget voor dit doel dient te worden
besteed.
Deex-post evaluatie zalin het eerste kwartaal 1998de nodige aandacht vragen. De
activiteiten ten behoeve van het nationaal eninternationaal beleid en de wetenschappelijke
voortgang zullen inzichtelijk gemaakt worden.
Met uitzondering van een aantal(grote enkleine) projecten die door derden
medegefinancierd worden zullen de projecten in 1998afgesloten worden. Publikaties in
wetenschappelijke tijdschriften,deelname aansymposia en beleidsmatige informatie zullen
daaruit voortkomen.
l

Gevoeligheid van gewassen,vegetaties, landgebruiksystemen en natuurlijke ecosystemen voor
klimaatverandering

1.1 Planten envegetaties enhun belagers
l . l . l Fysiologische karakterisering vande responsvanplanten envegetaties (AB-DLO)
Afronding modelmatig onderzoek aantarwe,aardappel engrassen.
Deverwerking van gegevens diein de meetcampagnesvan 1995en 1996 met de OTC(Open
Top Kamers) en het Rhizolab zijn verkregen wordt afgerond. Daarbij zal nauw worden
samengewerkt met LUW-TPE,in een EU-gesteund project (MODEXCROP). De(fysiologische en
klimatologische) oorzaken van degrote variabiliteit in experimenteel gevonden kwantitatieve
C02-response van gewassen envegetaties worden met behulp van modellen geanalyseerd.
Dit sluit ook aan bij een project dat samen met deOnderzoeksschool PE(CT.de Wit
Onderzoeksschool voor Produktie Ecologie) wordt uitgevoerd waarbij modellen voor het
beschrijven van de effecten van klimatologische extremen op gewasopbrengst worden
ontwikkeld. Hetonderzoek maaktook gebruik vangegevens uit een EU-gesteund project
(ESPACE-WHEAT),een COSTactie rondgrassen (COST619)en uitwisseling en samenwerking in
een IGBP-GCTECore projecten (Crops Network)
1.2
Landgebruiksystemen
1.2.1 Kwetsbaarheid van Landgebruiksystemen in semi-aride-gebieden (SC-DLOenAB-DLO)
Hetonderzoek naar de kwetsbaarheidvanirrigatiesystemen voor klimaatveranderingen
wordt in 1998voortgezet. Het onderzoek richt zichop aride gebieden,in bijzonder in
Argentinië, Egypte,India,China enWest-Afrika.
Ineen project betreffende het Mediterrane gebied en het Sahelgaat de aandacht naar het
kwantificeren hoe deveranderingen in het landgebruik (intensieve landbouw,
irrigatie/grondwater onttrekking, bodem degradatie, ontbossing) het regionale klimaat (met
name neerslag) beïnvloeden en hoe dezeveranderingen te kunnen koppelen met de
duurzaamheid van de landbouwsystemen kunnen beïnvloeden.
Het LBAproject (The Large Scale Biosphere-Atmosphere Experiment in Amazonia) levert een
belangrijke bijdrage aandit thema.Alsonderdeelvan LBAwordt in 1998 een veldonderzoek
gestart naar dewater- en nutriëntenhuishouding vangraslanden,en effecten op bodemorganische stof,welke ontstaan na het kappen vantropisch regenwoud.
In het kader van NOP-2wordt door eenconsortium (UvA,AB-DLO,LUW en RIVM) een project
uitgevoerd dat ten doel heeft de regionale kwetsbaarheidvan landbouw, de voedselzekerheid
en bedreiging van socio-economische stabiliteit bij klimaatverandering in kaart te brengen.
Het doelgebied isWest-Afrika,terwijl de resultaten ook naar andere semi-aride gebieden
extrapoleerbaar zullen zijn.
1.3 Kwetsbaarheid van terrestrische enaquatische ecosystemen
1.3.1 Gevoeligheid van natuurlijke ecosystemen voor klimaatverandering (SC-DLO,IBN-DLO)
Het onderzoek richt zichop de analysevande klimaatgevoeligheidvan sturende processen in
natuurlijke ecosystemen zoalswaterhuishouding ennutriënten cycli,en op het kwantificeren
van effecten op hydrologische-en ecologische functies en op de duurzaamheid van
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natuurlijke ecosystemen.
Onderzoek naar de consequenties van veranderingen in klimaat en hydrologie voor de
stabiliteit, samenstelling en processen in soortenrijke graslanden in natte gebieden (beekdal
van de Dommel) isin 1997 met medefinanciering van het NOP-2gestart (SC-DLOen IBN-DLO).
Het LBA project levert een belangrijke bijdrage ook aan dit thema. Als onderdeel van LBA
wordt in 1998 een veldonderzoek gestart naar dewater- en nutriëntenhuishouding van
tropische bossenin relatie tot deduurzaamheid en het hergroei-potentieel.
Voor een aantalgeselecteerde bostypen in Nederland en Europa zullen de effecten van
klimaatverandering opde uitwisseling van kooldioxyde en waterdamp voor Nederlandse
omstandigheden worden geanalyseerd (voor grove den door IBN-DLOsamen met SC-DLO).
Modelberekeningen zullen daarbij met metingen (Eddy-correlatiemetingen) worden
vergeleken (IBN-DLO).Ook deonzekerheden in koolstofvastlegging van bossen zal worden
geanalyseerd (model CO2FIX).Ook andere modellen zullen in internationaal verband verder
ontwikkeld enonderling vergeleken worden (C02FIX/FORGRO/FORGRA;in LTEEFll/EUROFLUX/ECOCRAFTverband).
Daarnaast worden effecten van hydraulische architectuur van bomen op de beïnvloeding van
groei en concurrentie door klimaatverandering bestudeerd (voor gemengd bos).
1.3.2 Kwetsbaarheid van het Waddenzee-ecosysteem (IBN-DLO)
Detemperatuurexperimenten in de mesocosmossen worden gericht op directe effecten van
temperatuurverhoging. Daarvoor wordt eentemperatuurverhoging aangelegd door middel
van het aanbrengen van eenoverkapping. Effecten op groei, reproductie en gevormde
biomassa van bentische organismen worden daarbij gevolgd. Daarnaast worden kleinschalige
experimenten uitgevoerd met bodemorganismen afkomstig vanverschillende breedtegraden,
bij verschillende bodemtemperatuur. Demogelijkheid van verspreiding van deze typen naar
noordelijke wateren bij klimaatverandering kan hieruit worden afgeleid.
Analysevan40jaar kweldermonitoring wordt voortgezet, om daarmee een eventueel verband
op te sporen tussen opslibbing,omvang van het kwelderareaal, zeespiegelveranderingen en
bodemdaling door gaswinning bij Ameland. Dit moet inzicht geven in de mate waarin
opslibbing bijzeespiegelrijzing voldoende isom de kweldervorming op natuurlijke wijze te
laten verlopen.
1.4

Kwetsbaarheid van hydrologische systemen (SC-DLO)
Insamenwerking tussen SC-DLOen IBN-DLOwordt onderzoek uitgevoerd naar de
kwetsbaarheid van natuurlijke ecosystemen (terrestrisch en aquatisch) in relatie met het
hydrologische systeem,endeteverwachten klimaatveranderingen (NOP-2project). Als
voorbeeldsysteem wordt desituatie bij de Dommel bestudeerd.

2

Wisselwerking tussenbodem, vegetatie enatmosfeer op lokaal enregionaal niveau (SC-DLO)

2.1

Effectenvan landbedekking op het regionaal klimaat
Veranderingen in landbedekking hebben invloed op het klimaat via veranderingen in de
energie-en stralingsbalans envia de verdamping. Het onderzoek in dit thema richt zich
specifiek op de interacties tussen de bodem-vegetatie-atmosfeer en op de rolvan bodem en
vegetatie in het klimaatsysteem. Het onderzoek levert belangrijke bijdrage aan het verkleinen
van de onzekerheden omtrent de oorzaken van de klimaatverandering alsmede aan het
verbeteren van de betrouwbaarheid van devoorspellingen van de (regionale)
klimaatmodellen. Door hetvanstart gaanvan het LBA-project zal hieraan nu substantieel
aandacht gegeven kunnen worden.
Hetveranderd landgebruik speelt een centrale rolin het onderzoek naar deinteracties tussen
het kappen vanongestoorde bosecosystemen in het Amazonegebied en het (regionale en
globale) klimaat (LBA).Dit onderzoek komt in 1998in defasevan uitvoering van een grootscheepse meetcampagne,samen met vele (inter)nationale instituten waarbij vooral de wateren koolstofkringloop worden bestudeerd.
Het procesonderzoek gaat zichin 1998 opnieuw richten op de zgn.schaal-problematiek in
relatie tot hetverbeteren vande land-oppervlak routines (SVATs)van de klimaatmodellen.
Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken zowel naar devariatie in ruimte (bodem, neerslag) als in
tijd (bodemvocht- envegetatie dynamiek). Naast het procesonderzoek krijgt in 1998 de
operationalisering van het (model)instrumentarium om de effecten van het (veranderend)
landgebruik op het klimaat te evalueren veel aandacht.
Dewetenschappelijke aansturing van het IGBP-coreproject BAHC(Biospheric Aspects of the
Hydrological Cycle) envan hetWCRP-project ISLSCP(International Satellite Land Surface
Climatology Project) zalookin 1998worden voortgezet (voorzitterschap Kabat).

2.2
Uitwisseling van broeikasgassen (AB-DLO, IBN-DLO en SC-DLO)
2.2.1 Organische-stofdynamiek in bodem envegetatie (AB-DLO)
De relatie tussen stikstof-toestand van de bodem en koolstofdynamiek is voor
graslandplanten bestudeerd.Degedifferentieerde effecten van klimaatverandering op de
groei vanindividuele soorten graslandplanten heeft gevolgen voor de concurrentie en
samenstelling van devegetatie,en daarmee opde koolstofvastlegging. Op basisvan zowel
bovengrondse alsondergrondse koolstofdynamiek bij samengestelde grasland vegetaties kan
een schatting worden gemaakt van wijzigingen in de koolstofvastlegging. In
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modelberekeningen zullen de resultaten op hun effect op deopslag van koolstof in de
bodem, afhankelijk van het bodemgebruik,worden geëvalueerd. Ininternationaal kader is dit
onderzoek onderdeelvan eenCOST-aktie (COST-619,o.l.v. prof. Nösberger, Zwitserland).
2.2.2 Emissievan N 2 0 uit graslanden met verschillende gebruiksintensiteit (AB-DLO)
Voor de aanleveringvangegevens op dit terrein zalvan het onderzoek naar-en dekennis in
de programma's gericht opde stikstofkringloop (DLO-317)worden gebruik gemaakt. Door
aanvullende financiering uit EU-projecten komen ook gegevensvan andere landen en
klimaten beschikbaar.
2.2.3 Overige broeikasgassen
In samenwerking met andere partners worden in aantal gevallen in combinatie met de fluxen
vanwaterdamp en CO2ook defluxen van methaan,lachgas envan andere broeikasgassen
gemeten (LBA project; SC-DLO).In het samenwerkingsverband met de LUW
(Werkgemeenschap Klimaatveranderingsonderzoek) komt hierover wel kennis beschikbaar
(met name N2Oen CH4-emissie).
3

Speciale evaluatie-studies
Deelname aaninternationaal gecoördineerde activiteiten in het kader van IGBP(GCTE,BAHC,
LOICZ)envan EU-programma's geeft een sleuteltot de internationale kennis,waardoor ook
buiten het eigen onderzoekskader bijdragen kunnen worden geleverd.Afhankelijk vande
beschikbare middelen kunnen activiteiten diein een dergelijk verband worden georganiseerd
benut worden om voor de Nederlandse situatie relevante evaluatie-studies uit te voeren.

andere relevante
programma's

Het programma heeft raakvlakken metvele andere DLO-programma's

indicatie omvang

Totaal Mf 3,7waarvan Mf 2,4ten lastevan LNV.

projecten

AB-DLO
10407

10408

xxxx
10125
10131
10147
XXX

10213

Produktie en afbraak vanwortelafgeleid materiaal en bodemorganische stof bij
verandering vanintensief naar extensief beheerde graslandecosystemen verhoogde C0 2 concentratie (AB-DLO,A.Gorissen)
Effecten van C0 2 -verhoging op bos-engraslandecosystemen in relatie tot Nbeschikbaarheid (AB-DLO,A. Gorissen)
Organische stof verliezen en koolstof opslag in bosbodems bij ontbossing (AB-DLO,NN in
samenwerking met SC-DLO/LBA)
Interactie tussen luchtverontreinigingscomponenten en atmosferische C0 2 -concentratie
(AB-DLO,Th.A. Dueck)
Effect van micro-klimatologische omstandigheden op de C02-responsvan planten(ABDLO,A.H.C.M.Schapendonk, M.A. van Oijen)
Effectenvan N-voorziening op fysiologische processen en N-niveauvan plantaardige
producten onder C02-verrijking (AB-DLO,A.H.C.M.Schapendonk, A.J.C,deVisser,S.Pot)
Opschaling van defysiologische eigenschappen van eenvegetatiedek bij de bepaling van
de uitwisseling vanwater enkooldioxyde gekoppeld aan de atmosferische grenslaag (ABDLO,A.H.C.M.Schapendonk, M.A. van Oijen;samenwerking SC-DLO/LBA)
Ontwikkeling entoetsing vangewasgroeimodellen voor uiteenlopende
klimaatomstandigheden (AB-DLO,C.Grashoff, A.L.Smit)

IBN-DLO
35002.01 Effecten van zeespiegelrijzing op sedimenthuishouding envegetatie van kwelders (*, IBNDLO,N. Dankers)
Modellering van effecten van klimaatverandering op het ecosysteem van de Waddenzee
35039
(*, IBN-DLO,A.G.Brinkman)
3 5 0 i 8 . l l Kwetsbaarheid van beekecosystemen voor door klimaatveranderingen veroorzaakte
wijzigingen in de hydrologie van het stroomgebied (IBN-DLO,P.F.M. Verdonschot)
Effecten van klimaatverandering op bosdynamiek (algemeen)
36602
36602.OI EU-Environment ERB-EV5VCT94-0468(LTEEF)
36602.03 NOP-2:Effects of globalchanges on forest dynamics
36602.XX Carbon budgets of forest ecosystems
SC-DLO
73441
7384 1

7569

:l

7688

EUROFLUXA.J. Dolman
Biospheric Aspects of the
Hydrological Cycle(BAHC)
International Satel.Land Surface
Climatology Project (ISLSCP)
EC-meetsystemen

P. Kabat
P.Kabat
J.A. Eibers

Relatie landgebruik-klimaathydrologie (NOPII) A.J.Dolman
LBA-PPG7/I1
P.Kabat
LBA-PPG7/II1
P.Kabat/ A.J. Dolman
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LBA-EUSTACH
LBA-ERACO
LBA-EUworkshop /coord.LBA
Climate and Land Degradation (CLD)
MEDEFLU
7590
72662
7441
7478 2
75192
75563
75892
761223

1

P.Kabat/A.J. Dolman
P.Kabat /R. Hutjes
P.Kabat /R. Hutjes
A.J.Dolman/ R. Hutjes
P.Kabat / R. Hutjes

Climate change and the vulnerability of small natural riverine systems (NOP-II) P.van
Walsum
M. Menenti
EOSdefinitie fase
Wetensch. uitwisseling China
M. Menenti
M. Mènent
EOS-bridging phase
RESMEDES
W. Bastiaanssen
M. Menenti
CLIWARDA
M. Menenti
EOS-Climate hydrology
ASTIMWR
M. Menenti
Kwetsbaarheid vanirrigatie-systemen in aride gebieden 3(NOPII) M. Menenti

) deelfinanciering met P 226 (Waterbeheer ten behoeve van landbouw en natuur)
) deelfinanciering met P 273 (Remote sensing,monitoring van de omgeving)
3
) deelfinanciering met P 330(Ontwikkelingssamenwerking met betrekking tot land)
2
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Programma 276

Emissies en ecotoxicologische risico's van bestrijdingsmiddelen

orogrammaleider

dr ir J.J.T.I.Boesten endr T.C.M.Brock,SC-DLO

aanvangsjaar

1995

eindjaar

1998

samenvatting

Het onderzoek isgericht op het onderbouwen van het beleidvan de overheid t.a.v.
bestrijdingsmiddelen enverwante toxische verbindingen in landbouw en milieu. Daarbij worden
mogelijkheden ontwikkeld om de milieurisico's van bestrijdingsmiddelen te verminderen.
Onderzocht worden:
- de lotgevallen van bestrijdingsmiddelen in demilieu-compartimenten bodem, grondwater,
waterlopen en lucht;
- deomvang van deverschillende emissie-routes ende mogelijkheden om deemissies terug te
dringen;
- de directe effecten van detoxische stoffen op niet-doelwit organismen in aquatische en
terrestrische ecosystemen;
- de lange-termijn effecten in ecosystemen (indirecte effecten op levensgemeenschappen en
ecosysteem-functies, combinatie-stress, herstelbaarheid).

aanleiding

Bestrijdingsmiddelen zijn belangrijke hulpstoffen in de Nederlandse land- entuinbouw. De kwaliteit
van de produkten in veleteelten is afhankelijk van detoepassing van deze middelen. Inde situaties
waarin deze nodig zijn dienen zezogericht enspaarzaam mogelijk teworden gebruikt. Het streven
is de emissies enongewenste effecten in het milieu zodanig te beperken dat aan de strenge milieueisenvan overheid en maatschappij wordt voldaan.Residuenvan bestrijdingsmiddelen kunnen
terecht komen buiten detoepassingssfeer. Voorbeelden zijn:de residuenin het grondwater, in het
oppervlaktewater, in de lucht enin de atmosferische depositie. Deemissies leiden enerzijds tot
blootstelling van de mens,bijv.via het drinkwater ende lucht.Anderzijds leiden deze tot
blootstelling vandieren,planten,etc.in zowel agro-ecosystemen alsin de meer natuurlijke
terrestrische en aquatische ecosystemen.
Het overheidsbeleid t.a.v. het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij de gewasbescherming in de landentuinbouw is beschrevenin de Regeringsbeslissing Meerjarenplan Gewasbescherming (MJP-G;
Ministerie van LNV,1991).Belangrijke beleidsdoelstellingen daarin zijn a) het sanerenvan de
bestrijdingsmiddelen die ongewenste milieugevolgen met zich meebrengen en b) het drastisch
terugdringen vandeemissiesvande middelen naar het milieu. Debeoordelingsmethodes, criteria en
normen voor bestrijdingsmiddelen worden vanaf 1994wettelijk vastgelegd in Algemene
Maatregelen van Bestuur (AMvB) Milieucriteria, inclusief Ministeriële Regeling (Ministerie vanVROM,
1994etc). Inde eerstefase betreft het decriteria:l ) uitspoeling naar het grondwater, 2) persistentie
in de bodem en 3) effecten opwaterorganismen. Bijhet opstellen van dezeAMvB'swordt intensief
gebruik gemaakt van de kennis en de resultaten diein het ecotoxicologisch onderzoek voor
bestrijdingsmiddelen zijnverkregen. Eenaantaloplossingen voor beleidsvoering isvan voorlopige
aard;via voortgezet onderzoek moet de milieu-beoordeling over een aantaljaren op een,technischwetenschappelijk gezien,hoger niveau worden gebracht.Verder moeten een aantal lacunesin de
beoordeling nog worden ingevuld,bijv.wat betreft de adequate risico-evaluaties.
De Regeringsbeslissing MJP-G(1991) geeft aandatvoor de periode 1995-2000verdere verbeteringen
in het beleid ten aanzien van bestrijdingsmiddelen moeten worden aangebracht. Dit vereist
voortgezette ontwikkeling vanonderzoek-methodes, verbetering van beoordelingsprocedures en
voortzetting vandewetenschappelijke onderbouwing van criteria en normen.Voorzien wordt dat de
behoefte aan beleidsonderbouwend onderzoek in het kader van het MJP-Gvanaf 1995 minstens zo
groot isalsdiein de periode tot 1995Inde Bestuursovereenkomst (1993) betreffende de Uitvoering van het Meerjarenplan
Gewasbescherming tussen overheid en bedrijfsleven wordt herhaaldelijk aangedrongen op gedegen
wetenschappelijke onderbouwing van het beleid.Deuitgangspunten, aannames en rekenmodellen
dienen te worden gevalideerd voor uiteenlopende praktijkomstandigheden, voordat ze worden
geoperationaliseerd voor de beleidsvoering. Overheid en bedrijfsleven aanvaarden gezamenlijk de
verantwoordelijkheid voor hetverbeteren van het beleidt.a.v. bestrijdingsmiddelen.
Devragen die deoverheid stelt in het kader van de beoordeling van bestrijdingsmiddelen en de
gebruikte beoordelingsprocedure dienen duidelijk op schrift te worden gesteld.Inopdracht van het
College Toelating Bestrijdingsmiddelen eninoverleg met beleidsonderbouwende werkgroepen
heeft Haskoning (1993a) het Handboek Normen en Criteria (Versie 1.0) samengesteld.Er blijken
diverse hiaten te zitten in deevaluatie vande milieu-gevolgenvan het gebruik van bestrijdingsmiddelen (Haskoning, 1993b).Hetwettelijk vastleggen van beoordelingsmethoden, toetsingscriteria
en normen is alleen verantwoord alsdewetenschappelijke onderbouwing daarvan goedis.
Duidelijke Nederlandse inbreng is nodig in deontwikkeling van het Europese beleid t.a.v.
bestrijdingsmiddelen (Europese Gemeenschap, 1991; Europese Unie, 1993).Eerste aanzetten tot
onderzoeksvragen en beoordelingswijzen zijn gegeven,maar op diverse onderdelen zijn er nog
lacunes enonduidelijkheden. Ook hier vormt de beperkte wetenschappelijke onderbouwing een
knelpunt. Despecifieke aanpassingen in het EUbeleidvoor Nederlandse omstandigheden zullen
gedegen moeten worden onderbouwd.
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Het onderzoek is nodig omtot adequate technisch-wetenschappelijke onderbouwing van het beleid
te komen zodat dit maatschappelijk aanvaardbaar is en het draagvlak voor de maatregelen en
oplossingen bij dedoelgroepen wordt vergroot.
doel

Binnen het onderzoekprogramma kunnen zeventhema's onderscheiden worden,elk met specifieke
doelstellingen.
Thema A. Uitspoeling naar grondwater en waterlopen
Deuitspoeling van bestrijdingsmiddelen uit zwaardere kleigronden naar grondwater en waterlopen
wordt bestudeerd.Hetdoelis nate gaanin hoeverre preferente (snelle)waterstroming en
bestrijdingsmiddel-transport optreden via de grotere holtes (scheuren etc.) in deze gronden.
Anderzijds kan er een sterke adsorptie zijn aan deze gronden. Het tweede doelis om de
bovengrondse emissie-routes vanuit deakkerbouw en de groenteteelt in de vollegrond naar
waterlopen te kwantificeren. Het betreft het overwaaien van spuitvloeistof, de depositie met de
neerslag en deoppervlakte-afspoeling. Het uiteindelijk doelis om mogelijkheden aan te geven ter
vermindering vandeverontreiniging van de waterlopen.
De uitspoeling van bestrijdingsmiddelen vanuit kasgronden viade drainbuizen naar waterlopen
wordt bestudeerd. Het eerste doelis nate gaan welke bijdragen de uitspoeling uit kasgronden levert
aan de oppervlaktewater-verontreiniging. Het systeem-onderzoek levert de gegevens die nodig zijn
voor de berekening van de uitspoeling met TRANSOL Detoetsingvan de model-berekeningen aan
de handvan meetgegevens heeft tot doelde nauwkeurigheid van de schattingen betreffende de
uitspoeling nate gaan.Descenario-berekeningen maken het mogelijk gefundeerde adviezen ter
reductie vande emissie van bestrijdingsmiddelen via kasgronden naar waterlopen op te stellen.
Van het gedrag van bestrijdingsmiddelen in substraatteelt-systemen in kassenisweinig bekend. Doel
van het onderzoek is enerzijds om via het verzamelen van kennis het gebruik van de middelen in de
systemen te optimaliseren: goede gewasbescherming met zo laag mogelijke doseringen. Een tweede
belangrijk doelisom deemissiesvan bestrijdingsmiddelen via degebruikte voedingsoplossing ende
teeltmaterialen te minimaliseren.Via de bestudering van de processen en berekeningen wordt
getracht de onderzoek-resultaten meer algemeen bruikbaar te maken voor middel-substraat
combinaties.
Aan rekenmodellen voor de uitspoeling van bestrijdingsmiddelen worden hoge eisen gesteld,
voordat zeworden geaccepteerd alsinstrument in detoelatingsprocedure. Uit detoetsing van het
model PESTLAvoor humeuze zandgrond en het modelTRANSOLvoor weinig-humeuze
bloembollengronden blijkt dat er complicaties optreden die leidentot verschillen tussen
berekeningen en metingen. Dit onderzoek heeft tot doel om via nader onderzoek een betere
modellering van decomplicerende processen te bereiken,zodat de uitspoeling nauwkeuriger wordt
voorspeld.Verwacht magworden dat de standaard-uitspoelingsmodellen niet toepasbaar zijn op
waterstroming en bestrijdingsmiddel-transport in zwaardere (scheurende) kleigronden en in
kasgronden met ongelijkmatige watergiften. Doelvan dit onderzoek is om voor specifieke
combinaties van bodems en hydrologie toepasselijke rekenmodellen te ontwikkelen en te toetsen.
Thema B.Normstelling-gericht ecotoxicologisch onderzoek voor oppervlaktewater
Ontwikkeling en validatie TOXSWA
In het kader vande Regeringsbeslissing Meerjarenplan Gewasbescherming is het modelTOXSWA in
ontwikkeling. Het ontwikkelen van dit rekenmodelvoor de lange-termijn blootstelling van waterorganismen aan bestrijdingsmiddelen (AMvB Mileucriteria) endevalidatie van dit modelvoor (semi)veldsituaties heeft hoge beleidsurgentie. Het computerprogramma wordt momenteel geïmplementeerd en geverifieerd. Hierna moet het modelworden getoetst om te zien of het de
werkelijkheid voldoende nauwkeurig beschrijft.
Dedoelstellingen van dezetweede fase zijn: a)validatie van het modelTOXSWAvoor een aantal
(semi-)veldsituaties,b)vergroten vande kennis over de processen die optreden bij
bestrijdingsmiddelen in waterlopen en sediment, en c)opstellen van scenario's die voor
waterorganismen kwetsbare situaties in Nederland beschrijven.Vervolgens kunnen voor de
Nederlandse situatie degelijk-onderbouwde voorspellingen met het modelworden gedaan.
Eenknelpunt m.b.t. het verder ontwikkelen envalideren vanTOXSWA isde beperkte personele
capaciteit voor de analysesvan bestrijdingsmiddelen in de talrijke water-, plant-, en sedimentmonsters. Eentweede knelpunt betreft het ontbreken van personele capaciteit om de scenario's te
definiëren envoor deze situaties blootstellingsconcentraties te berekenen m.b.v.TOXSWA. Hiervoor
wordt extra menskracht gevraagd ten lastevan LNV-programmafinanciering (zie bijlage 1,thema B).
Validatie veiligheids/actoren
Hetonderzoek naar deeffecten van bestrijdingsmiddelen opwaterorganismen in laboratorium
microcosms wordt in de planperiode voortgezet. Het betreft hier een samenwerkingsverband tussen
DLO-Staring Centrum en LUW. Debenodigde proefopstelling behoort bij deinventaris van de
vakgroep Waterkwaliteitsbeheer enAquatische Oecologie. Dedoelstellingen van dit onderzoek zijn:
- Validatie vanveiligheidsfactoren voor bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater zoals toegepast
door de Nederlandse overheid (MJP-G;AMvB-Milieucriteria) ende Europese Unie (Uniforme
Beginselen),
Het ontwikkelen vanwetenschappelijk onderbouwde criteria en normen voor acute en
chronische blootstelling aan één of meerdere middelen te gebruiken voor een gedifferentieerd
risicobeleid van bestrijdingsmiddelen.
Deuitvoering enverwerking van eenvolledig microcosm-experiment met één bestrijdingsmiddel
vergt ca l jaar. Vanwege degrote kennisachterstand m.b.t.aquatische toxiciteit van fungiciden en
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mengselsvan meerdere middelen zalhieraanspeciale aandacht geschonken worden.
Toxiciteits-experimenten in het laboratorium
Dosis-effect relaties van bestrijdingsmiddelenvoor waterorganismen worden bestudeerd in
laboratorium-experimenten. Eénvandedoelstellingen hiervan is om kennis te verwerven omtrent de
hoogte van de "Lethal Body Burden" in vissenvoor enkele groepen bestrijdingsmiddelen
(insekticiden; herbiciden;fungiciden). Hierbij wordt tevens nagegaan in hoeverre de LBBwordt
beïnvloed door de duur en hoogte vande belasting. Naar verwachting is nog minimaal een
onderzoekstermijn vantwee jaar nodig omtot eenzinvol keuzemoment te komen m.b.t.de
beleidsmatige toepasbaarheid vandeze kennis.
Terondersteuning van onderzoek in microcosms en proefsloten zullenvoor eenaantal nader te
selecteren aquatische organismen standaardtoxiciteitstoetsen worden uitgevoerd met de te
gebruiken bestrijdingsmiddelen. Dezegegevens zijn nodig om eenonderscheid te kunnen maken in
directe enindirecte effecten van bestrijdingsmiddelen in de model-ecosystemen. Keuzemomenten
m.b.t.dezetoxiciteitstoetsen lopen daarom parallel aan die van de microcosm-en proefslootexperimenten.
Thema C.Systeem-gericht ecotoxicologisch onderzoek in watergangen
Het onderzoek naar de lange-termijn effecten van bestrijdingsmiddelen in proefsloten en naar de
herstelbaarheid van populaties en ecosysteem-functies wordt geïntensiveerd. Doel hiervan isde
ontwikkeling van eenecosysteem-gerichte normstelling voor watergangen, rekening houdend met
draagkracht en herstelbaarheid vandeze systemen.Een bijkomend doelis het ontwikkelen van
statistische technieken en modellen die derespons van aquatische ecosystemen ten gevolge van
stressdoor bestrijdingsmiddelen kunnen beschrijven/voorspellen. Deproefsloten van het Sinderhoeve-complex zijn hiervoor een uitermate geschikt experimenteel gereedschap. Het bestuderen van
de effecten van bestrijdingsmiddelen op populaties,gemeenschappen enecosysteem-functies van de
proefsloten maakt dit onderzoek arbeidsintensief. Daar komt bij dat gelijktijdig de blootstelling moet
worden gekarakteriseerd. Om deze redenen dient het systeemgerichte ecotoxicologisch onderzoek
in voldoende omvang te worden uitgevoerd. Ditvergt inzet van verscheidene wetenschappelijke
disciplines.Wij menen dit te kunnen realiseren door eenintensieve samenwerking tussen ecologen,
ecotoxicologen en milieuchemici vanSC-DLO,IBN-DLOen LUW.
Elk afzonderlijk experiment in de proefsloten zalten minste eenonderzoekperiode vantwee jaren
vereisen. Ecosysteem-gericht ecotoxicologisch onderzoek resulteert doorgaans in omvangrijke en
gecompliceerde data-sets. Het isdusvan groot belang dat de ervaring vande onderzoekgroep, m.b.t.
verwerking van modelecosysteemgegevens d.m.v.univariate en multivariate technieken,op peil
blijft. Eenpunt van zorgisdat deze kennisvooralaanwezig is bij tijdelijk personeel. Nodig is dat
deze expertise voor de programmaperiode behouden blijft d.m.v. projectfinanciering. Dit knelpunt
kanvoor de periode 1995-1996opgelost worden middels de additionele financiering door LNV t.b.v.
systeemgerichte ecotoxicologie.
Thema D. Emissie enverspreiding via de lucht
Eenbegin wordt gemaakt met de model-vorming betreffende de snelheidvan vervluchtigen van
bestrijdingsmiddelen op basisvan hun fysisch-chemische eigenschappen,deinteracties met bodemen gewas-oppervlakken ende klimaatsfactoren. Hetdoelisom een instrument te ontwikkelen
waarmee devervluchtiging van bestrijdingsmiddelen kanworden voorspeld. Eenverbeterd model
wordt ontwikkeld voor deverspreidingvan bestrijdingsmiddelen in de lucht, rekening houdend met
deveel-voorkomende obstakelsin het windveld. Dit is er op gericht de blootstelling van mensen,
andere organismen en ecosystemen rond de behandelde agrarische objecten nauwkeuriger te beschrijven. De koppeling van blootstellingsgegevens met humaan-toxicologische en ecotoxicologische
gegevens heeft tot doel bijdragen te leveren aan deontwikkeling van beoordelingsschema's, criteria
en normen voor bestrijdingsmiddelen in de lucht.
Thema E.Terrestrische ecotoxicologie van bestrijdingsmiddelen
Het algemene doelvan dit onderzoek is het ontwikkelen vaninstrumenten voor de beoordeling van
de risico's van onaanvaardbare neveneffecten van bestrijdingsmiddelen in zowel agrarische als meer
natuurlijke terrestrische ecosystemen.Het lotgevallen-model wordt ontwikkeld om dedynamiek van
de blootstelling van de organismen in experimenten enveld te kwantificeren. Op basis hiervan
kunnen de effecten in het labworden vertaald naar mogelijke effecten in het veld. Een ander
gespecificeerd doelis het ontwikkelen van model-ecosystemen voor nadere adequate risico-evaluatie
betreffende bestrijdingsmiddelen met potentieel risico op grond van standaard-toetsen. De modelontwikkeling op basisvan effecten op energie-stromen in de bodem isgericht op het schattenvan de
effecten op het populatie-verloop van bodemorganismen in het veld.
Thema F.Transport van toxische stoffen in stromende wateren
Kennis inzake het transport van stoffen in stromende wateren is uiterst beperkt. Dit betreft minerale
enorganische stoffen met dedaaraangehechtevoedingsstoffen enverontreinigingen. Het doelvan
dit onderzoek isinzicht teverschaffen in deomvang van het transport van stoffen (organochloor
bestrijdingsmiddelen; zware metalen;PAK's;PCB's)in stromende wateren en de effecten op de
aanwezige levensgemeenschappen. Instromende wateren zijn vooral de macrofauna-gemeenschappen van belang.Onderzoek heeft uitgewezen dat dezedieren gedragsveranderingen vertonen
onder invloed vanverontreinigingen met alsgevolg dat zedoor de stroming worden weggevoerd.
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Thema G. Beleidsadvisering risico's bestrijdingsmiddelen
Eris regelmatig behoefte aantechnisch-wetenschappelijke beleidsadvisering t.a.v. landbouwkundige
en milieukundige aspecten van het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij degewasbescherming. Doel
van dit thema is het reserveren van0,7 fte voor beleidsadvisering en het zichtbaar maken van de
tijdsbesteding hieraan.
planning 1998

Thema A. Uitspoeling naar grondwater en waterlopen
Degedetailleerde veldstudie naar uitspoeling van bestrijdingsmiddelen in een gestructureerde
kleigrond wordt voortgezet. Gegevensverzamelen voor toetsing modellering preferent transport.
Samen met RIVM (en mogelijk RIZA)wordt versie 1.0 van het consensusmodel voor het gedrag van
bestrijdingsmiddelen in de bodem en hun emissies naargrond-en oppervlaktewater ontwikkeld.
Ten behoeve van de FOCUSWorkgroup for Groundwater Scenarios worden berekeningen uitgevoerd
met PESTLA(versie 3.2) voor enkele bestrijdingsmiddelen in ongeveer tien bodem-plant-klimaat
combinaties op EU-schaal(standaardscenario's voor de toelating).
Publicatie van de studie naar deomzettingssnelheid van bentazon in de bodemlagen rond de
grondwaterspiegel te Vredepeel (met het RIVM) enverbetering van het betreffende sub-model.
Alle laboratorium-en veldstudies voor het proefveld Vredepeel (periode 1990-1997) worden in
samenhang geanalyseerd en het consensusmodel wordt getoetst aan de resultaten ervan.
Thema B.Normstelling-gericht ecotoxicologisch onderzoek voor oppervlaktewater
Kennisvan belangrijke invoerparameterswordt verzameld voor de releasevanTOXSWA 2.0die het
gedrag van bestrijdingsmiddelen inwaterlopen simuleert voor herhaalde toediening en variabele
hydrologie (tijdreeks).Tevenswordt TOXSWA geschikt gemaakt voor het berekenen van blootstellingsconcentraties in eenwatergangenstelsel (i.v.m.gedifferentieerde normstelling).
In samenwerking met Europese partners worden richtlijnen ontwikkeld enonderbouwd voor de
interpretatie van pré-registratie onderzoek, met speciale aandacht voor 'high tier risk assessment'
(o.a.semi-veldstudies). In het kadervan gedifferentieerd risicobeleid wordt gewerkt aan eenDSS
(MINERVA)voor het schatten van ecologische risico's van bestrijdingsmiddelen in kavelsloten en
hoofdwatergangen.
In samenwerking met LUWen RIVMwordt een microcosm-experiment uitgevoerd met een mengsel
van lindaan en atrazin.Dit om te bezienof decriteria beschreven in de Uniforme Beginselen
voldoende bescherming bieden indien waterorganismen worden blootgesteld aan meerdere actieve
stoffen. Een literatuur-overzicht over combinatietoxiciteit van bestrijdingsmiddelen voor
waterorganismen wordt voltooid.
Thema C.Systeem-gericht ecotoxicologisch onderzoek
Deresultaten van het proefslootexperiment met het fungicide carbendazim, uitgevoerd in 1997 door
IBN-DLOen SC-DLO(i.s.m. LUW, RIVM,UvA en RIZA)worden grotendeels uitgewerkt. Het experiment
richt zich op factoren die bepalend zijn voor het herstelvangevoelige populaties en
ecosysteem-functies.
Dedata-setsvan uitgewerkte proefsloot-en microcosm-experimentenworden gebruikt voor de
ontwikkeling van een herstel-model (HERBEST).Het model houdt rekening met het verloop in
blootstellingsconcentratie, met de'life-history' kenmerken en met toxiciteit voor waterorganismen.
Het onderzoek naar multivariate technieken,te gebruiken voor deinterpretatie van semi-veldstudies
in het kader van detoelating,wordt voortgezet.
Thema D. Emissie en verspreiding via de lucht
Eenpublicatie wordt samengesteld over de vergelijking vande vervluchtiging van bestrijdingsmiddelen in een geklimatiseerde lysimeteropstelling en die vanaf bodem en planten onder
veldomstandigheden.
Thema E.Terrestrische ecotoxicologie van bestrijdingsmiddelen
In het kader van een EUmedefinancieringsproject (MIXTOX) wordt het gedragvan enkele mengsels
van bestrijdingsmiddelen in grond gevolgd in laboratoriumstudies naar de effecten op
bodemorganismen (o.l.v.Vakgroep Nematologie LUW).
Thema G. Beleidadvisering bestrijdingsmiddelen
Adviezen worden ad-hocversterkt aan (beleids)medewerkersvan betrokken ministeries (vooral LNV),
de Gezondheidsraad en het CTB. Tevens participatie in relevante landelijke en Europese
werkgroepen. Het programma levert devoorzitter van de FOCUSWorkgroup for Groundwater
Scenarios en een lidvan de FOCUSWorkgroup for SurfaceWater Scenarios.
Thema H. Emissiebeperkende toedieningstechnieken
Conform deindicaties enin nauw overleg met Afd.Gewasbescherming LNVwordt het
driftonderzoek geïntensiveerd. Hetonderzoeken van deintegratiemogelijkheden met het DLO
praktijkonderzoekprogramma op het gebied vandegewasbescherming (aangegeven in de
indicaties) zal plaatsvinden na overleg met de begeleidingscommissie.
T.b.vde nieuwe driftabel (CTB)worden deindicatieve waarden voor de driftpercentages verder
onderbouwd door middelvan veldonderzoek,in combinatie met validatie en uitbreiding van het
driftmodel IDEFICS.
Voorvolveldsteelten wordt de gemeten drift bij maatregelen als luchtondersteuning en afscherming
spuitproces via inschatting gekoppeld aan model-berekeningen. Ook andere factoren (kantdop,
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teeltvrije zone),o.a.in de combinaties in het bloembollenconvenant, worden via lab-en veldmetingen onderzocht; dit wordt aangevuld met modelberekeningen.
In het kader van deWVO-boomteelt wordt eeninschatting gemaakt vandedrift bij de grote
diversiteit aanspuittechnieken,vanuit het beperkt beschikbare veldonderzoek. Enkele driftbeperkendeideeën (o.a windschermen) worden verder uitgewerkt. Dit wordt aangevuld met eigen onderzoek
bij bespuitingen in de boomkwekerij (hoge en lage teelten).
Devolgende gangbare spuitsituaties en spuittechnieken in devolveldsteelten worden nader
onderzocht via metingen en driftmodel-berekeningen:
- effect vangewashoogte in relatie tot gewastype en de eventuele rijafstand;
- toepassing via rijenspuiten.
Thema I. Monitoring van bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater
Het meetprogramma in Noord-Brabant naar deemissies van onkruidbestrijdingsmiddelen in snijmais
naar oppervlaktewater wordt voortgezet. Oplossingen (bijv. driftbeperking) worden getoetst en
mogelijk geïmplementeerd om deomvang vande verschillende routeste beperken. Relatief veel
aandacht wordt besteed aan deoppervlakte-afspoeling vanwege het belang van deze route in
snijmais op zandgronden. Het effect van deinspanningen vande agrariërswordt getoetst via
metingen voor bestrijdingsmiddelen in nabijgelegen waterlopen.

Lijst met concrete producten
Thema A.
* Publicatie over omzetting bentazon in zone rond grondwaterspiegel.
* Versie l.o van het consensusmodel voor bestrijdingsmiddelen in de bodem (+ handleiding).
* Rapport over EU-standaardscenario'svoor PESTLAen bijbehorende invoerbestanden.
* Publicatie over toets van PESTLAop proefveld Vredepeel op basisvande definitieve
resultaten.
Thema B.
* Publicatie standaardscenario's TOXSWAvoor Nederland.
* Rapport invoergegevens TOXSWA.
* VersieTOXSWA 2.0 (implementatie variabele hydrologie en stelsel watergangen).
* Publicatie over sorptie van bestrijdingsmiddelen aan macrofytem.
* Publicatie blootstellingsconcentraties in kavelsloten en hoofdwaterloop (NW4casus).
* Rapport EU-standaardscenario's TOXSWA, plusdiskette met invoerbestanden.
* Publicatie validatie chronische normstelling voor carbendazim.
* Publicatie effecten complex mengselvan bestrijdingsmiddelen in microcosms.
* Overzichtsartikel combinatie-toxiciteit bestrijdingsmiddelen voor waterorganismen.
* Beslisboom voor 'high tier risk assessment' (in DSSMINERVA).
ThemaC.
* Publicatie proefslootexperiment met carbendazim (lotgevallen en plankton).
* Uitgewerkte ecologische data-sets van proefslootexperiment met carbendazim,
te gebruiken voor de ontwikkeling van het herstelmodel.
* Eersteversie van het herstelmodel HERBESTen publicatie.
* Publicatie multivariate technieken voor interpretatie semi-veldstudies.
Thema D.
* Publicatie oververvluchtigingsmetingenvanaf lysimeter envanaf bodem en planten in het veld.

*
Thema H.
* Rapport onderbouwing drifttabelCTB.
* Rapport drift bij laanboombespuitingen.
* Publicatie over drift optredend bij veldbespuitingen.
* Rapport over vergelijking tracer- en bestrijdingsmiddel-depositie in enkele gewassen.
Thema I.
* Veldexcursies met agrariërs enpresentatie van monitoringresultaten.
* Uitgangspunten discussie emissiebeperking in de snijmaisteelt.
* Rapport met aanbevelingen voor emissiebeperking in de snijmaisteelt.
Workshop i.v.m.afronding van programma 276
Inoverleg met de begeleidingscommissie, desamenwerkende instituten encDLOzal een workshop
georganiseerd worden met alsdoelen:
1. presenteren enevaluerenvande programma-output
2. bespreken van prioriteiten voor het vervolg-programma.
andere relevante
programma's

305, 329

indicatie omvang

Totaal Mf 3,0waarvan Mf 3,0ten lastevan LNV.
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projecten

ThemaA. Uitspoeling naar grondwater en waterlopen
56l
Ontwikkeling/validatie van uitspoelingsmodellen (SC-DLO,M.Leistra)
653
Omzetting bestrijdingsmiddelen in ondergrond (SC-DLO,J.H.Smelt)
Ontwikkeling consensusmodel voor bestrijdingsmiddelen in bodem (SC-DLO, J.J.T.I.
Boesten)
Veldstudie uitspoeling van bestrijdingsmiddelen in scheurende kleigrond (SC-DLO, J.H.
Smelt)
Ontwikkeling PESTLAuitspoelingsscenario's op EU-schaal(SC-DLO,F.van den Berg)
ThemaB. Normstelling-gericht ecotoxicologisch onderzoek oppervlaktewater
Ontwikkeling envalidatie van TOXSWA (SC-DLO,P.l.Adriaanse)
Opschaling TOXSWAvoor hoofdwaterloop (SC-DLO,W.H.J.Beltman)
7511
Normstelling mengsels bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater (SC-DLO,J.W. Deneer)
DSS-Ecologischerisico's bestrijdingsmiddelen (MINERVA) (SC-DLO,T.C.M.Broek)
35010
Herstel modelecosystemen natoediening vantoxische stoffen (IBN-DLO,P.F.M.
Verdonschot)
ThemaC. Systeem-gericht ecotoxicologisch onderzoek in watergangen
7470
Effecten bestrijdingsmiddelen in proefsloten en herstelbaarheid van populaties en
ecosysteemfuncties (SC-DLO,R.P.A.van Wijngaarden)
Effectmodellering bestrijdingsmiddelen (SC-DLO,PJ.van den Brink)
Thema D.Emissieen verspreiding via de lucht
7513
Emissie enverspreiding van bestrijdingsmiddelen via de lucht (SC-DLO,F.vanden Berg)
Thema ETerrestrischeecotoxicologie van bestrijdingsmiddelen
Effect assessment of toxicant mixtures to soilorganisms (MIXTOX) (SC-DLO,M. Leistra)
Thema C.Beleidsadvisering risico's bestrijdingsmiddelen
571
Beleidsadvisering risico's bestrijdingsmiddelen (SC-DLO,J. Drent)
ThemaH. Emissiebeperkende toedieningstechnieken
51006
Emissiebeperking endepositieverbetering bij toediening van gewasbeschermingsmiddelen
(IMAG-DLO,J.C. vandeZande)
7246
Chemisch onderzoek bijtoedieningstechnieken voor bestrijdingsmiddelen (SC-DLO, J.H.
Smelt)
ThemaI. Monitoring van bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater
5872
Interpretatie van metingen in demonstratieproject 'Bewust boeren voor een schone Maas'
(SC-DLO,R.C.M. Merkelbach)
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Kennisontwikkeling voor de Milieuplanbureaufunctie
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IrJ.H.A.M.Steenvoorden,SC-DLO
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lindjaar

2000

samenvatting

Voor de evaluatie en prognose van milieubeleid voor het landelijk gebied zijn simulatiemodellen en
gegevens nodig.Vanuit de kennisbehoefte op landelijk en regionaal niveau vindt verdere
kennisontwikkeling en -operationalisering plaatsvoor de Milieuplanbureau-functie van het RIVMen
voor milieubeleidsvraagstukken van de Ministeries van LNV. Deonderzoekproducten kunnen
eveneensvan belang zijnvoor andere ministeries eninstellingen (bijv. provincies en waterschappen).
Deaanleiding tot deWDTisdevorming van de Milieuplanbureau-functie in deWet Milieubeheer
(art.4-2b).Hierin isgeregeld dat DLOalle inlichtingen engegevens dient te leveren waarover zij kan
beschikken,voor zover die voor deopstelling van Milieubalans, Milieuverkenning,
milieubeleidsplannen en milieuprogramma's noodzakelijk zijn. In het tussen DLOen RIVMop 2
februari 1996gesloten convenant isaangegeven,dat RIVM behoefte heeft aande bij DLO aanwezige
expertisein devorm van proceskennis, modellen en gegevensbestanden op met name de volgende
terreinen:
- landbouwkundige ontwikkelingen en kennis van actoren in de landbouw;
- verzuring,vermesting enverdroging;
- verspreiding van bestrijdingsmiddelen enzware metalen;
- klimaatverandering;
- ecologische effecten vaningrepen en milieubelastingen in het landelijk gebied,inclusief
natuurgebieden;
- economische effecten van maatregelen in de landbouw.
DeMilieuplanbureau-functie in het kader van deWet Milieubeheer isdus de directe aanleiding om
over tegaantot deWDT. Echter,alleWDT-taken die relevant zijnvoor de MPB-functie zijn eveneens
van groot belang voor beleidsterreinen van LNVop nationaal en regionaal niveau envoor provincies
enwaterschappen.
DeaardvandeWDT bestaat in zijn algemeenheid uit: analysesvan het milieubeleid,
informatiebeheer en kennisontwikkeling. Dezeonderwerpen zullen hierna verder worden toegelicht.
Inveelgevallen gaat het om inspanningen die additioneel zijn aaninspanningen die geleverd
worden in aanverwante programma's.
Analyses milieubeleid
Inde Milieubalans en de Milieuverkenningen wordt detoestand van het milieu geanalyseerd in
relatie tot het gevoerde beleid (evaluatie) of nogte ontwikkelen beleid (verkenning) en
maatschappelijke ontwikkelingen. Hierbijwordt gebruik gemaakt van rekenmodellen en monitoring
gegevens.Milieuthema's waaraan DLOeen belangrijke bijdrage dient te leveren zijn o.a.:verzuring,
vermesting,verspreiding van bestrijdingsmiddelen en zware metalen enverdroging. Eenandere,
jaarlijks terugkerende, activiteit van het Ministerie vanVROMwaaraan DLOeen bijdrage levert,
betreft de EmissieJaarrapportage (EJR).DLOlevert met name een bijdrage aande EJRbetreffende de
emissies uit de landbouwsector en de natuur.
Deaardvande DLO-bijdrage aan analysesvan het milieubeleid voor het landelijk gebied kan bestaan
uit het aanleveren van informatie, overleg over te gebruiken indicatoren voor het milieubeleid en de
door te rekenen scenario's,het zelf uitvoeren van berekeningen en het kritisch beoordelen van door
anderen uitgevoerde beleidsanalyses en geproduceerde teksten.
Informatiebeheer
Ermoet zorg voor worden gedragen,dat voor de MPB-functie relevante modellen en bestanden
voldoen aante stellen kwaliteitseisen endat deze expertises ook op langere termijn beschikbaar
blijven.
Algemene eisen die gesteld kunnen worden aan milieubeleidsanalyses zijn, dat de resultaten
betrouwbaar zijn en de uitgevoerde berekeningen herhaald moeten kunnen worden,m.a.w.
reproduceerbaar zijn. Dit heeft consequenties voor het beheer van de rekenmodellen en
gegevensbestanden en het vastleggen vantoegepaste Tekenprocedures en resultaten. Door DLOzal
daartoe,in overleg met o.a.het RIVM,gewerkt moeten worden aande verdere ontwikkeling en
implementatie van een systeemvan kwaliteitsborging.
Kennisontwikkeling
Nieuwe inzichten in processen zullen opgenomen moeten worden in rekeninstrumentaria voor de
milieubeleidsanalyses voor het landelijk gebied. Denieuwere inzichten worden vaakverkregen in
onderzoek op lagere schaalniveaus,waarna doorvertaling dient plaatste vinden naar de hogere
schaalniveaus (regionaal, nationaal). Hierover zalconsensus moeten worden bereikt in
wetenschappelijke kring.Vervolgens zullen deaangepaste instrumentaria geïmplementeerd moeten
worden ten behoeve van de MPB-functie.Voor belangrijke modellen engegevensbestanden zal
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gestreefd worden naar gezamenlijke beheersgroepen met andere relevante instellingen om
versiebeheer eninvesteringstempo te regelen.
Met het RIVMzijn afspraken gemaakt over 14projecten,die een looptijd hebben variërend van
1 tot 4jaren. Jaarlijks zal met het RIVM(en DWK) overleg plaatsvinden om tot een actualisering van
dewenselijke DLO-bijdrage te komen. Deproducten waaraan zalworden gewerkt zijn beschreven
onder devolgende zesthema's. Eenbelangrijk deelvan de MPB-projecten wordt zowel gefinancierd
vanuit de LNV-programmafinanciering alsdoor het RIVM.De uitgangspunten voor de gezamenlijke
financiering zijn opgesteld door DWK en het RIVM.Het project betreffende de ontwikkeling van het
consensusmodel voor de nutriënten-emissie wordt eveneens mee gefinancierd door RIZA.
Samenwerking met RIZAvindt ook plaats bij dedefinitiestudie 'modellering
bestrijdingsmiddelenconcentratie in oppervlaktewater'. Deoverige projecten worden vrijwel geheel
gefinancierd uit de programmafinanciering.
Thema 1:Maatschappelijke ontwikkelingen
Deontwikkelingen in de landbouw (grondgebruik, productie, enz.) zullen worden gegenereerd,o.a.
ten behoeve van de MV97, medeten aanzienvan de acceptatie van milieuvriendelijke technieken.
Thema 2:Milieubelasting en emissies
Verzuring
Berekening zal plaats vinden van deverweringssnelheid van klei-en lössgronden envan de kritische
depositieniveaus voor stikstof en zuurvormende stoffen op Nederlandse bossen. Demate van
bodemverzuring in bossen en natuurterreinen en nitraat in het bodemvocht zalworden berekend.
Vermesting
Het stofstromenmodelvan AB-en LEI-DLO,dat op bedrijfsniveau de plantaardige en/of dierlijke
productie berekent en de daarmee verband houdende nutriëntenstromen en verliezen,zal worden
gedocumenteerd en getoetst. Mogelijke uitbreidingen van het model naar andere milieuthema's zal
worden nagegaan.
Het consensusmodel voor de nutriënten-emissiemodel voor de regionale en nationale schaal
(STONE)zalverder worden ontwikkeld in samenwerking met het RIVMen RIZA.
Deafstemming en koppeling van het stofstromenmodel ende nutriënten-emissiemodellering zal
worden gerealiseerd in samenwerking tussen DLO,RIVMen RIZA. Demodellering van de
nutriëntenhuishouding vande bodem onder bossen en natuurterreinen zalworden geïntegreerd in
het consensusmodel voor nutriëntenemissie. Het instrumentarium zalworden toegepast voor de
evaluatie enverkenning van het mestbeleid ende gevolgen voor de belasting van grond-en
oppervlaktewater.
Verspreiding
Voor zware metalen zal berekening plaatsvinden van de bodembelasting, de kritische
depositieniveaus en de overschrijding daarvan.
Hetgebruik van bestrijdingsmiddelen per landbouwsector, gewas en regio zalworden geanalyseerd.
Hiertoe worden de databestanden bestrijdingsmiddelen jaarlijks geactualiseerd en het
kennissysteem bestrijdingsmiddelen verder ontwikkeld. Ontwikkeling en toetsing zalplaats vinden
van modellen en methodieken voor de kwantificering van de emissie van bestrijdingsmiddelen naar
lucht, bodem enwater in afhankelijkheid vangewas,toedieningstechniek entoedieningstijdstip. De
modellen en methodieken zullen worden gedocumenteerd.Voor de berekening van de concentratie
bestrijdingsmiddel in regionale oppervlaktewateren zaleenverdere ontwikkeling plaats vinden van
het instrumentarium. Hiertoe zaleendefinitiestudie worden uitgevoerd in overleg met RIVM,RIZA
enwaterschappen.
Verdroging
Eenbijdrage zalworden geleverd aan het bereiken van consensus over de modellering van
verzadigde enonverzadigde zone voor de landelijke en regionale schaalin samenwerking met RIVM,
RIZAenwaterschappen.
Energieverbruik
Verbeteringen zullen worden aangebracht in de modellering van het energieverbruik van land- en
tuinbouw en eenverkenning zalplaatsvinden van de efficiency van besparingsmaatregelen.
Thema 3: Effecten van ingrepen en veranderingen in milieukwaliteit
Effecten op landbouw
Deinvloed vanvernatting op de landbouwproductie zalworden gekwantificeerd evenals de invloed
van directe blootstelling van landbouwgewassen aan luchtverontreiniging.
Effecten op natuur
Eenmethodiek zalworden ontwikkeld voor de kwantificering van de ontwikkeling van
kernpopulaties vanfauna. Berekeningen vaneffecten van ingrepen zullen worden uitgevoerd. (Bijde
vorming van een DLO-programma voor onderzoek t.b.v. de NPB-functie kandit onderdeel uit dit
programma verdwijnen).
Thema 4: Monitoring
Ominzicht te krijgen in deeffectiviteit endeefficiency van het landbouw-milieubeleid dienen
methoden ontwikkeld te worden voor deevaluatie van resultaten van diverse monitoring netwerken
en deintegratie van de resultaten. Het opzetten (keuze parameters,frequentiebepaling, enz.) ende
uitvoering van de monitoring vallen buiten dit programma.
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Thema 5:Gebiedsgerichte integratie
Voor de gebiedsgerichte analysevan de milieuproblematiek zalworden gewerkt aan methoden voor
de integratie van kwaliteitsindicatoren ten behoeve vanfuncties in het landelijk gebied.
Thema 6: Kwaliteitsborging
Inoverleg met het RIVMzalgewerkt worden aandeontwikkeling van richtlijnen voor de
kwaliteitsborging voor modellen,gegevens,Tekenprocedures en resultaten ten behoeve van de
Milieuplanbureau-functie. Derichtlijnen zullen worden geïmplementeerd voor de relevante
modellen en gegevensbestanden, met name die voor de milieuthema's verzuring,
bestrijdingsmiddelen,vermesting envoor de hydrologie.
Ten behoeve van de reproduceerbaarheid van Tekenprocedures en deverhoging van de
betrouwbaarheid van rekenresultaten dient een DLO-raamwerk ontwikkeld te worden voor de
koppeling van DLO-gegevensbestandenen rekenmodellen die relevant zijnvoor de MPB-functie. Het
verkennen van de mogelijkheden van electronische gegevensuitwisseling tussen DLOen RIVM kan
daaraan ook bijdragen.Samenwerking en afstemming met RIVM en RIZAis hierbij noodzakelijk.

planning 1998

Algemeen
Decapaciteit van dit programma wordt besteedaan:
WDTin engere zin,d.w.z. deverplichtingen dievoortvloeien uit het MAP-milieu en het DLO/RIVMConvenant,
Onderzoek ter ondersteuning van deWDT. Deinhoud vandeWDTin engere zin wordt vastgelegd in
interdepartementale gremia (Stuurgroep NMPen Stuurgroep RIVM). Dit levert ook de afbakening op
naar andere DLO-programma'szoals het 'Nutriëntenprogramma' (317).
Bijsturing van het onderzoek binnen dit programma moet met name worden gezocht bij het
'onderzoek ter ondersteuning vande WDT'. Dit programma isinhoudelijk zeer breed.Om onnodige
versnippering tevoorkomen isalshoofdlijn bijde uitwerking van het 'onderzoek ter ondersteuning
van deWDT' gehanteerd,dat wordt aangesloten bij de hoofdlijn van de 'WDT in engere zin. Met
eerste prioriteit wordt daarom gewerkt aan deverdere completering en operationalisering van het
rekeninstrumentarium voor het milieuthema Vermesting en met tweede prioriteit aan Verspreiding
van Bestrijdingsmiddelen. Daarnaast dient aandacht te worden gegeven aan Kwaliteitsborging en
aan nieuwe prioriteiten van deopdrachtgevers, met name 'Ruimtelijke kwaliteit'. Het programma
heeft onvoldoende capaciteit om,naastdeverplichte 'WDTin engere zin'en een aantalvoor de
MPB-functie urgente onderwerpen, ook nog eeninspanning te leveren op IT-gebied voor de
ontwikkeling van 'Frameworks'. Dit laatste onderwerp speelt DLO-breed in het kader van de
Planbureaufuncties.
Produkten per thema:
Voor de hierna vermelde thema's zullen devolgende resultaten worden gerealiseerd in 1998 (tussen
haakjes het eventuele projectnummer).Tevensisvan belang dat in september 1997 nader overleg zal
plaatsvinden met RIVMover de bijstellingvan prioriteiten voor 'WDTin engere zin'. Bij de
produktbeschrijving is daar nog geen rekening mee gehouden.
Thema l : Maatschappelijke ontwikkelingen:
MO-l:
Modelberekeningen ten behoeve van het NMP3 en rapportage over daarbij gehanteerde
uitgangspunten (LEI-i);
MO-2:
Methodiek voor de berekening van het toekomstig energieverbruik in de land- en
tuinbouw onderdeelvan het ICARUS-model) zalworden verbeterd en gedocumenteerd
(LEI-3);
MO-3:
Voorbereiding en aanlevering voor MB98en MB99voor bestrijdingsmiddelen van
gegevens over de kostenvan milieumaatregelen en de penetratiegraad van
milieuvriendelijker technieken en produkten ende rapportage daarover (LEI-4).
MO-4:
Rapport waarin de methodiek wordt gedocumenteerd voor deontwikkeling van
toekomstscenario's voor de landbouw; afgestemd met RIVMen RIZA(LEI).
MO-5: Rapport met voorstelvoor de (verdere) ontwikkeling vaneen bedrijfsmodelvoor de vertaling
van toekomstscenario's voor de landbouw naar het stoffengebruik (LEI, AB).
Thema 2:Milieubelastingen enemissies:

Algemeen:
ME-i:
ME-2:

Bijdrage aan rapportage over de belasting van bodem,water en lucht in het kader van de
EmissieJaarrapportage vanVROMvoor Taakgroep Landbouw (LEI).
DLO-Overleg modelinstrumentarium voor MPB-functie.Voor enkele produkten, ontwikkeld
op éénvande instituten,isop cruciale momenten overleg tussen DLO-onderzoekers nodig
(AB, IMAG, LEI,SC),met name: MO-4, MO-5,VM-4,Gl-l, KW-l en KW-2.

Verzuring:
VZ-l:
Aanleveren van kritische depositieniveaus voor stikstof en zuur op bosvoor MB98 en
bijdrage aan rapportage (SC-2).
VZ-2:
Ondersteuning berekeningen voor verzuring bij RIVM(SC-3).
VZ-3:
Aanleveren voor MB98vangegevens over ammoniakemissie,verbetering van de
berekeningsmethodiek, aanpassingvan modellen en rapportage (LEI-2);
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Vermesting:
VM-i:
Aanleveren voor MB98vangegevens over de bodembelasting met Nen P via dierlijke mest
en kunstmest, verbetering vande berekeningsmethodiek, aanpassing van de modellen en
rapportage (LEI-2);
VM-2:
Eengetest enverbeterd interdepartementaal nutriëntenemissiemodelvoor de nationale
schaal(STONE);afgestemd met RIZAen RIVM(SC-20).
VM-3:
EenStofstromenmodel,waarin de nutrientenstromen weersafhankelijk zijn gemaakt
inclusief documentatie (SC,AB,LEI).
VM-4:
Een rapport dat ten behoevevan landelijke beleidsevaluaties de methoden beschrijft voor
de kwantificering vande ammoniakemissie uit dierlijke mest envoorstellen doet voor
verbetering (IMAG,AB,LEI).
Verspreiding:
VS-l:
Berekening en rapportage van gehalten,voorraden en kritische depositieniveaus voor de
zware metalen Pb,Cd,CuenZnin de minerale laagvoor MB98 (SC-l).
VS-2:
Documentatie vanverbeterde beschrijving voor bestrijdingsmiddelen vaninterceptie en
vervluchtiging tijdens en natoediening enfotochemische omzetting (SC-8);
VS-3:
Verbeterde versievan het Informatie Systeem Bestrijdingsmiddelen (ISBEST),met
aangepaste emissie-factoren (op basisvan produkt VS-2)(SC-8).
VS-4:
Eendocument met de beschrijving van dewijze van integreren van gegevens over
bestrijdingsmiddelengebruik, afkomstig van LEIen CBS,en invoer in ISBEST(SC-11,LEI);
VS-5:
Eendataset over bestrijdingsmiddelengebruik voor de berekening van de emissie naar
grond- en oppervlaktewater voor MB98 (SC-11,LEI).
VS-6:
Eendocument dat het interdepartementale instrumentarium beschrijft voor de berekening
op landelijke schaalvande belasting vanoppervlaktewater met bestrijdingsmiddelen via
uitspoeling endrift; afstemming met RIZAen RIVM(SC-12).
VS-7:
Als onderdeelvanVS-6wordt in samenwerking met RIVMen RIZAeen
interdepartementale versie ontwikkeld van het uitspoelingsmodel voor
bestrijdingsmiddelen, uitgaande van PESTLAen GEOPESTRAS(SC)
VS-8:
Alsvervolg op de met RIZAen RIVM uitgevoerde definitiestudie wordt de eerste versie
ontwikkeld voor het model 'Bestrijdingsmiddelengedrag in regionaal oppervlaktewater'
(SC)
VS-g: Aanleveren voor MB98vangegevens over de belasting van de bodem met zware metalen (LEI2)
Verdroging:
VD-i:
Insamenwerking met RIZAen RIVMdefiniëren en ontwikkelen van een
interdepartementaal hydrologisch modelinstrumentarium voor nationale beleidsanalyses
(SC);met programma Waterbeheer en Verdroging (226)
Thema 3:Effecten vaningrepen enverandering milieukwaliteit:
EF-i:
Afronding endocumentatie van het faunamodel LARCH, waarmee het effect van
ruimtelijke rangschikking op populatie-omvang kan worden berekend (model wordt
tevensonderdeelvoor het Decision Support System 'de natuurplanner' van het RIVM (IBNl)

Thema 4: Monitoring:
Voor monitoring wordt geen apart onderzoek opgezet. Aan monitoring wordt een deelvan de
capaciteit besteed in de Convenant-projecten van het LEI(LEI-2,-3en-4).
Thema 5:Gebiedsgerichte integratie:
Gl-i:
Document, waarin de problematiek van gebiedsgerichte integratie in het kader van
landelijke beleidsverkenningen wordt beschreven en de betrokkenheid (wie ontwikkelt
wat?) wordt geschetst voor de DLO-programma's:voor MPB-en NPB-functie en
'Monitoring Groene Ruimte' (DLO-visie Gebiedsgerichte Integratie).
GI-2:
Uitvoering onderdelen van DLO-visie Gebiedsgerichte Integratie.
Thema 6: Kwaliteitsborging:
KW-l:
Document waarin devisievan DLOen RIVMis weergegeven voor de kwaliteitsborging van
modellen enbestanden in het kader vande MPB-en NPB-functie;tevens stand van zaken
bij kwaliteitsborging voor DLO-modellen en -bestanden en DLO-planvoor gewenste
investeringen voor de planbureau-functies.
KW-2:
Geencapaciteit is beschikbaar voor deverdere ontwikkeling van een informatica
technologisch framework binnen DLOvoor de modelketen 'Vermesting',in samenwerking
tussen SC,ABen LEI.In najaar 1997vindt wel eenworkshop plaats (met progr. 317) waarin
de benodigde inspanningen worden geïnventariseerd.
Algemeen:
AL-i:
Reservevan 2%voor nieuwe vragen.
AL-2:
Capaciteit voor programmaleiding, zoalsoverleg met RIVMen RIZAover afstemming bij
onderzoek nutriënten en bestrijdingsmiddelen, National FocalPoint (bij RIVM) voor
Europees Milieu Agentschap, Emissie Jaarrapportage vanVROM,afstemming frameworks
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extern,organisatie DLO-workshopsvoor afstemming in kader van programma.
andere relevante
programma's

129, 230, 241,262, 276, 310, 317, 328, 329

indicatie omvang

Totaal Mf 2,4waarvan Mf 1,8 ten lastevan LNV.

projecten

Thema l : Maatschappelijke ontwikkelingen:
LEI-l
J.Dijk
Landbouwscenario's
LEI-3
A.Verhaegh
Energieverbruik
LEI-4
J.Dijk
Milieukosten bestrijdingsmiddelen
Thema 2:Milieubelastingen en emissies:
Verzuring:
Kritische depositieniveaus
SC-2
DeVries
Verzuring bodem
SC-3
J.Kros
Vermesting:
Kunstmestverbruik,bodembelasting met
LEI-2
J.Dijk
mineralen enzware metalen
SC-20
Finke
Ontwikkeling consensusmodel
nutriëntenemissie STONE
Verspreiding:
Zware metalenaccumulatie
DeVries
SC-l
Emissiesvan bestrijdingsmiddelen per
F.v.d. Berg
SC-8
milieu-compartiment (7542)
SC-ll
R.Merkelbach,
Totaalbestrijdingsmiddelengebruik per
deelsector
SC-12
R.Merkelbach,
Nationaalinstrumentarium emissie
oppervlaktewater (7555)
Thema 3:Effecten ingrepen enverandering milieukwaliteit:
IBN-l
Verboom
Ontwikkeling kernpopulatiemodule van LARCH
(dit project wordt volledig extern gefinancierd)
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3.8

Ontwikkeling enbeheer landelijk gebied
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Programma 226

Waterbeheer voor landbouw en natuur

programmaleider

Dr.ir. P.J.T.van Bakel(SC-DLO)

aanvangsjaar

1995

eindjaar

1998

samenvatting

Het onderzoekprogramma omvat de analysevan regionale hydrologische systemen,de samenhang
tussen kwel-en infiltratiegebieden, deinteractie tussen grond-en oppervlaktewater en de
hydrologie van bos-en natuurterreinen. Doelis het ontwikkelen,verbeteren en operationeel maken
van modellen ten behoeve van het waterbeheer in het landelijk gebied,waarbij de eisen van diverse
functies ende daarmee samenhangende belangenafweging centraalstaan.

aanleiding

Water vervult een centrale rol bij deinrichting en het beheer van het landelijk gebied. Het
waterbeheer dient daarom integraal te worden aangepakt, gericht op de diverse functies in het
landelijk gebied,deinteracties tussen functies ende eisen die dezefuncties stellen ten aanzien van
waterkwantiteit enwaterkwaliteit. Voor de planvorming ende uitvoeringvan integraal waterbeheer
is de huidige kennis nog onvolledig en bestaat ergrote behoefte aan operationele instrumenten
waarmee effecten van het waterbeheer voldoende nauwkeurig kunnen worden geschat en
verschillende belangen (landbouw, natuur en landschap,drinkwatervoorziening, recreatie) tegen
elkaar kunnen worden afgewogen.

doel

Dedoelstelling van het programma istweeledig:
opvullen van belangrijke kennislacunes, nodig voor planvorming en uitvoering van integraal
waterbeheer
verbetering enoperationalisering van het reeds eerder ontwikkelde modelinstrumentarium voor
effectvoorspelling en belangenafweging
Debeoogde resultaten van onderzoek zijn operationele methoden en modellen voor de optimalisatievan het waterbeheer, waarbij beter danvoorheen de betrouwbaarheidsmarges kunnen
worden aangegeven. Meer concreet betekent dit dat methoden worden ontwikkeld voor betrouwbaarheidsanalyses, koppeling van modellen met GIS,het omgaan met schaaleffecten en het
vaststellen van drainageweerstanden. Uitbreiding van het modelinstrumentarium isvoorzien met
betrekking tot de (ecojhydrologische systeemanalyse, het oppervlaktewatersysteem in relatie met de
onderhoudsfrequenties voor waterlopen endehydrologie van bos-en natuurterreinen.
Het onderzoek behelst 4thema's:
Thema 1.Ontwikkeling en operationalisering van simulatiemodellen
Koppeling van modellen (o.a.SIMGRO,SWAP,ANIMO) en koppeling met GIS-bestandenis essentieel
voor toepassing van simulatiemodellen op regionale schaal.Hierbij wordt aangesloten bij externe
ontwikkelingen (STOWA,WL,RIZA,RIVM) zodat sommige modellen,eventueel na aanpassing, ook
bruikbaar zijn voor landelijke studies (consensus-modellering t.b.v. NW4, Watersysteemverkenningen). Inopdracht van STOWAwordt eenonderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden voor
computer ondersteunend peilbeheer bij waterschappen. Erzaluiteindelijk een soort 'decision
support' systeem ontworpen moeten worden dat aansluit op devragen en degegevensbestanden bij
waterschappen.
Het onderzoek naar de relaties tussen grondwater en oppervlaktewater wordt voortgezet en
afgestemd op de uitkomsten van het onderzoek drainageweerstanden (t.b.v. LBL,afgerond in 1996)
en het project Waternood (LBL,Unievan Waterschappen).
Thema 2. Effecten van waterbeheer op regionale schaal
In het gebied DeHilver wordt een ecohydrologische systeemanalyse uitgevoerd om de effecten van
verschillende scenario's voor waterbeheer en landgebruik vastte stellen.De bedrijfseconomische
gevolgen van natschade of van een (tijdelijk) beregeningsverbod voor de landbouw zullen worden
onderzocht. Ook zalworden nagegaan of via beregenen op maat een besparing op grondwater
mogelijk is.Erzalook een relatie worden gelegd met de emissie van nutriënten en mogelijke
aanpassingen in het bouwplan (met AB-DLO,PAGV).Opverzoek van het Hoogheemraadschap Schieland zullen (aangepaste, meer natuurvriendelijke) ontwateringsnormen worden aangegeven voor
diversevormen van grondgebruik.
Thema 3.Waterhuishouding van bos-en natuurterreinen
Opeenviertal lokaties worden gegevens met betrekking tot bosverdamping verzameld. Op basisvan
dit veldonderzoek wordt een modelvoor bosverdamping aangepast enverbeterd. Het onderzoek is
van belang voor het regionale waterbeheer, deverdroginggsproblematiek en de onderbouwing van
waterschapslasten.
Deverkennende studie m.b.t.deverdamping van natuurgebieden (samen met RUG)zal vermoedelijk
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in 1997 leiden tot een aanzetvoor experimenteel en modelmatig onderzoek (naast DWK-financiering
is extra co-financiering nodig).
Thema 4- Verdroging van natuurgebieden
Dit thema betreft de bijdrage aan het Nationaal Onderzoeksprogramma Verdroging (NOV).De
regionale effecten van ingrepen alsboskap,bosaanplant of verloofing zullen worden geëvalueerd in
relatie met deverdrogingsproblematiek (NOV-4.2).
Bij het landgoed DeWildenborch wordt de monitoring van effecten van anti-verdrogingsmaatregelen voortgezet, met bijzondere aandacht voor de effecten op degrondwaterstand in het omliggende landbouwgebied.
In samenwerking met o.a. IBN-DLOen TNO-GGwordt aandacht besteed aande mogelijkheden voor
monitoring van de (landelijke) verdrogingssituatie (NOV-l) en hoe bij de aanpak van de verdrogingsproblematiek moet worden omgegaan met de effecten van de ruimtelijke entemporele schaal(NOV11).
IBN-DLOzalhet onderzoek naar dosis-effect relaties afronden. Dit onderzoek levert beter
onderbouwde relaties tussen enerzijds abiotische omstandigheden en anderzijds reactiesvan de
natuurlijke vegetatie met alsdoelom de effecten van anti-verdrogingsmaatregelenop natuurlijke
vegetaties beter te kunnenvoorspellen (financiering DWK en NOV;NOV-8).
Het onderzoek naar kosten en baten van anti-verdrogingsmaatregelen voor de melkveehouderij
wordt afgerond (samenwerking met PR; financiering DWK en NOV; NOV-12.2).Ook zullen vuistregels
worden ontwikkeld waarmee op rijks-en provinciaal niveau de kosten van anti-verdrogingsmaatregelen kunnen worden geschat (i.s.m. RIZA,RIVMen mogelijk ook NOV). Het onderzoek m.b.t.
'consensus'-modellen,in te zetten bij de uitvoering van het anti-verdrogingsbeleid,wordt uitgevoerd
samen met RIZAen RIVM(financiering DWK,NOV,STOWA; NOV-13).
planning 1998

Het werkplan voor 1998voorziet in eengroot aantal nieuwe projecten waarvoor nog
contrafinanciering moet worden gevonden. Dereden is datveelprojecten in 1997aflopen (althans
zo gepland staan). Dit iseen belangrijk aandachtspunt voor de komende tijd. Indit verband moet
komend halfjaar (eind 1997) hardworden getrokken om devolgende projecten rond te krijgen:
- 'Drainage onder water'. Doelis nate gaande haalbaarheid van de maatregel bij verdrogingsbestrijding resp.alsongewenste gevolg van vernatting.
Pastin het thema 4.'Verdroging van natuurterreinen'.Teverwachten cofinanciers: provincies en
DLG.
- Landelijke Hydrologische analyse van hetTopsysteem (LHTS-II),alsvervolg op LHTS-I.Doelisde
de kennis over het topsysteem te vergroten enopte nemen in databestanden betreffende het
regionale watersysteem.
Pastin het thema 2:'Effecten van waterbeheer op regionale schaal'.Gepland is een uitvoering
samen met NITG-TNO.Mogelijke cofinanciers: provincies,waterschappen (Stowa),en de
ministeries vanVROMenVenW.
- Waternood-ll, alsvervolg op project 'Interactie grond-oppervlaktewater'.
Doeliste komen tot eenonderbouwing/herziening van de normen voor ontwerp en
dimensionering vanwaterhuishoudkundige maatregelen.
Pastin het tema 1:'Ontwikkeling en operationalisering van simulatiemodellen'. In aansluiting op
dedoor DLGopgestarte Waternood-discussie.Invulling in het najaar 1997,waarbij ook
herziening van de HELP-tabelmoet worden meegenomen. Belangrijkste klanten: DLGen
waterschappen.
Deze3projecten hebben nu nog de status: projectinitiatief.
Voor projecten met status 2(geen goedgekeurde projectbeschrijving maar doorgang vrijwel zeker)
komt naar allewaarschijnlijkheid contrafinanciering binnen ad 350 kf. Het betreft het ontwikkelen
van een DSS voor voorkomen hoogwateren (cofinanciers: LWI,Stowa, RWS)eenvoorstudie naar
Duurzame Technologische ontwikkeling in regio Winterswijk (cofinanciers: provincie Gelderland en
waterschap Rijn en Ijssel).
Producten
- instrumentarium voor berekening vanverdamping van bossen en natuurterreinen
- een modelleninstrumentarium voor de regionale waterhuishouding, inclusief koppeling met Gis
- een leidraad voor vaststelling interactie grond-en oppervlaktewater
- een prototype voor het metenvan intreeweerstanden
- een standaardmodel (Swap) voor deonverzadigde zone en het peilbeheer
- eeninstrumentarium om deoptimale drooglegging per peilvak te kunnen vast stellen

andere relevante
programma's
indicatie omvang

Totaal Mf 1,8 waarvan Mf 1,7 ten lastevan LNV.

projecten

Doorlopende projecten
623 Verdamping van kale grond en gewas (Dolman,SC-DLO)
756I Detachering IKC-N(Querner, SC-DLO)
80519
Meetmethoden (Van Bakel,SC-DLO)
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544
586
616
505

Operationalisering Simgro (Stuyt,SC-DLO)
Nutrientenhuishouding herinrichtingsgebied DeHilver (V.d.Bolt,SC-DLO)
IT/Gisaspectenvan modellering regionale waterhuishouding (V.Walsum,SC-DLO)
Beheer enonderhoud regionale hydrologische modellen (Querner, SC-DLO)
Veldonderzoek naar intreeweerstanden (Van Bakel,SC-DLO)

Nieuwe projecten:
Categorie 2:doorgang (vrijwel) zeker
Beheer Swap (het technisch beheer vanSwap,i.s.m. LUW);
- Voorstudie naar duurzame technologische ontwikkeling (DTO),onderdeelwater en milieu,met
als proefgebied Winterswijk
- Consensusmodellering onverzadigde zone (in overleg met Riza zullen de sterke punten van
beider modellen voor de hydrologie van de onverzadigde zone worden gecombineerd)
- Decision Support Systeemvoor integrale aanpak van hoogwaterproblemen in regionale watersystemen (in het kader van LWI)
- Voorkomen vanvernattingsschade alsgevolg van verdrogingsbestrijding
Categorie 3: projectinitiatieven
- Voorbeeldgebieden Nederland (berekeningen aan een beperkt aantalvoorbeeldgebieden, met
het oog op effectvoorspelling vaningrepen in de regionale waterhuishouding);
- Vematting DeMarke (veldstudie naar effecten vandevernatting op de stikstof- en fosfaathuishouding van melkveebedrijven
- Drainage onder water (haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden van opzetten peilen tot boven
uitmonding bestaande drains)
- Omgaan met schalen (ontwikkelen van een leidraad waarmee schaalregels worden gegeven bij
schematiseren,modelleren enop-en neerschalen)
- Definiëringgewenste grondwatersituatie (alsinvulling van onderzoeksbehoefte woorkomend uit
de Waternood-discussie m.b.tde herziening van normen waarbij degrondwater als leidraad
wordt genomen)
- Landelijke analysevan hettopsysteem in 2voorbeeldgebieden (vervolg op inceptiefase LHTS)
- Goed zoet water (teverwachten follow upvan SEO-concernproject)
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Programma 230/273

GISen RSmonitoring van de omgeving

programmaleider

ir. G.J.A.Nieuwenhuis (SC-DLO)

aanvangsjaar

1995

eindjaar

1998

samenvatting

Het onderzoekprogramma iserop gericht GIS-technologietoepasbaar te maken voor onderzoek van
het landelijk gebied.HoewelGIS-technologie alin veel andere onderzoekprogramma's wordt
toegepast is er een grote behoefte aan een betere infrastructuur en nieuwe technieken om GISin te
zetten binnen het onderzoek. Hetdoelvandit programma isom de GIS-infrastructuurte versterken
en het uitvoeren van onderzoek op het gebiedvan ontwikkeling van betere methoden voor
inwinning, opslag,bewerking en presentatie van ruimtelijke gegevens.
Methoden zijnontwikkeld voor deautomatische kartering van het landgebruik envoor de bepaling
van energiefluxen aan het aardoppervlak, waarbij gebruik gemaakt wordt van satellietwaarnemingen.Getracht wordt toepassing van remote sensing te stimuleren, methoden te
ontwikkelen,die aansluiten bijtoekomstige satellietsystemen en koppelingtot standte brengen met
modellen op het gebied van milieu-en klimaat. Onderzocht wordt in hoeverre RS-technieken kunnen
worden ingezet bij op te zetten momtoringsystemen op het gebied van natuur en landschap.

aanleiding

Het landelijk gebiedwordt intensief voor diverse functies (landbouw, recreatie,natuur, waterwinning) gebruikt. Bijdeinrichting van het landelijk gebied dient steeds een afweging tussen de
diverse functies te worden gemaakt om tot een optimale inrichting van het landelijk gebied te
komen. Daarnaast hebben bepaalde functies effecten,dievanuit maatschappelijk oogpunt als
ongewenst worden ervaren.Zoalsvermesting alsgevolg van deintensieve landbouw en verdroging
door wateronttrekking voor drinkwaterwinning.
Inde afgelopenjaren zijn geografische informatiesystemen (GIS)veelvuldig ingezet bij het uitvoeren
van onderzoek naar detoestand van het landelijk gebied en het aandragen van oplossingen voor de
problemen in het landelijke gebied.Hetgebruik vanGISheeft alsvoordeeldat gegevens snel
verwerkt kunnen worden endaarnaast biedt deGIS-technologie de mogelijkheid om analyses uit te
voeren dievoorheen praktisch onuitvoerbaar waren.Daarom zijn de afgelopenjaren veel digitale
ruimtelijke gegevens beschikbaar gekomen,zowelbinnen als buiten het Ministerie van LNV.
Hierdoor ontstaat weer de behoefte om deze gegevenste gebruiken in ander onderzoek of deze te
verwerken in combinatie met andere digitale gegevens,zoals simulatiemodellen. Hiervoor is
aanvullend onderzoek nodig,zowel naar het realiserenvan eenoptimale infrastructuur als naar het
ontwikkelen van nieuwe methoden voor inwinning, opslag,bewerking en presentatie van ruimtelijke
gegevens.
In het kader van het milieu-en klimaatonderzoek iser een grote behoefte aaninformatie over het
actuele landgebruik, veranderingen in het landgebruik envoor de bepaling van uitwisselingsprocessen aan het aardoppervlak. Met satelliet RS kan snelen efficiënt informatie worden
ingewonnen voor grote gebieden.In principe kandaarom bij de evaluatie van beleidsmaatregelen
een nuttig gebruik worden gemaakt vanRS.
In het kader van het vorige programma zijn methoden ontwikkeld voor de kartering van het
landgebruik ende bepaling van energiefluxen aanhet aardoppervlak aande hand van
RS-waamemingen.
Met de huidige generatie satellietsystemen (Landsat-TM,SPOT,ERS-l,JERS-l,NOAA/AVHRR en
Meteosat) wordt informatie verkregen op diverse schalenin ruimte- entijddomijn. Bovendien komen
over enkelejaren met de lancering van ENVISATen METOP nieuwe satellietsensoren beschikbaar
voor waarneming van het aardoppervlak.
Ook de beschikbaarheid vandigitale geografische gegevens neemt toe. Het belang van het
geïntegreerd gebruik van dergelijke bestanden in combinatie met RS-opnamenis inmiddels
aangetoond. Denk hierbij onder andere aandecontrole op EU-subsidies in de landbouw met
satellietRS.
De kartering van het landgebruik met satelliet RS isgoedvan de grond gekomen.Voorbeeld hiervan
isde landelijk kartering van het grondgebruik voor Nederland. De koppeling met modellen op het
gebied van klimaat- en milieu-onderzoek ende monitoring van veranderingen in landgebruik heeft
tot op heden echter weinig aandacht gekregen.Potentieel kunnen
RS-opnameneen bijdrage leveren aanopte zetten monitoringsystemen voor natuur en landschap.
Op dit gebied isde ervaring met RS echter beperkt. Nader onderzoek isdan ook gewenst. Hierbij
worden onder andere de mogelijkheden van digitale luchtfoto's in beschouwing genomen. Het
gebruik van RS-technieken vergt specialistische kennis en beeldverwerkinsgapparatuur. Brede
toepassing van RS komt daardoor moeilijk vande grond. Debenodigde infrastructuur is de
afgelopenjaren opgebouwd.Continuïteit vanhet onderzoek op dit terrein isdan ook van groot
belang. Hierbij speelt ook deinpassing in eenGIS-omgeving een rol.

doel

Het doelvan het programma is het opbouwen enonderhouden van deGIS-infrastructuur binnen
DLOen het uitvoeren van methode-onderzoek op het gebied van de inwinning, opslag, bewerking
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en presentatie van ruimtelijke gegevens. Dit onderzoek beperkt zich niet tot LNV, maar wordt ook
gedaan voor het samenwerkingsverband van IGG-TNO,RIVM,RGDenSC-DLO(SAG).
Inde planperiode richt het onderzoek zichop ontwikkeling van methoden voor de kartering van het
landgebruik ende bepaling vanfysische karakteristieken aan het aardoppervlak ten behoeve van het
klimaat- en het milieu-onderzoek. Onderzoek wordt verricht naar de mogelijkheden vanRStechnieken ten behoeve van monitoringactiviteiten op het gebied van natuur en landschap.
Aandacht wordt besteed aande mogelijkheden vantoekomstige statellietsystemen,de toepassingsmogelijkheden van gescande vliegtuig-en satellietfoto's en het geïntegreerd gebruik vanRSopnamen endigitale geografische informatie.
Infrastructuur
Met de huidige satellietsystemen komen opnamen beschikbaar op diverse schalen (10 m tot
10km resolutie) verspreid over het gehele bereik van het elektromagnetisch spectrum (zichtbaar
licht,thermisch infrarood en microgolfbereik). Vanwege de omvang van de bestanden en de
inpassing in een GIS-omgevingworden specifieke eisen gesteld aan hardware en software.
Methoden worden ontwikkeld voor snelle en efficiënte interpretatie van satellietopnamen. De
mogelijkheden van beeldanalyse worden uitgebouwd door gebruik te maken vande ruimtelijke
samenhang in beelden (context entextuur). Ook de mogelijkheden van gescande fotografische
vliegtuig- en satellietopnamen worden hierbij betrokken.
Specifieke doelen zijn:
- ontwikkeling van snelle en efficiënte methoden voor de interpretatie van satellietbeelden;
- kartering van kleinschalige elementen met satellietfoto's (gescande foto's met resoluties van 2tot
10m);
- versterking van RS-beeldverwerking enGIS.
Degenoemde activiteiten komen voor rekening van LNV.
Databestanden
Inde afgelopenjaren zijn 2landelijke grondgebruikbestanden gerealiseerd; LGNen CORINE.Het
CORINE bestand isontwikkeld in opdracht vande EUenis onderdeel van een Europadekkende
kartering. Degenoemde bestanden zijn van groot belang voor milieu-onderzoek. Daarom is besloten
deze bestanden te actualiseren. Daarbij worden verbeterde beeldverwerkingstechnieken toegepast
om de classificatienauwkeurigheid teverbeteren.
Initiatieven zijn genomen omte komen tot een meer globale kartering voor geheel Europa, waarbij
gebruik gemaakt wordt van NOAA/AVHRR weersatellietbeelden (1km detail). Doelstelling van dit
experiment isom te komen tot een eenduidige kartering van het landgebruik voor heel Europa die
herhaalbaar is.
Specifieke doelen zijn:
- definitie van gebruikerseisen enafstemming van bestanden op gebruikerswensen;
- verbetering van beschikbare classificatiemethoden gebaseerd op hoge (10-30m) en lage resolutie
(1km) satellietbeelden;
- stimulering van het gebruik van de reeds beschikbare en de nog in ontwikkeling zijnde
bestanden.
Deopbouw van bestanden wordt gefinancierd door derden. Degenoemde onderzoek activiteiten
komen voor rekening van LNV.
Monitoring van het landgebruik
In het verleden was de aandacht gericht op de kartering van de landbedekking. Hetvolgen van
veranderingen in landbedekking en landgebruik ten behoeve van milieu-en klimaatonderzoek heeft
slechts weinig aandacht gekregen.Opcontinentale schaalzijn met Fourieranalyse uit NOAA/AVHRR
beelden afgeleide NDVI-tijdreeksengeanalyseerd. Hiermee wordt informatie verkregen over de
dynamiek in vegetatie-ontwikkeling gedurende het groeiseizoen endevariaties tussen verschillende
jaren.
Bij het milieu-onderzoek is men geïnteresseerd in de landbedekking op regionale, nationale en
continentale schaalen daarin optredende veranderingen in de tijd. Deontwikkeling van een
eenduidige classificatiemethode, dietoegepast kanworden voor grote gebieden enook de
herhaalbaarheid zijn dan van belang.Sterkeveranderingen die op uitgebreide schaaloptreden zijn
eenvoudig vastte stellen (b.v. kapvlakte in een bos).Voor individuele landbouwpercelen is een
verandering in landgebruik lokaalookwelvastte stellen.Het vaststellen van trendmatige
veranderingen in landgebruik op regionale schaalisechter problematisch. Bij automatische kartering
van het landgebruik voor grote gebieden worden classificatienauwkeurigheden gehaald van 70 tot
90%. Eventueleveranderingen liggen alsnelbinnen de marges van genoemde nauwkeurigheden.
Getracht wordt het actuele landgebruik zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven door het gecombineerd gebruik van opnamen in verschillende delen van het elektromagnetisch spectrum (SPOT,
Landsat-TM,ERS-letc) en beschikbare digitale geografische bestanden. Door een koppeling met
meer globale beelden met een hoge opnamefrequentie (NOAA/AVHRR, SPOT-5)worden op
monitoring gerichte methoden ontwikkeld voor toepassing op continentale schaal.
Specifieke doelen zijn:
- ontwikkeling vangestandaardiseerde classificatiemethoden voor toepassing op Europese schaal;
- definitie van parameters om veranderingen in landbedekking aante geven;
- ontwikkeling vanop satellietopnamen gebaseerde methoden voor de monitoring vanveranderingen in landbedekking;
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- vertaling van landbedekking naar landgebruik.
Naast financiering van LNVwordt dit programma-onderdeelmedegefinancierd vanuit hetNRSP.
Klimaatonderzoek
Satellietopnamen verschaffen informatie over fysische stralingseigenschappen en daarmee over de
verschillende energiebalanstermen aan het aardoppervlak. De ontwikkelde methoden worden
geïmplementeerd. Bovendien worden de mogelijkheden vantoekomstige satellietsystemen
onderzocht.
Via een mogelijk SEO-project wordt deintegratie met klimaatmodellen gerealiseerd. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van bestanden,dieverzameld zijnin het kader vaninternationale meetcampagnes,
zoals EFEDAen HAPEX.
Specifieke doelen zijn:
- bepalen vande ruimtelijke spreiding van relevante oppervlakteparameters (o.a.albedo,
oppervlaktetemperatuur, bedekking, ruwheid en bodemvocht) en devertaling naar effectieve
parameters;
- aggregatie van genoemde parameters van lokale naar voor het klimaatonderzoek relevante
eenheden;
- koppeling van momentane gegevens aangemodelleerde tijdreeksen.
Financieringvan dit programma-onderdeelkomt vrijwelvolledig ten lastevan het budget voor
strategische expertise ontwikkeling. Debijdrage van LNVblijft beperkt.
Gewasgroeimonitoring
Uit satellietgegevens kunnen parameters worden afgeleid (b.v. NDVI,WDVI),die een goede schatting
geven vande Leaf Area Index (LAI).Het uit satellietwaarnemingen afgeleide verloop in LAI
gedurende het groeiseizoen kanworden gebruikt om modelberekeningen te verifiëren. Met name
zijn er mogelijkheden in het begin van het groeiseizoen.Op basisvan devergelijking met
gesimuleerde gewasgegevens worden geschatte initiële gewasparameters eventueel bijgesteld.
Zowel met gewasgroeimodellen als met gedetailleerde satellietbeelden wordt gewasspecifieke
informatie verkregen.Aanvullend op dezeinformatie kunnen weersatellietbeelden van belang zijn
om deverkregen resultaten te extrapoleren naar grotere gebieden. Ineerdere studiesis hier reeds
aandacht aan besteed,maar dit heeft nog niet geleid tot operationeleproducten. Inhet kader van
het MARS-project vanJRCliggen erop dit terrein concretevragen.
Invulling vandit programma-onderdeelis sterk afhankelijk van financiering door derden.. Voorlopig
isgeen bijdrage van LNVvoorzien.
Natuur, landschap en bos
Deactiviteiten op het gebied van natuur en landschap richten zichop de opte zetten monitoringsystemen ten behoeve van beleidsevaluaties. Aande hand van enkele proefstudies wordt
onderzocht in hoeverre bij dergelijke monitoringsystemen een nuttig gebruik kanworden gemaakt
van RS-technieken.Ook resultaten van het AlO-onderzoekvan IBN-DLOnaar het gecombineerd
gebruik van GIS-en RS-techniekenvoor hetvolgenvanveranderingen in moerasgebieden, worden
hierbij betrokken.
Met de komst van radarsatellieten (ERS-lenJERS-l)worden regelmatig beeldenverkregen van de
tropische regenwouden.Voor deze gebieden wordt door IBN-DLOin samenwerking met de vakgroep
Waterhuishouding van de LUWonderzoek verricht naar detoepassingsmogelijkheden van
radarbeeiden in het bosbeheer.
Specifieke doelen zijn:
- aansluiten bij de beleidsdoelen van Natuur- en Milieuplanbureau;
- operationaliseren van beleidsdoelen naar meetbare parameters;
- ontwikkeling vanop RS-waarnemingen gebaseerde methoden voor de monitoring van de te
meten parameters.
Activiteiten opdit veldzijn afhankelijk van medefinanciering vanuit het NRSPenderden (o.a.IKC
Natuurbeheer). Financiering van LNVis beperkt.
planning 1998

Algemeen
In 1997zijn een groot aantalprojecten toegekend door de BCRS.Dit betekent datwat betreft hetRSonderzoek een aanzienlijk deelisvastgelegd door medefinanciering. Mogelijk kanin de toekomst
eendeelvande medefinanciering worden gerealiseerd via EU-projecten. De betreffende BCRSprojecten sluiten echter sowieso aan bij de doelstellingen van het DLO-programma.
Infrastructuur
Beleidsadvisering
Eriseenvrij besteedbare capaciteit geplandvan0.2fte voor de beantwoording van ad-hocvragen,
beleidsadviezen enoverleg met contactpersonen op het ministerie van LNV.
Met Directie Noord , LASERenSBBisoverleg gaandeover deinvoering van GIS.Met de betreffende
diensten vindt overleg plaats over de gewenste informatievoorziening. Bovendien wordt geadviseerd
over deimplementatie van GIS-technologie.
Deelgenomen wordt aan het platform 'Geo-lnformatie'. Dit platform beoogt informatie-uitwisseling
tussen diensten,afstemming van activiteiten enstimulering van samenwerking.
Bij DLGwordt een adviserende rol op GIS-gebiedvervult. Met IKC-Natuurbeheer isoverleg gaande
over de ondersteuning van GIS-activiteiten. Momenteel speelt de discussie over deinvoering van
ARC/VIEW.
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Infrastructuur
Deontwikkeling van specifieke applicaties op GISen RS-beeldverwerkingis een gedurende het
gehele programma doorlopende activiteit. In 1998wordt aandacht besteed aan:
-ontwikkelingvan beleidsondersteunende instrumenten;visualisatie van effecten van beleidsmaatregelen op de ontwikkeling van het landelijk gebied (Directie GRR,Natuurbeheer, MKGen Regio
Directie's);
-RS-beeldverwerkingsfaciliteiten: schrijven handleidingen nieuwe ERDAS/lmagineversie, opzetten
van 'helpfunctionaliteit' enontwikkeling van nieuwe applicaties aansluitend op de RS-projecten in
voorbereiding;
-invoering van nieuwe GIS-technologie:ARC/VIEW,AVS(3-D beeldpresentatie en analyse).
Databestanden en monitoring van het landgebruik
Het Landelijk bestand van het Grondgebruik van Nederland (LGN)wordt met eenfrequentie van 3tot
5jaar geactualiseerd. Dezeactiviteiten worden volledig betaald door derden. Met de MD-RWSiseen
overeenkomst afgesloten voor een periode van 5jaar.
Statistieken afgeleid uit het LGNbestandvoldoen niet aan decriteria,die de CBSstellen. Onderzocht
wordt in hoeverre hieraan tegemoet kanworden gekomen door gecombineerd gebruik van
satellietbeeldinformatie, het perceelsinformatie en-registratiesysteem van LASER(PIPO)en de
Topio-vector.
Voor de monitoring van het landgebruik op Europese schaalisveel belangstelling. In 1998 worden
pilots uitgevoerd om detoepassing van een bestand met een detailvan akm bij milieuverkenningen
te demonstreren. Dit project wordt voor 50%gefinancierd door deEU.
Metadata informatiesystemen
Beschrijving van de aanwezige ruimtelijke gegevens isvan groot belang. Nieuwe ontwikkelingen op
dit gebied worden gevolgd. In1998isdeaandacht gericht op het daadwerkelijk beschrijven van
aanwezige bestanden.
Clearinghouse Ceoinformatie
Eenbijdrage wordt geleverd aanhet opzetten van eennationaalclearinghouse. Dit project wordt
volledig gefinancierd door derden,incleen bijdrage van DLG.Deaandachtspunten voor 1998 zijn:
medevormgeven aan eennationaal informatiesysteem;
- optimaliseren van LNVinbreng en gebruik.
Versterking van Natuur- en Milieuplanbureau
Aansluitend op het clearinghouse project wordt vooralaandacht besteed aande geo-informatie
infrastructuur (data-inwinning, beschrijving entoegankelijk maken voor deelnemende partners; IBNDLO,LEI-DLO,SC-DLOen RIVM).Basisvoor de ruimtelijke bestanden isdeTop-10-vector. Met
subsidie van de BCRS wordt onderzocht in hoeverre informatie over natuur en landschap op
efficiënte wijze kanworden verkregen via RS-waarnemingen. Hierbij wordt afgestemd op
programma i.o. Veranderende Samenleving enVeranderend Landgebruik.
Topio-vector
Hetdoor deTopografische Dienst ontwikkelde digitale topografische bestand 1:10.000heeft een
ingewikkelde structuur. In nauw overleg met medegebruikers van LNV(Geo-Platform) wordt
programmatuur ontwikkeld enwordt een handleiding opgesteld om deTopio-vector bestanden
gebruikersvriendelijk te kunnen benaderen.
Methodiekontwikkeling
CISen simulatiemodellen
Aan de koppeling van GISen simulatiemodellen wordt met name gewerkt in het kader van het
NationaalOnderzoekprogramma Verdroging.Vanuit het GIS/RSprogramma wordt meegewerkt op
conceptueel nivo en op het gebiedvan kwaliteitsaspecten.Ook wordt een ondersteunende bijdrage
geleverd aan het project MIME (ontwikkeling van modelinstrumentarium voor milieuverkenning;programma 315) enWARUMEC(SEO-project).
Inopdracht van de LUWwordt eenop internet-gebaseerde prototype op het gebied van GISen
hydrologische modellen ontwikkeld voor onderwijs- en onderzoekdoeleinden.
Klimaatonderzoek
Door de BCRSzijn eentweetal projecten goedgekeurd op het gebied van RS en klimaat (50%
bijdrage). Deze projecten zijn gericht op de bepaling van de bodemvochttoestand aan het
aardoppervlak uit radaropnamenendeverbetering vanweervoorspellingsmodellen door toepassing
van uit RS-waarnemingen afgeleide fysische karakteristieken aan het aardoppervlak.
Cewasgroeimonitoring
Inopdracht van SAI/JRCis eenstudie verricht naar het geintegreerd gebruik van satelliet remote
sensing en gewasroeimodellen om te komen tot verbeterde oogstschattingen. Met name op het
gebied van de bepaling van effecten van extreme weersomstandigheden zijn ergoede perspectieven. De BCRSverleent een subsidie van 75%aan een project om de genoemde methode nader uit te
werken.
Activiteiten,die zijn overgenomen van programma 229 sluiten,aan bij dit thema. Het betreft een
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verdere ontwikkeling van het CGMS-systeemen het schrijven van publikaties.
BOPAK
DLGheeft belangstelling voor de ontsluiting van BOPAK (GISapplicatie voor het raadplegen en
presenteren van bodemkundige gegevens van landinrichtingsprojecten) via ARC/VIEW. Mogelijk
levert DLGhieraan eenfinanciële bijdrage.
Produkten
Infrastructuur
- diverse adviezen beleidsdirecties LNV
- ontwikkeling beleidsinstrumenten, met namegericht op visualisering
- update LGN
- demonstraties gebruik landbedekking op Europese schaal
- methodiek voor het afleiden van CBS-statistieken uit satellietbeeldinformatie
- beschrijven aanwezige bestanden
- methode voor de monitoring van verstedelijking
Methodiekontwikkeling
- handleiding gebruik Topio-vector
- prototype GISen hydrologische modellen voor onderwijs en onderzoek
- integratie RS-waarnemingen enweervoorspellingsmodellen met gebruik van geostatistiek
- integratie RS-waarnemingen en gewasgroeimodellen met gebruik van geostatistiek
- methodiek voor de bepaling van extremeweersinvloeden op de landbouwproductie op de
Europese schaal
andere relevante
programma's
indicatie omvang

Totaal Mf 1,8waarvan Mf 1,3 ten laste van LNV.

projecten

Doorlopende projecten
362 CentraalGISvoor IBN-, LEI-en SC-DLO(P.Lentjes,SC-DLO)
706 Vergelijking AVSen ARISflow voor procesketenbeheer (J.D.Bulens,SC-DLO)
7595 GISmodellen (J.D.Bulens,SC-DLO)
628 Meta Informatiesysteem;vervolgproject (A. Bregt,SC-DLO)
7595 GISmodellen;vervolgproject (J.D.Bulens,SC-DLO)
640 Remote sensing Infrastructuur (H. Kramer,SC-DLO)
7501 ENAMORS(M.Menenti,SC-DLO)
7508 Agricultural land use monitoring with improved RS-techniques (CA. Mücher, SC-DLO)
7532 Landcoverinformation on a European scalewith RS (G.J.A. Nieuwenhuis, SC-DLO)
7592 Time series analysis with satellite data (M.Menenti,SC-DLO)
7611 SASSIS(M. Menenti)
7614 Vegetation Preparatory Programme (G.J.A.Nieuwenhuis,SC-DLO)
7619 LGNIII(E.Noordman,SC-DLO)
20376 RS-GISm.b.t.vegetatieveranderingen in moerasgebieden (G.van Wirdum, IBN-DLO)
Nieuwe projecten
Topio-vector, verbeteren toegankelijkheid (P.Lentjes,SC-DLO)
Pilot MOOK (A. Bregt,SC-DLO)
Beleidsondersteuning LNV(G.J.A. Nieuwenhuis,SC-DLO)
Monitoring verstedelijking met HR-resolutiesatellietbeelden (L.M.v.d.Berg,SC-DLO)
CBS-landbouwstatistiekena.h.v.satellietbeelden, PIPOenTopio-vector (H.A.M.Thunnissen,SC-DLO)
Crop stress monitoring using RS and cropgrowth models (GJ.A. Nieuwenhuis,SC-DLO)
Hoge resolutie satellietbeelden en monitoring landschap (H.A.M.Thunnissen,SC-DLO)
Instrument for land cover change over Europe (CA. Mücher,SC-DLO)
NWPinitialization- microwave soilmoisture (M.Menenti,SC-DLO)
Advanced EarthObservation-Land SurfaceClimate (M.Menenti,SC-DLO)
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Programma 274

Planning Groene Ruimte

programmaleider

Dr. C.Kwakernaak -SC-DLO

aanvangsjaar

1995

eindjaar

1998

samenvatting

Het programma is gericht op ruimtelijke planvormingsmethoden, geïntegreerde ruimtelijke
oplossingen van problemen op diverse schaal-niveaus,opgebiedsgericht integratie van diverse
instrumenten op het terrein van ruimtelijke ordening,water- en milieubeheer. Specifieke aandacht is
ervoor ontwerp- en evaluatiemethoden in de landinrichting,inrichtingsfactoren en geïntegreerde
informatievoorziening.

aanleiding

Derurale gebieden van Nederland en Europa zijnonderworpen aaningrijpende transformatieprocessen,waarbij zowel duurzaamheid van ecosystemen alsook culturele, demografische en
economische ontwikkelingen van rurale gebieden in het geding zijn. Eenproces van hernieuwde
afstemming van ruimteclaims voor landbouw, wonen, recreatie,toerisme, natuurwaarden,
infrastructuur en bedrijvigheid is op gang gekomen.
Enerzijds worden niet-agrarische functies steeds belangrijker. Anderzijds zullen ontwikkelingen als
eenterugtredende overheid,toenemende internationale vrijhandel en de aanpak van
milieuproblemen leiden tot een ander beleid ten aanzien vande agrarische deelmarkten envan de
landbouwstructuur.
Als grote delen van Europa onderworpen gaanworden aan zulke ingrijpende veranderingen, ziet het
beleid (van supranationaaltot lokaal) zichgeplaatst voor devraag hoe de lokale of regionale
verscheidenheid aan belangen te richten op oplossingen die door de samenleving als geheel
geaccepteerd worden. De beleidsrelevantie vandie veranderingen wordt nog versterkt doordat de
sturing van rurale ontwikkelingsprocessen plaatsvindt in nieuwe kaders.Enerzijdsiser sprake van
globalisering (het internationale toneelwordt steeds belangrijker), anderzijds van hernieuwde
aandacht voor regionale en lokale kwaliteit. Daardoor ontstaan nieuwe arena's waarbinnen debat en
besluitvorming gaanover deveelheid van concurrerende of complementaire ruimteclaims. Verwacht
mag worden dat de kaderswaarbinnen rurale ontwikkelingen zich zullen voltrekken in sterke mate
zullen worden gekleurd door processen vanglobalisering en regionale diversificatie.
Deingrijpende veranderingsprocessen waaraan de landelijke gebieden in Nederland en Europa
onderworpen zijn, maken sturing eninterventie gericht op het realiseren van 'kwaliteit' en 'een
duurzame ontwikkeling' tot eengecompliceerde opgave. Instabiliteit en onregelmatigheid zijn geen
incidenten maar proceskenmerken.Toch veronderstelt de (maatschappelijk uitgesproken) wens naar
duurzaamheid, een zekere stuurbaarheid van het maatschappelijk systeem alsgeheel.De
wederkerige samenhang tussen defysieke ruimte ende maatschappelijke aanspraken daarop, kan
daarom worden getypeerd als éénvan de spanningsvelden tussen kwaliteit en dynamiek. Dit
spanningsveld uit zich met name op het punt vande regionale samenhang.
Het realiseren van duurzaamheid en kwaliteit in eenindividualiserende en pluralistische samenleving
levert in het licht van deaangeduide ontwikkelingen eenveelheid aanvraagstukken met betrekking
tot sturing eninterventie. Erissprakevan afstemmingsproblemen in 'verticale' zin bij het vertalen
vandoelstellingen van hogere naar lagere bestuurlijke eninstitutionele kaders. Daarnaast is er een
afstemmingsprobleem in 'horizontale' zin tussende doelstellingen op regionaal niveau. Bovendien
wordt dit weefselvan afstemmingsrelaties nog eensdoorsneden doordat natuurwetenschappelijke
en sociaal-wetenschappelijke verschijnselen en problemen elkaar in de realiteit van de concrete
(regionale) ruimte raken.
In het programma ruimtelijke planvorming staat de samenhang tussen defysiek ruimtelijke en de
maatschappelijk ruimtelijke organisatie centraal.Aan defysiek ruimtelijke kant brengen de
natuurwetenschappelijke disciplines hun kennis envaardigheden in. Deintegrerende vaardigheden
van cultuurtechnici en landschapsarchitecten staan hier centraal.
Aan de maatschappij-ruimtelijke kant brengen desociaal-wetenschappelijke disciplines in ruime zin
hun kennis envaardigheden in.Deintegrerende vaardigheden van bijvoorbeeld planologen en
bestuurskundigen kunnen hier eenbelangrijke rolspelen.
Planvorming kan geschieden vanuit defysiek of maatschappelijk ruimtelijke organisatie maar wordt
optimaal/integraalop het raakvlak van beide.
Methodische vaardigheden diezowel binnen develden alsop dit raakvlak worden gehanteerd,zijn
inventariseren,analyseren, modelleren,ontwerpen,evalueren en presenteren.
Probleemstelling
Voor het oplossen vangenoemde complexe ruimtelijke planvormingsvraagstukken is het nodig om:
a. beter inzicht te krijgen in deverschillende fysiek ruimtelijke en maatschappelijk ruimtelijke
ontwikkelingen endeoorzakelijke verbanden ertussen;
b. deverkregen inzichten toegankelijk en bruikbaar te maken voor diverse toepassingen in de
ruimtelijke planvorming enwaar nodig ook zelf toe te passen;
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c. het ontwikkelen van effectieve enefficiënte methoden entechnieken voor zowel het verkrijgen
van deze inzichten alsvoor het toepassen van onderzoekresultaten in de ruimtelijke planvorming
In het licht van de maatschappelijke analyse endetypering van het vakgebied van de ruimtelijke
planvorming kan deprobleemstelling worden uitgewerkt in devolgende doelstellingen voor het
onderzoek. Dezezijn mede ontleend aandeverkenning die in het kader van het strategisch plan van
SC-DLOis uitgevoerd,de nieuwe MJVvan de NRLOen deindicaties van LNV.Deze laatste geven, kort
geformuleerd, prioriteit aan regiostudies,verstedelijkingsvraagstukken in brede zin, afstemming
planmethodieken,specifieke interacties tussenfuncties (landbouw/recreatie/natuur) met aandacht
voor natuurwetenschappelijke, sociaal-wetenschappelijke en bestuurlijke aspecten en de
informatievoorziening.
Ook is rekening gehouden met de prioritaire thema's van de Bestuursraad in dejaarbrief 1995
(monitoring enevaluatie,gevolgenvansanering endestructuurnota landbouw en natuur). Tenslotte
zijn meegewogen deinteressesvande Landinrichtingsdienst volgens hetjaarplan van de inspectie
ontwikkeling en evaluatie endeonderzoekwensen van met name DGM (gebiedsgericht beleid) en
Rijksplanologische Dienst (o.a.verbrede plattelandsontwikkeling in Nederland en Europa,
verstedelijking).
1. Het ontwikkelen van monitoringmethoden en analysetechnieken voor ruimtelijke ontwikkelingen
ten behoevevanzowelplanvorming,inzicht in interactie tussen functies als beleidsevaluatie
Het gaat hierbij zowelom deontwikkeling vanfuncties alsom de relatie met defysieke omgeving
(milieukwaliteit). Deontwikkelingen op het terrein van de informatievoorziening gaan erg snel.
Binnen DLOdreigt een achterstand te ontstaan ten opzichte van andere onderzoekinstellingen en
commerciële instituten.
Gedacht kanworden aan koppelingen tussen diverse bestanden zoals de landbouwstatistieken en
het digitale topografische basisbestand maar ook aan koppelingen met bestanden van andere
instituten eninstellingen zoals RIVMenRPD.
2. Het ontwikkelen van ruimtelijk georiënteerde modellen waarmee mogelijkheden voor de
inpassing van nieuwe functies en eisenop lokaal (bedrijfs-) en regionaal niveau kunnen worden
getoetst
Het kan hierbij gaan om gegevens eninzichten die zijn verkregen uit bovengenoemde
monitoringsystemen en analyses.
Gedacht kanworden aan bijvoorbeeld modellen om de effecten van anti-verdrogingsmaatregelen of
natuurontwikkelingsprojecten op bedrijven of de regionale structuur te berekenen.
3. Het makenvan ruimtelijk verkenningen vandiverse functies ten behoeve van ruimtelijke
planvorming danwel concrete ruimtelijke plannen,c.q.het uitvoeren van gebiedsgerichte
integratiestudies (mede op basisvan bovenstaande) die een antwoord bieden op nieuwe
maatschappelijke vraagstukken
Voor SC-DLOgaat het hierbij alleen om plannen met methodisch of planinhoudelijk vernieuwende
aspecten.Vooral plannen waarinderegionale samenhang centraal staat,zijn in dit verband
interessant.
Meer concreet kangedacht worden aan nieuwe vormen vanverstedelijking, planvorming met
speciale aandacht voor het raakvlak ruimte-water-milieu, nieuwe vormen van landinrichting,
perspectieven voor verbrede plattelandsontwikkeling enverwevingsvraagstukken met name op het
punt van landbouw-natuur.
Het ontwerpproces zalhier vaak het karakter van onderzoek hebben (ontwerpend onderzoek).
4. Het uitvoeren van plananalyses en het ontwikkelen van nieuwe methoden voor planning en
planevaluatie waaronder bijvoorbeeld HELP-methoden of scenariomethodieken
Defeitelijke uitvoering van evaluatiesis hier aan de orde maar ook meer beschrijvend en methodisch
onderzoek: hoe kunnen plannenworden beoordeeld en hoe kan beleidworden geëvalueerd.
Gedacht kanworden aan methodiekontwikkeling voor diverse ex-ante enex-post evaluaties voor het
recent ontwikkelde en nog teontwikkelen beleid en scenariostudies. Deonder a,ben c genoemde
inzichten kunnen in dit verband worden gebruikt. De planmethodische inzichten kunnen met name
voor punt cen eeen belangrijke rolspelen.
5. Het ontwikkelen vaninzicht in betekenis entoepassing van nieuwe vormen van sturing en
beleidsimplementatie
Uit diverse nota's en praktijkvoorbeelden blijkt dat er gezocht wordt naar nieuwe sturingsmodellen.
Van de drie thema's die in de NRLO-MJVworden genoemd is met name het gebiedsgericht beleid in
het kader vandit programma van belang.Voor SC-DLOisvanwezenlijke betekenis om deze aspecten
te betrekken bijdeontwikkeling en evaluatievan ruimtelijke plannen. Punt ehangt daarom nauw
samen met cend.
Deverdeling vande programma-capaciteit over devijf thema's zal naar verwachting alsvolgt zijn:
Monitoring 25%,Modellering 15%,Verkenningen 35%,Plankwaliteit 15%,Sturingsvraagstukken 10%.
Bij alle genoemde punten zijn verschillende schaalniveaus aande orde. Het accent ligt over het
algemeen op het regionale schaalniveau.Maar eris meer en meer behoefte aan het toegankelijk
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maken enontwikkelen van expertise in internationale kaders.
Aldus kan door het ontwikkelen van effectieve en efficiënte planningsinstrumenten worden
bijgedragen aan een duurzaam landelijk gebied met een hoge ruimtelijke kwaliteit.
Nevendoelen hierbij zijn:
- de kennis meer te ontwikkelen entoe te passenin internationale kaders;
- gezien de betrokkenheid van een groot aantal doelgroepen binnen Nederland,het onderzoek uit
te voeren binnen een effectief georganiseerd onderzoekprogrammeringskader. Met name de
contacten met de beleidsdirecties zullen worden geïntensiveerd.
planning 1998

Algemeen
Het programma Planning Groene Ruimte concentreert zich op drie thema's:
1 Monitoring van ruimtelijke ontwikkelingen;
2 Verkenningen van ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven in het landelijk gebied;
3 Sturingsvraagstukken.
Sindsde start vandit programma hebben zichtal van ontwikkelingen voorgedaan die invloed
hebben opdeinhoud van het programma. Onderdelen zoals het stad/land-onderzoek en veranderend landgebruik zijn afgesplitst van het oorspronkelijke programma omdat dezethema's door het
groeiend beleidsmatig belangvroegen om een eigen onderzoekskader. Voor 1998wordt een nieuw
programma 'Veranderende samenleving' voorbereid,waarin met name voor het thema monitoring
input vanuit programma 274wordt voorzien.
In 1998 staat voor dit programma de uitwerking van het begrip "ruimtelijke kwaliteit' of 'omgevingskwaliteit' centraal.Eris niet alleen behoefte aan nadere inhoudelijke invulling vandeze begrippen,
maar ook aan een beeld vandegewenste positie van deoverheid t.a.v.de zorg voor de kwaliteit van
het landelijk gebied.Deze behoefte uit zich, binnen en buiten LNV,in eengroeiende belangstelling
voor integrale visiesop ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied,als basisvoor beleidsontwikkeling entoetsing van beleidsplannen en -voornemens. Eris behoefte aan een grotere
uitwisselbaarheid van factoren die de ruimtelijke en de milieu-kwaliteit (tezamen 'omgevingskwaliteit') bepalen.Factoren die de uitvoerbaarheid van beleid bepalen (sturingsaspecten) spelen een
steedsgrotere rolin de kwaliteit van beleidsplannen enprojecten. Hieraan zalook in 1998
onderzoek worden gedaan.
Monitoring
Inhet rapport 'Naar een monitoringssysteem Groene Ruimte' is een systeem geschetst dat inzicht
moet geven in deontwikkelingen vandetoestand van het landelijk gebied. De voorgestelde
indicatoren envariabelen die tezamen eenintegraal kwaliteitsbeeld moeten opleveren worden thans
binnen het programma Planning Groene Ruimte op hun bruikbaarheid getest. In 1997geschiedt dat
voor een drietalindicatoren,waarvoor kaarten van onderliggende variabelen worden gemaakt. Het
product is een eerste proevevan een atlasvoor de kwaliteit van de groene ruimte. Dit project zal in
1998worden voortgezet voor andere indicatoren,zodat de atlas gecompleteerd kanworden.Een
optie isom de bruikbaarheid van remote sensingvoor beleidsmonitoring nader te analyseren.De
hiervoor uit te voeren werkzaamheden,ter grootte van 250 K/,worden vooralsnog opgevoerd als
onderdeel van programma Planning Groene Ruimte,te reserveren voor het onderdeel Monitoring
Groene Ruimte binnen het nieuwe programma Veranderende samenleving,conform het gestelde in
deindicaties 1998 (DLO/971898)onder punt 1.5.
Andere lopende monitoringactiviteiten zullenin 1997worden beëindigd alsonderdeel van
programma 274- Het betreft de projecten Monitoring WCL-beleid, Duurzame plattelandswegen en
Herziening grondgebruiksinventarisatie.
Verkenningen
Indit thema worden perspectieven voor duurzame ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied
verkend en beoordeeld zowelop hun ruimtelijke en milieu-effecten alsop hun haalbaarheid in de
zin van maatschappelijke enbestuurlijke acceptatie. Diverse methoden entechnieken worden
toegepast, zoals ontwerpend onderzoek, scenario-analyse en model-analyse. De bestaande
samenwerking met LEI-DLOop het gebied van ruimtelijk-economische scenario's zal worden
voortgezet.
Dewerkzaamheden voor de horizonverkenning Noorden des Lands zullen in 1998worden afgerond.
Dit geldt ook voor het onderzoek naar nieuwe economische dragers in het landelijk gebied,uit te
werken voor bepaalde regio's.Ook hiervoor vindt samenwerking met het LEIplaats.
Voorts zalondersteunend onderzoek worden verricht t.b.v. de uitvoering van deVROM-Nota Milieu
en Ruimte als mogelijke voorloper van een Nota Leefomgeving,waarin het ruimtelijk en milieubeleid
(en mogelijk ook het waterbeleid) wordt geïntegreerd tot integraal omgevingsbeleid. De
toepasbaarheid van 'het zonnetje' uit Monitoring Kwaliteit Groene Ruimte als basisvoor een
integraal afwegingskader voor ruimtelijke en milieukwaliteit in een Nota Leefomgeving zal worden
onderzocht.
De relatie tussen ruimtelijke inrichting enwater krijgt in 1998 extra aandacht. Detoepasbaarheid van
dewatersysteembenadering voor o.a.de evaluatie en herziening van het ruimtelijk LNV-beleid(SGR)
zal nader worden verkend.Specifiek onderzoek wordt gericht op vermindering van de
hoogwaterproblematiek in regionale stroomgebieden via ruimtelijke inrichtingsmaatregelen, mede

238

via initiatieven in EU-kader (Interreg lic-programma). Het accent ligt daarbij op de combineerbaarheidvan doelen:aanpak van hoogwaterproblemen en aanpak van o.a.verdroging en realisatie van
de EHS.Eenlink zalworden gelegd met eendoor SC-DLOen RIZAgeïnitieerd project in het kader van
het LWI-programma,gericht op de ontwikkeling van een DSS(besluitvormingsondersteunend
systeem) t.b.v. waterbeheer en landinrichting.
Sturingsvraagstukken
In 1998zalhet onderzoek voor dit thema gericht worden op het interactief proces van planvoorbereiding met actoren uit beleid en maatschappij. Ervaring zalworden opgedaan met verschillende
methoden entechnieken voor participatieve plan-en besluitvorming inverschillende situaties. Het
betreft ondermeer plannen en projecten gericht op het benutten van gebiedskwaliteiten voor allerlei
vormen vanverbreding van de landbouw. Erwordt naar gestreefd om deelte nemen in het project
Participatieve Besluitvorming in het kader van het LWI-programma (LandWater Milieu Informatietechnologie). Hiervoor is cofinanciering uit het programma gewenst. Het onderzoek naar de
effectiviteit vanvormen van sturing bijverschillende typen van gebiedsgerichte projecten {o.a.
landinrichtingsprojecten) zalworden voortgezet in 1998.
mdere relevante
orogramma's

Specifieke afstemming vindt plaats met:
- 326Veranderende Samenleving,Veranderend Landgebruik:
labeling monitoringactiviteiten (MKGR)als mogelijk over te hevelen onderdeel naar dit
programma;
- 248: economie landelijk gebied:
afname onderdeel regionaal-economisch onderzoek in 274;
- 316: stad-land
programma 274beperkt zichtot planningsvragen in het landelijk gebied;
- 325 natuurplanbureaufunctie:
(tussentijdse) resultaten van projecten onder dethema's verkenningen (scenario-onderzoek) en
sturingsvraagstukken (maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak) kunnen worden benut t.b.v. de
natuurplanbureaufunctie.

indicatie omvang

Totaal Mf 1,8 waarvan Mf 1,8 ten lastevan LNV.

projecten

Horizonverkenning Noorden des Lands
- Monitoring kwaliteit groene ruimte
- Nieuwe economische dragers en kwaliteit vande groene ruimte
- DSSvoor integrale aanpak hoogwaterproblemen in regionale stroomgebieden
- Sturingsmogelijkheden voor geïntegreerd gebiedsgericht beleid
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Programma 275

Ontwikkeling van landschapsecologische kennis en methode voor
planning- en inrichtingsvraagstukken in het landelijk gebied

programmaleider

Drs.W.B.Harms— SC-DLO

aanvangsjaar

1995

eindjaar

1998

samenvatting

Het landelijk gebied isvoortdurend aanfunctieverandering onderhevig. In toenemende mate speelt
hierin natuurontwikkeling een belangrijke rol.Devergrote aandacht voor natuur in het landelijk
gebied wordt verwoord door het NBP,de Nota Landschap en het Structuurschema Groene Ruimte.
Bijde planning en inrichting van het landelijk gebied is hierdoor een grote behoefte ontstaan aan
integratie van abiotische enbiotische kennis en methode zowelvoor de planvorming alsvoor de
planevaluatie waarbij ook deinteractie met andere grondgebruiksvormen aan de orde is. Het
programma is er op gericht om dezeintegratie van kennis en methoden voor de planning in de vorm
van landschapsecologische beslissingsondersteunende modellen,te realiseren.

aanleiding

Veranderingen in het landelijk gebied,zoalsde heroriëntatie in de landbouw, de toenemende
aandacht voor recreatie entoerisme in eigen land ende schadelijke gevolgen van de milieubelasting
voor mens en natuur, endevoortdurende achteruitgang vande kwaliteit van natuur en landschap,
zijn aanleiding voor het beleid om meer aandacht te schenken aan natuur en natuurontwikkeling
(NBP, Nota Landschap,SS Groene Ruimte). Deze beleidsintenties stellen de praktijk van de ruimtelijke
planning echter in landelijk en regionaalverband,maar ook in internationaal verband,voor een
groot aantal problemen. Deze problemen hebben met name te maken met:
- de aanwending van (bestaande) (landschaps)ecologische patroon en proces kennis bij de
allocatie van nieuwe natuur (de ecologische kansrijkdom),
- de relatie van de nieuwe natuur met andere functies in het landelijk gebied (de ecologische
inpasbaarheid),
mogelijkheden om in gebieden met een andere grondgebruikshistorie een gewenste vorm van
natuurontwikkeling te bereiken (na-ijlings-effecten in bodenv/watersystemen)
- de ontwikkeling en afweging van alternatieve scenario's (ecologische en maatschappelijke kosten
en baten) ten behoeve vande besluitvorming over welke natuur enwaar (de ecologische
beslissingsondersteuning).
Veelecologische kennis isontwikkeld over onderdelen van het landschap,veelal op het niveau van
de afzonderlijke componenten van het ecosysteem (m.n. soortsniveau) gericht op de doelstellingen
van het natuurbehoud.Voor de besluitvorming in de ruimtelijke planning is er behoefte aan een
systeembenadering,waarin de abiotische aspecten (bodem,water, milieu-belasting), de biotische
aspecten (vegetatie,fauna) en het menselijk handelen (zowelten bate alsten koste van de natuur)
op geïntegreerde wijze worden geïnventariseerd, geanalyseerd en gepresenteerd.
Voor het landschapsecologisch onderzoek zijn kennislacunes verkend in eentweetal NLRO-studies:
Hoofdlijnen Natuuronderzoek NBP,Ecologische eneconomische duurzaamheid. Daarnaast is door de
RMNO gewezen op het ontbreken van geïntegreerde kennis (RMNO-rapport 70,1992,
'Meerjarenvisie 1992'; RMNO-rapport 83,1993,'Kennis voor Morgen;advies inzake de milieu-en
natuuronderzoekinfrastructuur').

doel

Kenmerkend voor het profielvan het programma is:
- interdisciplinair (abiotische en biotische disciplines), met nadruk op mogelijkheid om m.n. de
abiotische know-how vanSC-DLOverder te integreren ente operationaliseren;
- aggregatieniveau van het landschap (het ecosysteem landschap);integratie van kennis op
landschapsniveau;onderzoek heeft een sterke ruimtelijke component (kartering,GIS)en sluit aan
bij moderne ontwikkelingen op het terrein van RS,GIS,ruimtelijke modelling.
- gericht op toepassing in de ruimtelijke planning (t.b.v. bestemming,inrichting), inspelend op
de beleidsvragen naar marktgericht, beleidsvoorbereidend en-evaluerend onderzoek, naar
toekomstverkenningen en naar onderzoek t.b.v. onderbouwing en toetsing van planningsconcepten;
relatiestussen gebruiksfuncties en natuur, mogelijkheden en beperkingen,compatibiliteit van
functies; onderzoek isgericht op multifunctionele bestemming,waar kansen voor natuurontwikkeling) afhangen van andere gebruiksfuncties.
Devolgende doelstelling van het onderzoek voor de planperiode worden geformuleerd:
- devermeerdering van ecologische kennisvan abiotische patronen (bijvoorbeeld bodem-geografie, grondwaterpatronen) en processen (zuur-, nutriënten-,waterhuishouding) ten behoeve
van natuurontwikkeling;
- ontwikkeling van een landschapsecologische systeemanalyse,d.w.z. eengeïntegreerde methode
vaninventarisatie en analysevan abiotische en biotische systeemkenmerken op
landschapsniveau;
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-

de ontwikkeling van kennis over deverenigbaarheid en onverenigbaarheid van andere functies
met de natuurfunctie (bijvoorbeeld waterwinning, landbouw, rivierbeheer);
- de ontwikkeling van eengebiedsgeoriënteerd kennissysteem (GIS-model)op basisvan de
systeemanalyse ter ondersteuning vande besluitvorming in de ruimtelijke planning ten aanzien
van natuurontwikkelingsprojecten.
- het verrichten vantoekomstverkenningen en scenariostudies voor natuurontwikkeling in relatie
tot de ontwikkeling vananderefuncties in het landelijk gebied.

Inde planperiode zal het onderzoek zichin belangrijke mate laten leiden door de hierboven
aangehaalde programmeringstudies. Het zalook dienen te voorzien in de structurele voortzetting
van onderzoek in aansluiting met devia NBP-deelprogramma'singezette lijnen.Daarnaast zal gelet
op de financiële taakstelling ingespeeld worden op deverwerving van externe opdrachten, in
zoverre deze aansluiten op het kennisveld endat versterken.

planning 1998

Algemeen
Daar het programma in 1998zalworden beëindigdzalnaast dewerkzaamheden in de verschillende
thema's (zie hieronder) apart aandacht worden besteed aan de presentatie van de resultaten van het
totale programma (brochure,studiedag) en aan eenverkenning van de behoeften aan
vervolgonderzoek (o.a.workshop).
Voor 1998wordt devolgende (enigszins gewijzigde) themaindeling voorgesteld:(1)
Ecosysteemanalyse, (2) Nutsfunkties natuur, (3) Kennissystemen en modellen en (4) Scenariostudies.
1. Ecosysteemanalyse
Het accent komt in 1998te liggen op het procesmatige onderzoek ende toepassing bij planning en
inrichting. Zowordt gestreefd om het onderzoek aan humusprofielen een toepassingsgericht
karakter tegevendoor uitbreiding van het bosecosysteemonderzoek naar duinvegetaties ten
behoeve vanduinbeherende instellingen.Tevenszaleen landelijk toepasbare standplaatsclassificatie
worden opgesteld. Het onderzoek naar basenverzadiging in schraalgraslanden zalworden vervolgd
engekoppeld aan de uitbreiding vanSMARTvoor natte envochtige ecosystemen. Dit onderzoek zal
deelsworden gefinancierd uit OBN-gelden.Op het gebied van het historisch ecologisch onderzoek
zalde programmeringsstudie, die in 1997wordt uitgevoerd,dienen te leiden tot een tweede
gebiedsstudie naar natuurreferentiebeelden. Deeerste studie voor het Reestdalzal worden
afgerond. Het rivierecologisch onderzoek zalresultaten leveren van het meerjarige monitoringsonderzoek naar beekherstel.Daarnaast wordt een landelijk rivierecotopensysteem ontwikkeld, welke
een rol speelt bij het opstellen van de natuurontwikkelingsvisies voor de grote rivieren door RIZA.
2. Nutsfunkties natuur
In 1997worden de projecten "Evaluatie Ex-antevan Natuurbeleid:Draagvlak en Doeltreffendheid
(EENDD) en "Hedonic pricing" (naar het waardevermeerderende effect van "groen" op huizenprijzen
afgerond. Inoverleg met de Directie Natuur zalin het najaar van 1997worden bezien hoe de
ontstane ruimte voor onderzoek naar nutsnatuur kanworden benut.
3. Kennissystemen en modellen
Dit thema zalin belangrijke mate bouwstenen aanleveren voor de "montagehal" van het Natuurplanbureau (programma Natuurplanbureaufunctie). Het model SMARTzalworden uitgebreid voor
natte envochtige ecosystemen.In het kader van het afstemmingsoverleg tussen DLO,RIVMenRIZA
zalconsensus worden bereikt over de afstemming SMART/MOZART en DEMNAT/MOVE. HetDSS
LEDESSzalverder worden verbeterd.Tevens zalkoppeling plaatsvinden tussen LEDESSen LARCH.In
het kader van het LWI-programma zaleen bijdrage worden geleverd aan het DSSInrichting Rivieren
ism RIZAenWL(DWK-cofinanciering). Opregionaal niveauzalten behoevevano.a. het opstellen
van gebiedsvisies het GREINS-instrumentariumworden verbeterd.Onderdeel hiervan vormt een
verbetering van het model SIMGROvoor toepassing bij natuurontwikkeling. Ten behoevevan het
Meetnet Landschap zullen in overleg met IKC-naanvullende initiatieven worden genomen voor een
landschapsecologische indexering (o.a.voor ANK).In Europees verband zullen deinitiatieven verder
worden uitgebreid,zowelin het kader van samenwerking op het gebiedvan 'land usechanges' als
verdere toepassing van LEDESS(mogelijk resultaat concerted action in najaar 1997).
4. Scenariostudies
Scenariostudies van toekomstig natuurbeleid zullen een belangrijk deelin beslag blijven nemen van
deonderzoekscapaciteit. Hetproject Horizonverkenning Noorden des Landszalworden afgerond
met een evaluatie van effecten op de natuur met behulp van het DSSLEDESS.Gestreefd zal worden
op een dergelijke studie ook te verrichten voor andere regio directies of provincies.Ten aanzien van
het onderwerp 'Verstedelijking en natuur' is mogelijke eenvervolg teverwachten op de SCN-studie
en de studie 'Groene Metropool'.Tevenszalworden onderzocht of in europees verband
scenariostudies ten aanzienvanveranderend landgebruik en natuur kunnen worden uitgevoerd.

andere relevante
programma's

226, 274

indicatie omvang

Totaal Mf 1,8 waarvan Mf 1,7 ten lastevan LNV.
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projecten

458
575
576
588
630
688
693
2193
3360
5826
7407
7430
7669
7639

Ecol. bodemtypologie voor vegetaties.Verkening van mogelijkheden op basisvan ecologische
relevante bodemeigenschappen. (R.H.Kemmers)
Historische ecologie. O.a. programmeringstudie beleidsrelevantei historische ecologie.
(G.H.P.Dirkx)
Habitatgesch.modelSHAPE/LEDESS.Onderbouwing van de faunamodule van DSS LEDESS.
(W.CKnol)
Beek-/rivierdynamiek. Gedrag van geomorfologische systemenin fluviatiele milieu's en de
betekenis voor ruimtelijke planning en natuurontwikkeling. (H.P.Wolfert)
Ecologie & ontwerp. Methodisch raamwerk voor scenario-ontwikkeling tbv
natuurbeleid.(W.B.Harms)
Horizonverkenning Noorden des Lands.Scenario-ontwikkeling voor de lange termijn en
globale effectvoorspelling met DSSLEDESS.(J.M.J. Farjon)
Vervolg-GREINS. Modellering natuurontwikkeling op regionaal niveau tbv gebiedsvisies.(R.H.
Kemmers)
Historische ecologie Reestdal.Opstellen referentiebeeld.(G.H.P.Dirkx)
Hydrol.ecol.syst.beschr. Hierdense beek. Monitoring waterkwaliteit. (R.H.Kemmers)
Monitoring beekherstel.Monitoring meandergedrag van drie laaglandbeken in Noord
Barbant. (H.P.Wolfert)
Groot-Zandbrink. Project in het kader van Effect-Gerichte Maatregelen (R.H.Kemmers)
Uitbreiding SMART.Uitbreiding standplaatsmodel voor natte en vochtige ecosystemen.(J.
Kros)
LWI-Inrichting Rivieren DSS.Bijdrage aan DSSdoor koppeling SOBEK/WAQUA/LEDESS.(W.C.
Knol)
DEMNAT/MOVE.Afstemming model DEMNATen MOVEin het kader van het
Afstemmingsoverleg RIZA,RIVM,DLO.(J.Runhaar)
SMART/MOZART. Afstemming model SMARTen MOZARTin het kader van het
Afstemmingsoverleg RIZA,RIVM,DLO.(J.Kros)

alle projecten worden door SC-medewerkers uitgevoerd
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Programma 314

Publiek en bestuurlijk draagvlak voor natuur en landschap

programmaleider

Ir C.M.Volker,SC-DLO

aanvangsjaar

1997

eindjaar

2000

samenvatting

Natuur en landschapis een brede,heterogene omgevingscategorie,waarvan het beheer op zeer
uiteenlopende wijze isingebed in maatschappelijke structuren en praktijken. Het
draagvlakprogramma omvat sociaal-wetenschappelijke expertise gericht op verbreding van de
medeverantwoordelijkheid en participatie van burgers, maatschappelijke organisaties en overheden
in eenduurzaam beheer van natuur en landschap.

aanleiding

Natuur en landschap iseenzeer brede omgevingscategorie. Nederland bestaat uit
cultuurlandschappen waarbinnen (groene) natuur vrijwel altijd aanwezig is.Maatschappelijk gaat
het om een betekenisvolle, heterogene categorie omdat natuur en landschap vele functies vervult
binnen desamenleving. Ineen dicht bevolkt,intensief gebruikt land 'produceren' activiteiten als
landbouw, wonen, recreatie en zelfswerken hun eigen natuur en landschap en geven zijn er een
bepaalde functionele of "gebruikswaarde". Daarnaast is er een permanent debat over de intrinsieke
betekenis of "immanente waarde",ingegeven door ethische (zorgplicht; natuur bewaren voor de
komende generatie) en esthetische (schoonheid;inspiratiebron voor kunst en cultuur) opvattingen
en het cultuurhistorische erfgoed,die -tezamen met het cultuurhistorisch erfgoed,die men aan
natuur en landschap verbindt.
Voor duurzame (re)productie vandeze 'waarden'isinterventie nodig. Beheer kan men omschrijven
alssystematische, doelgerichte interventie in natuurlijke ecosystemen. Beheer is echter
maatschappelijk bemiddeld:de kwaliteiten van natuur en landschap kunnen slechts gewaarborgd en
gereproduceerd worden door bewuste interventie in structuren en praktijken van mensen en
groepen binnen de samenleving die het beheer mogelijk moeten maken. De laatste vorm van
interventie (diewe maatschappelijke aansturing of regulering kunnen noemen) staat hier centraal.
De aansturing isgecompliceerd. Erbestaan namelijk velevormen van natuur en landschap.
Bovendien isvrijwel geen enkele (meng)vorm van natuur en landschap het domein van slechts één
maatschappelijke actor. Vier maatschappelijke domeinen strijden om decompetentie van het
beheer: deoverheid,bedrijfsleven,het georganiseerde particulier initiatief (maatschappelijk
middenveld) en het privé-domein. In Nederland is natuur en landschap typisch een bemoeigoed
(merit good). Inde naoorlogseverzorgingsstaat isdit steeds pregnanter geworden:beheer werd een
belangrijk onderwerp van planning en beleid,met deoverheid als dominante actor.
Geleidelijk isin het laatste een kentering gekomen:in het beleid is eendraagvlakprobleem manifest
geworden. Deelsdoor economische en demografische groei in combinatie met vooruitgang in
wetenschap entechnologie,die eenverheviging van de aanspraken en ingrepen op schaarse
collectieve goederen als natuur en landschap tot gevolg hebben.Het probleem heeft ook te maken
met processen als mondialisering enindividualisering die leiden tot een interactieve, dynamische
samenleving vol met mondige,calculerende burgers enorganisaties. Deoverheid is nog wel overal
aanwezig in het publieke debat en de politiek-bestuurlijke besluitvorming, maar het
verdelingsvraagstuk rond natuur en landschap kan steeds minder volgens het traditionele
overlegmodel met de overheid alscentrale actor opgelost worden. Ervindt heroriëntatie in het
beleid plaats waarbij deaansturing van het beheer minder geschiedt volgens vaste,
geïnstitutionaliseerde procedures met een beperkt partnership met eenflexibel aantal,in beginsel
gelijkwaardige actoren.Heroriëntatie volgens het adagium "sturen op hoofdlijnen,toetsen op
resultaat" (Nota Dynamiek enVernieuwing) heeft alsconsequentie dat draagvlak een conditio sine
qua non wordt voor eenlerende overheid dietoch ambities wil uitstralen. Draagvlakvoor natuur en
landschap moet nu rationeel en effectief georganiseerd worden. Door belanghebbenden te
groeperen rond natuur en landschap als publiek vraagstuk en door initiatieven te ontwikkelen voor
een gezamenlijke aanpak van problemen. Dit doelzoekend beleid vereist andere
sturingsinstrumenten dan het voorschriftenbeleid dat eerder voorop stond. Naast een selectiever
gebruik vandwingende,generieke maatregelen (wetten,verordeningen, subsidievoorwaarden)
komt er meer aandacht voor communicatieve (voorlichting, educatie) en sociale instrumenten.
Debeschikbare expertise voor deze draagvlakopgave is beperkt enversnipperd (zie o.m. RMNOadvies Gammawetenschappen). Ditis gedeeltelijk terug te voeren op onvoldoende investeringen in
het verleden voor de opbouw van sociaal-wetenschappelijke expertise binnen het kennissysteem van
DLO/DWK ende LUW.Geziende heterogeniteit enveelomvattendheid van het onderwerp ('het'
beheer van 'de' natuur en 'het' landschap bestaat niet) isversnippering ten dele ook onvermijdelijk.
Het beheer van natuur en landschap op grote schaalisoleren ("scheiden") van concrete menselijke
praktijken rond dominante nutsfuncties in stad en landelijk gebied is beleidsmatig wellicht het
eenvoudigst, maarin de Nederlandse situatie weinig realistisch.Streven naar verweving betekent
wel dat de maatschappelijke inbedding van het beheer in praktijken en structuren binnen de
samenleving uitermate diversis.Draagvlak als kernvoor praktijkgericht, beleidsondersteunend
onderzoek isdanook maatwerk, met een pluriforme inhoud vandat onderzoek.
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doel

Dit programma zoekt praktijkgericht naar maatschappelijke kansen voor duurzaam beheer ten
dienste van eenverscheidenheid van "waarden" van natuur en landschap. Daarvoor is inzicht nodig
in de culturele, sociale,institutionele en bestuurlijke basisvoor beheer binnen de samenleving.
Acceptatie van overheidsbeleid valt daar nadrukkelijk onder, gezien de spilfunctie die dit vervult bij
het beheer. Natuur en landschap blijven in een dichtbevolkt land in grote mate een publiek goed,al
zalde aandacht meer en meer uitgaan naar mogelijkheden voor draagvlakverbreding door
voorwaarden te scheppen voor een verantwoord beheer als markt- enindividueel goed.In het
bijzonder bestaat belangstelling voor vernieuwend beleid,zoals het programma Beheer, herijking
landinrichting en plattelandsvernieuwing. Uiteraard voor zover natuur en landschap een duidelijke
dimensie in dat beleid vormt.Juist veranderend beleid roept draagvlakproblemen op. Gevestigde
praktijken worden ter discussie gesteld. Erworden nieuwe kansen gecreëerd,maar tegelijk zijn
weerstanden te verwachten.
Voor een afbakening van draagvlakonderzoek worden twee soorten expertise onderscheiden: met
een zelfstandige betekenis en met een ondersteunende betekenis.
- sociaal-wetenschappelijke expertise met een zelfstandige, praktijkgerichte betekenis richt zich op
draagvlakvraagstukken die niet de natuurlijke omgeving of het landschap als ruimtelijke
categorie alsvertrekpunt hebben,maar problemen samenhangend met posities en aansturing
van actoren die (in)directe verantwoordelijkheid dragen voor het beheer.
- sociaal-wetenschappelijke expertise,ter ondersteuning en afstemming van draagvlakonderzoek
in het nieuwe programma Draagvlak en het multi-disciplinaire ("geïntegreerde") onderzoek van
andere DLO-programma'swaarin draagvlak voorkomt als afgeleide of complementaire
doelstelling. Indie programma's gaat het om 'technische' problemen rond het beheer, waarvan
de oplossing entoepassing daarvan in bijvoorbeeld geïntegreerd (gebiedsgericht) beleid ook een
in kaart brengen van het draagvlak vereist.
Zowel het draagvlakonderzoek met een zelfstandige betekenis als het draagvlakonderzoek binnen
andere programma's hebben eeneigen waarde en met beide is - veelal met bescheiden middelen reeds eerder een begin gemaakt. Met name bij SC-DLOen IBN-DLOis ervaring opgebouwd met de
tweede categorie, binnen meer integrale thema's als Landschapskwaliteit, Planning Groene Ruimte,
Recreatie enToerisme,in het bijzonder kan hier het belevingsonderzoek, het recreatieonderzoek in
bos en natuurterreinen en EU-draagvlakonderzoekvoor duurzaam landgebruik door agrariërs
worden genoemd. Beide sporen hebben bestaansrecht. Zezijn noodzakelijk om de grote
bandbreedte vandraagvlakonderzoek te kunnen besrijken. Beide hebben nog een weinig
herkenbaar gezicht en een marginale betekenis omdat voldoende kritische massa ontbreekt.
Het voorstelisom met dit programma de huidige versnippering van expertise tegen te gaan en
stappen te ondernemen om de marginaliteit van het draagvlakonderzoek te doorbreken,gezien het
feit dat het verwerven van steun in de samenleving voor een duurzaam beheer van natuur en
landschap envoor vorming en uitvoering van beleid een blijvende opgaveisgeworden. Gezien de
beperkte middelen geeft het programma voorlopig prioriteit aan het eerste spoor, met de
uitdrukkelijke wens om het draagvlakaspect in andere programma 's met multi-disciplinair
onderzoek serieus te nemen envoorwaarden te scheppenvoor een optimale afstemming tussen het
draagvlakonderzoek in deverschillende programma's. Dit laatste vereist het uitzetten van een
tweede spoor binnen het programma Draagvlak, met een schakelfunctie naar andere programma 's.
Ter voorbereiding van het tweede spoor iseen separaat voorstelopgesteld voor eenconcern-SEOproject Tools voor draagvlakexpertise.
Voor praktijkgericht draagvlakonderzoek bestaat nog geen systematische, sluitende indeling van
thema's enontbreekt een evenwichtige opzet. Draagvlak is een containerbegrip. Het reikt veel
verder dan kennis van het beleidvan cleoverheid zelf;draagvlak moet immers vanuit de
samenleving komen.Trefwoorden in draagvlakonderzoek zijn: kennis, beleving, motieven en binding
met natuur en landschap (deculturele dimensie), het dragen van verantwoordelijkheid voor natuur
en landschap in het dagelijkse bestaan (sociale dimensie) en participatie in publieke en collectieve
besluitvormingsprocessen (bestuurlijk-institutionele dimensie). Door private en publieke actoren,in
Nederland en daarbuiten.Verdere inkadering ligt voor de hand door:
onderscheid te maken tussen soorten draagvlak (cultureel,sociaal,financieel,institutioneel,
publiek en politiek/bestuurlijk etc.) en actoren opverschillende niveaus van de samenleving.
Zowelop het niveauvandealledaagse leefwereld vande burgers (dewerkvloer),dat van
maatschappelijke sectoren enorganisaties alsop bestuurlijk niveau (deverschillend overheden)
speelt het draagvlakprobleem;
gebruikelijk isom bij draagvlak onder de bevolking (dewerkvloer) aandacht te besteden aan:
kennis,houding (intermenvan bereidheid tot...) engedrag (in termen van eendirecte bijdrage
aan het feitelijk beheer enindirecte bijdragen door de samenleving zelf te beïnvloeden voor
betere beheerscondities).
specificeren naar soorten natuur en landschap.Afhankelijk van deverscheidenheid van
maatschappelijke functies die zevervullen,kunnen we ideaaltypisch devolgende vormen
onderscheiden,waarvoor het draagvalk zal uiteenlopen:
stedelijke natuur (parken,plantsoenen,tuinen;gebonden aanwonen, recreatie en erken in
de stad);
agrarische natuur (natuurwaarden zoalsweidevogels en wild, diezijn gebonden aan de
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productiefunctie in de landbouw);
spontane of 'pure' natuur (beheer van natuurgebieden op basis van voornamelijk
ecologische criteria,tevrijwaren vaninterventie door dominante nutsfuncties als landbouw
en recreatie);
recreatienatuur (natuur, gebonden aanopenluchtrecreatie alsdominante functie).
Doelmatige en doeltreffende aansturing van dezefuncties vormt de beste,want functionele garantie
voor een duurzaam draagvlak voor het beheer binnen de samenleving.
Naast beschrijving vandraagvlak is bevordering van draagvlak aan de orde.In algemene termen
betekent dit het zoeken naar adequate instrumenten om eenverkleining te bereiken van de afstand
tussen burgers,organisaties enoverheid,d.w.z. meer bereidheid tot communicatie en participatie in
collectieve besluitvormingsprocessen door actoren opverschillende niveausvan de samenleving.
planning 1998

HetWerkplan 1998isopgebouwd uit drie delen:
1.Strategisch onderzoek
Hieronder vallen reguliere onderzoeksprojecten, zoweldoorlopende projecten uit 1997als nieuwe
projecten,te starten in 1998of later. Erworden drie rubrieken onderscheiden:
publiek draagvlak
Hier komen communicatie- enparticipatievraagstukken aan de orde, mede in relatie tot de
afstand tussen overheid en bevolking (relatie bestuur - bestuurden)
bestuurlijk draagvlak
Hierin komen aspectenvan bestuurlijke doorwerking en afstemming van natuur- en landschapsbeleid voor, zowel horizontaal,verticaal alsdiagonaal.
beleving en cultureel draagvlak
2. Kortlopende vragen en advies
Dit omvat capaciteit voor onderzoek en adviesten behoeve van beleidsdirecties, die -met het oog op
het accuraat en flexibel kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen in planning en beleid - niet
wordt vastgelegd in onderzoeksprojecten. Deinvulling van deze ruimte geschiedt in overleg met de
vz en ledenvan deBC.
3. Algemeen
Dit deelomvat programmabrede coördinerende werkzaamheden, bestaande uit niet-onderzoek
waarvoor in de Programma-afspraak en de Indicaties uitdrukkelijk aandacht isgevraagd:
interne functie:versterking vande samenwerking tussen de drie participerende DLO-instituten
SC, IBNenLEI
afstemmingsfunctie: de DLO-programma's met een 'maatschappelijk' onderwerp hebben vaak
ook een draagvlakcomponent. Programma 314is bedoeld voor expertise-opbouw en heeft dan
ook eentoeleverende functie naar die programma's. Dit maakt zwaluwstaarten noodzakelijk.
brugfunctie met (para)universitair gamma-onderzoekvoor natuur en landschap.Vooral de
komst van het KCWzalaandacht vereisen.
vrije ruimte.

andere relevante
programma's

272,274,275,326

indicatie omvang

Totaal Mf 0,9waarvan Mf 0,9ten lastevan LNV.

projecten

Lopende projecten
Doorwerking natuurbeheer: beleidsconcepten enhun draagvlak (IBN)
Cultureeldraagvlak (SC,IBN)
Gidsdraagvlak natuur (SC,IBN,LEI)
EU-project Sustainable Landuse(SC)
Afronding project Vrijwillig Landschapsbeheer (SC)
Afronding Natuurbeleid van buiten naar binnen(SC)
Nieuwe projecten
Indicatoren Draagvlak en Beleving Natuur (SC,IBN)
Tweede generatie beleidsinstrumenten (IBN, SC)
Natuurbeelden (LEI)
Nieuwe groepen voor lokale participatie
Algemeen
Coördinatie en zwaluwstaarten (SC)
Vrije ruimte, medet.b.v. co-financiering (SC,IBN,LEI)
Kortlopende vragen/advies (SC,IBN,LEI)
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Programma 326

Effecten van demografische en economische veranderingen in de
samenleving op het multifunctioneel gebruik van de ruimte (i.o.)

programmaleider

Drs R.During -SC-DLO

aanvangsjaar

1998

eindjaar

2001

samenvatting

Programma VSVLvertaalt maatschappelijke (economische en demografische) veranderingen naar te
verwachten veranderingen in het landgebruik en doet aanbevelingen om hierop te anticiperen en
daarbij de multifunctionaliteit c.q.kwaliteit van degroene ruimte te bevorderen.

aanleiding

In 1997is een spectrum aanverkenningen uitgebracht door de diverse planbureaus die in het beleid
zijn gebruikt voor agendavorming. Indetoekomst wordt een belangrijke spanning gevoeld tussen
de ruimtelijke kwaliteit van Nederland die nodig isvoor een gezond economisch klimaat en
leefklimaat (onder andere voor de grote groep ouderen in goeden doen) en de noodzaak om een
economische groei te blijven nastreven.Dezespanning isjuist voor LNVrelevant omdat de groene
ruimte zowel bijdraagt aan de nationale economie alsaande ontspanningsmogelijkheden. In de
indicatiebrief is deze problematiek aangekaart, waarbij de behoefte isgeuit aan een integrale
benadering die gericht isop verbetering vande multifunctionaliteit enop draagvlak.
Het probleem dat in het kader van het programma VSVLzalworden opgelost is:
1. dat ergeen methoden voorhanden zijnvoor de monitoring van ruimtelijke kwaliteit of
omgevingskwaliteit
2. dat er nog geen systematische methoden beschikbaar zijn voor het kunnen opsporen van
ontwikkelingen in desamenleving dieconsequenties hebben voor de actuele en toekomstige
ruimtelijke kwaliteit (multifunctionaliteit en collectieve natuur- en landschapswaarden).
3. dat er geen adequate sturings-en kwaliteitsconcepten alsmede daarmee samenhangende
toetsingskaders in het beleidvoorhanden zijn om het groene ruimte beleid in de markt te zetten
Dedoelgroep van het programma wordt gevormd door dedirecties Groene Ruimte, Natuur en
Landbouw van LNVenvande medewerkers van andere directies alsmede andere departementen die
planologische taken uitoefenen,alsmede beleidsmedewerkers met een vergelijkbaar takenpakket bij
lagere overheden.Tevens behoren de gebruikers van degroene ruimte en het planbureau Natuur tot
de doelgroep.

doel

Dedoelstelling van het programma is hetvroegtijdig kunnen signaleren van veranderingen in
landschapswaarden en(multi)functionaliteit vandeGroene Ruimte als gevolg van maatschappelijke
(inter)nationale ontwikkelingen en dezeom te zetten in beleidsaanbevelingen. Daarbij is het de
bedoeling om deze aanbevelingen zoveel mogelijk te gieten in devorm van een samenhangend
sturings-entoetsingskader voor ruimtelijke kwaliteit.
Het onderzoeksprogramma laat zich in z'n algemeenheid opsplitsen in vier fasen:
Fase 1:verkenning vande problematiek, aanscherping van de probleemstelling, investeren in data
enin netwerken
Fase2:verdieping enverbreding:verdieping van de kennis over de aangrijpingspunten voor het
groene ruimte beleid enverbreding over het effect van lange termijn maatschappelijke
ontwikkelingen alsmede naar deinternationale context
Fase3:verkenning van de oplossingsrichtingen
Fase4:vertaling van deinzichten in nieuwe sturings-entoetsingskaders voor het groene ruimte
beleid.
Dezefasen komen meer toegespitst ter sprake bij onderdelen 2en3van het programma. Het op
orde krijgen vande data voorziening eninfrastructuur zalpermanente aandacht krijgen.
Indewerkwijze wordt een driedeling voorgesteld (zie figuur).
Desamenhang in het onderzoeksprogramma isalsvolgt vormgegeven: monitoring en
toekomstverkenningen vormen de basisvoor de beleidsmatige sturings- en kwaliteitsconcepten.
Eerstvindt nadere concretisering plaatsvandefeitelijke ontwikkelingen in de groene ruimte,
vervolgens van de invloeden van (inter)nationale maatschappelijke ontwikkelingen,m om op basis
daarvan aanbevelingen te doen in de richting van het beleid.
Voorstellen voor een sturings-entoetsingskader groene ruimte zullen nauw gerelateerd zijn aande
informatieproblematiek (meetbare doelen).
Desamenhang in het onderzoeksprogramma is alsvolgt vormgegeven: monitoring en
toekomstverkenningen vormen de basisvoor de beleidsmatige sturings-en kwaliteitsconcepten.
Eerstvindt nadere concretisering plaatsvandefeitelijke ontwikkelingen in de groene ruimte,
vervolgens van de invloeden van (inter)nationale maatschappelijke ontwikkelingen,om op basis
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daarvan aanbevelingen te doen in de richting van het beleid.
Voorstellen voor een sturings-entoetsingskader groene ruimte zullen nauw gerelateerd zijn aan de
informatieproblematiek (meetbare doelen).

kwaliteits-en
sturingsconcepten,

«iVSVL
toekomst-, £ *^..v: %± > ^a-voorziening
' :-'•••
en-analyse
verkenningen*J»>&
,

1. Data-voorziening en data-analyse
Hier zijn deinspanningen gericht op het maken van een monitoringsysteem voor ruimtelijke
kwaliteit (MKGR)envoor landschapswaarden van nationale betekenis (Meetnet Landschap).Om de
veranderingen in landgebruik in de Nederlandse situatie in breder perspectief te plaatsen,wordt
gewerkt aanintegrale monitoring op Europeseschaal.
MKGR
Aandacht wordt besteed aan het gebruik endefysieke verandering van het landschap, en de
waardering daarvan door de bevolking. Bijdeontwikkeling van de Monitoring Kwaliteit Groene
Ruimte wordt in een verkennende fase eeniteratieve werkwijze gevolgd,waarin de beleidsvraag
steedsverder wordt aangescherpt en het aanbod aanonderzoeksgegevens daar steeds meer op
wordt toegesneden. Datgebeurt via prototyping. Om keuzesten aanzien van
ontwikkelingsvarianten te kunnen maken wordt in eenvroeg stadium inzicht gegeven in de
mogelijke output van het monitoringsysteem. Dit gebeurt veelalin devorm van GIS-bestandenvan
relevante gegevens. Deze komen dusook tussentijds ter beschikking van de overige programmaonderdelen.Defasering sluit aan bij dievan hettotale programma, maar de verschillende
onderdelen van het monitoringsysteem behoeven niet strikt synchroon te worden ontwikkeld.De
afbakening vandegebruikerseisen op hoofdlijnen wordt in 1998afgerond (vgl.fase l ) . Daarna volgt
een conceptuele uitwerking vande gewenste indicatoren (vgl.fase 2/3). Het opzetten van de
datalogistiek voor het uiteindelijke monitoringsysteem wordt het laatst aangepakt (vgl.fase3).
Meetnet Landschap
Het project Meetnet Landschap is halverwege de rit in het programma VSVLingedaald.
Halffabrikaten in dit project waar beleidsmatig hoge prioriteit aanistoegekend,zullen met prioriteit
worden afgerondtot operationele GIS-bestanden.Het betreft in principe bestanden ten aanzien van
openheid landschap,aardkunde en beleving die ook voor MKGRvan belang zijn. Voor dit
programmaonderdeel isoptermijn nog nadere afstemming met MKGRgewenst. Hierbij dient
ingespeeld teworden op de beleidsmatige uitkomsten van het project beleidsvernieuwing
landschap. Hetzalimmers gewenst zijn om eventuele nieuwe landschapsdoelen meetbaar te
formuleren ente implementeren in een monitoringprogramma. Hetonderdeel Meetnet Landschap
en MKGR zijn nu met een paperclip aan elkaar geplakt, in afwachting van besluitvorming.
N.B. Het verenigen van de monitoring activiteiten van Meetnet Landschap en MKGR roept de vraag
op hoe een enander moet worden aangestuurd:allesvanuit één Stuurgroep?

2. Toekomstverkenning
Dit deelvan het programma levert de kennis om maatschappelijke trends die invloed hebben op
kwaliteit, gebruik en beleving van de Groene Ruimte te signaleren. Inde eerste fasewordt de
problematiek verkend door middelvaneen analyse van deverschillende verkenningen die in 1997
zijnverschenen.Tevenswordt met behulpvanworkshops dewisselwerking tussen ruimtelijke
kwaliteit en ruimtedruk verkend enwordt door middelvan publicaties dediscussie over dit
onderwerp opgang gebracht.
Indetweede fasewordt eentotaalbeeld geschetst van deteverwachten ruimtelijke investeringen
247

(ICES+Nieuwe kaart van Nederland),de door diverse actoren nog aanvullend gewenste ruimteclaims
plus deinvloed vanuit de Europese regelgeving en eenwording en de toenemende vraag naar
omgevingskwaliteit vanuit de samenleving.Van de belangrijkste trends zalde gevoeligheid worden
geanalyseerd.Vervolgens wordt met behulp van genoemde confrontatie van ruimtedruk en
kwaliteitsbehoefte onderzocht welke aangrijpingspunten er liggen voor het beleid en welke
strategieën denkbaar zijn. Inde laatste fasewordt devertaling gemaakt naar strategische
beleidslijnen voor het groene ruimte beleid gemaakt.
3. Kwaliteits- en sturingsconceptenten aanzien van landschap en gebruik groene ruimte
In dit onderdeel worden aanzetten geleverd voor deinnovatie van het beleid voor de groene ruimte
door analysevanzowel bottom-up alstop-down benaderingen voor kwaliteitsdoelen. Infase l zal
begonnen worden met het samenstellen van eenoverzicht van opvattingen over ruimtelijke kwaliteit
van verschillende actoren in de Groene Ruimte en hun achterliggende redenen,door middel van
workshops, literatuuronderzoek eninterviews.Vervolgens wordt geanalyseerd in welke mate deze
opvattingen (on)verenigbaar zijn enwelke beleidsmatige implicaties of aanbevelingen daaruit
voortvloeien.Veel bruikbare discussie rondom de aanbevelingen van deWRRover allianties voor
ruimtelijke kwaliteit magworden verwacht, waar het programma z'n voordeel mee kan doen.
Infase 2worden twee casestudies verricht, enerzijds gericht opdevernieuwing van het
landschapsbeleid inzake cultuurhistorie en planvorming (Belvedere-thema) enanderzijds de
inpassing van infrastructuur engrote gebiedsgerichte projecten. Bijdit laatste onderdeel wordt een
vergelijking gemaakt tussen verschillende bestuurlijke aanpakken in het groene ruimte en
landschapsbeleid. Tevenswordt met literatuurstudie en co-regionale informatie uitwisseling een
vergelijking gemaakt met deinternationale bestuurlijke aanpak van het realiseren van
kwaliteitsdoelen. Indederdefaseworden door middelvan workshops en interviews
oplossingsrichtingen verkend,die zich richten op het bevorderen van het multifunctioneel gebruik
van de ruimte.Tedenkenvalt aan actor gerichte incentives voor meervoudig ruimtegebruik,
gebiedsgerichte benaderingen van de spanning tussen kwaliteitsdoelen endraagvlak, alsmede aan
proces-enfunctiegerichte kwaliteitsdoelen. Het procesvan participatieve besluitvorming zal nader
worden bestudeerd om de betekenis ervan voor het Groene Ruimte beleid vast te kunnen stellen. In
de laatste faseworden concrete beleidsaanbevelingen gedaanvoor bestuurlijke aanpakken in
verschillende probleemsituaties.
planning 1998

l . Datavoorziening endata analyse
l.a. MKGR
Ten behoeve van de afbakening van MKGRworden de volgende producten geleverd
•
Een 'atlas',
Hierin worden ontwikkelingsvarianten voor MKGRin beeld gebracht aande hand van concrete
voorbeelden van indicatoren voor de kwaliteit van degroene ruimte. Deatlas dient om de
onderzoeksagenda aante scherpen.
•
Eennotitie over presentatie-enaggregatiemogelijkheden binnen MKGR
Demonitoringgevens kunnen opverschillende manieren bewerkt, geordend en gepresenteerd
worden. Denotitie behandelt een aantalopties.
Ook wordt gestart met de conceptuele uitwerking van enkele indicatoren. Dit levert de volgende
producten op,inclusief onderliggende databestanden:
•
Eenconcept voor de natuurtoestandsindicator
•
Eenconcept voor de identiteitsindicator
•
Eenconcept voor deindicator economische gezondheid
•
Eenconcept voor deindicator economievande grond
Deze concepten en bijbehorende data zijn niet alleen van belang voor de keuzes omtrent de verdere
uitbouw van het monitoringsysteem, maar kunnen ook toegepast worden binnen de andere
onderdelen van het programma.Alleindicatoren zullen voor eind'99 geoperationaliseerd worden.
Bovengenoemde uitwerkingen zijn gericht op specifieke informatiebehoeften van het beleid.
Daarnaast wordt ook aandacht besteedaande methodologische ondersteuning van het
monitoringsysteem alsgeheel.Dit levert devolgende producten op
•
Eendata-mining systeem voor relevante MKGR-data (een soort 'gele gids'van het
onderzoeksaanbod)
•
Eentechnische ontwerpschets voor MKGR.
l.b. Europesemonitoring van landgebruik en landschappen.
Voor dit onderdeel wordt geïnvesteerd in een netwerk enin eenintegratiekader voor Europese
monitoringsactiviteiten. Het project mondt uit in eenvoorstelvoor een integraal
monitoringsontwerp voor land-use changes (enkelde structuur) en levert een internationaal
netwerk met planologische instituten op.Gerapporteerd zalworden in devorm van een folder,
artikel en een workshopverslag.
Op Europees niveau wordt een nieuwe kaart vande Europese landschappen samengesteld. Het werk
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zalworden uitgevoerd door het Staring Centrum.Gerapporteerd zalworden in devorm van een
kaart met een artikel. Deze kaart draagt bij aan het onderbouwen van de nationale
beleidsprioriteiten, die namelijk deels liggen in deinternationale betekenis van landschappen.
i.e. Meetnet Landschap
In het kadervan Meetnet Landschapwordt het basisbestand OPLAN,dat deopenheid van het
Nederlandse Landschap bevat, met de koppeling aandedigitale topografische kaart operationeel
gemaakt.Tevenswordt een Beleidskaart eneen Knelpuntenkaart Aardkundige Waarden gemaakt.
Dewerkzaamheden voor Meetnet Landschapworden uitgevoerd door het Staring Centrum.
2. Toekomstverkenningen
Aanscherping van de probleemstelling
Eenopiniërend essayover sturingsvormen in deGroene Hart Impuls zalworden gemaakt,waarin de
perspectieven voor het integraal investeren in de koppeling tussen recreatie en cultuurhistorie
worden belicht. Indit essayworden veranderende maatschappelijke opvattingen en eisen
toegesneden op de gewenste ruimtelijke inrichting van het Groene Hart. Dit essaywordt mede
geschreven vanuit het programma Recreatie enzalverschijnen in het Jaarverslag van het Staring
Centrum en als achtergrondrapport in de Belvedere-reeks. Uitvoering:SC.
Eeneveneens opiniërend artikelover deprocessen in het landgebruik op Europese schaalzal worden
gepubliceerd ,waarin meer in detailwordt ingegaan op de agrarische processen.Het betreft
kennisoverdracht van onderzoeksresultaat uit het afgesloten programma Veranderend Landgebruik.
UitvoeringSC.
Eenworkshop ruimtedruk zalworden gehouden,waarin devraag wordt voorgelegd of er werkelijk
schaarste aan ruimte isofwel schaarsteveroorzaakt wordt door restrictief beleid.Deze workshop
richt zichop organisaties die uitvoerend zijn op het gebied van ruimtelijke investeringen en
stedelijke planning enzalterdege worden voorbereid met position papers op basis van
literatuurstudie eninterviews. Erwordt eenslagvaardige voorzitter voor uitgenodigd, waarvoor
zowel binnen als buiten DLOgezocht zalworden. Het resultaat van deworkshop wordt in
cahiervorm verspreid.Uitvoering LEIen SC.
Een rapport zalgemaakt worden waarin dein verkenningenland gesignaleerde trends worden
uitvergroot die consequenties hebbenvoor dedruk op de ruimte en de ruimtelijke kwaliteit in de
toekomst. Uitvoering IBN, LEIenSC.
Eenrapport c.q.persbericht over veranderingen in het grondgebruik in het platteland wordt
opgesteld. Op basisvandegrondgebruiksinventarisaties worden sluipende veranderingsprocessen
zichtbaar gemaakt. Het gaat daarbij om deveranderende verhouding tussen stedelijke en agrarische
functies in het landelijk gebied.Uitvoering LEIenSC.

3. Kwaliteits- en sturingsconcepten
3.1Aanscherping van de probleemstelling
Met behulp van interviews enworkshops zalworden onderzocht welke opvattingen er bestaan bij
verschillende actoren in degroene ruimte enwelke motieven doorvoor bestaan.Deze analyse vormt
fase l en zaluitmonden in een rapport. Hieraan zalgewerkt worden door LEI,IBNen Staring
Centrum.
3.2 Verdieping en verbreding
Beleidsvernieuwing Landschap
Aanleiding voor dit project wordt gevormd door deconclusies uit de Natuurverkenning 97 en de
beleidsreactie daarop.Aangesloten zalworden bij het gelijknamig project van het IKC-N.Gewerkt zal
worden aaneen beleidswetenschappelijk vormgegeven landschapsbeleid, met een interdisciplinair
team onder leiding van een bestuurskundige. In het kader van het onderzoek voor de Natuurbalans
wordt eeninterviewronde langsde provincies gemaakt, die input levert voor dit project. Erzalaan
worden bijgedragen door Staring Centrum enIBN.
Case-studies inpassing grote gebiedsgerichte projecten en infrastructuur
Ineencasestudiein het Esdorpenlandschap in Drenthe wordt de bescherming vanessen,
landschapsherstel in ruilverkavelingsgebieden met marginale actuele en grote potentiële landschapsen natuurwaarden vormgegeven in het ruimtelijk programma van de provincie. Dezecasuswordt als
slothoofdstuk opgenomen in een proefschrift enwordt uitgebracht in relatie tot het Keuning
Congres. (Dit onderwerp betreft eenovername vaneenverplichting uit het programma
Landschapskwaliteit.)
Eencase-studie naar deinpasbaarheid van eentweede Maasvlakte zalworden uitgewerkt in het
verlengde van het werk van decommissie Olierook van ICES-KISMeervoudig Ruimtegebruik. Hierbij
zalworden samengewerkt met o.a.de Bouwdienst van Rijkswaterstaat. Erkomt een accent te liggen
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op het participatief invullen van het besluitvormingsproces. Op het onderwerp participatieve
besluitvorming is samenwerking gezocht met LWI. uitvoering:SC
Bijdrage aanTNLI-discussie
Erligt een concreet verzoek vanuit IKC-Nen dir. Nom onderzoek te doen aan de
inpasbaarheidsdiscussie rondom een eventuele tweede nationale luchthaven.
EUheideprogramma (Raphaël)
Eenrondreizende tentoonstelling wordt gemaakt over het ontstaan ende cultuurhistorie van de
heide. Het betreft een overname van eenverplichting die isaangegaan in het programma
Landschapskwaliteit.
Adviezen en beleidsnotities voorICES
Tenbehoeve van devoortgang en onderhandelingen in de ICESzijn er ten aanzien van de toetsing
vande beleidspakketten door het Centraal Planbureau en het RIVMdiverse adviezen uitgebracht aan
LNV.Het ging hierbij om een toetsing op ruimtelijke kwaliteit van het beleidspakket ruimtedruk, die
isgerapporteerd in ingebracht in de ICESenin de projectgroep die detoetsing uitvoert, om het
gevenvan presentaties in de ICES-Regiegroep,om mondelinge adviezen aan de ICEScoördinator en
de Directeur Generaal.Telkens isdaarvoor derapportage van het Centraal Planbureau gescreened
op consistentie enwetenschappelijkheid. Diverseaanbevelingen zijn gedaan om het beleidspakket te
verbeteren,die hebben doorgewerkt in een beter toetsingsresultaat (van cnaar b).
Terondersteuning van de ICESclaim kwetsbare gebieden loopt thans in samenwerking met het
RIVM,en VROM/DGM/DWL een project, waarin deze gebieden op kaart worden gezet.
Opverzoek van DGKalden neemt Smeetszitting in de Denktank Herstructurering Intensieve
Varkenshouderij.

andere relevante
programma's

VSVLborduurt voort op de resultaten van de afgesloten programma 'sVeranderend Landgebruik en
Landschapskwaliteit. Het programma PlanningGroene Ruimte (274) richt zichvoornamelijk op de
inpassing van plannen in defysieke leefomgeving en deintegratie van ruimte,water en milieu die
daarvoor nodig isenvormt daarmee een complement voor VSVL,omdat VSVLprimair op de
maatschappelijke dynamiek gericht is.Het programma Draagvlak (314) isverdiepend van karakter en
levert inzichten die kunnen worden toegepast in VSVL;hiervoor wordt expertise vanuit de
gammawetenschappen ingehuurd. Het programma Economie van de Grond (248) levertVSVL
inzichten in de economische wetmatigheden in de Groene Ruimte.Voor het onderdeel
Toekomstverkenning zal nauw samengewerkt worden met het Stad-Land programma (316).Ten
aanzien van dedata voorziening zaloptimaal gebruik gemaakt worden van het Basis Openlucht
Recreatie Systeem (BORIS),dat in het kader van programma Recreatie enToerisme (272) wordt
ontwikkeld. In het algemeen isVSVLten opzichte van andere Groene Ruimte programma's
voornamelijk gericht op integraliteit en hetvertalen daarvan in een beleidsmatig toetsingskader.

indicatie omvang

Totaal Mf 2,5 waarvan Mf 2,3 ten lastevan LNV.

projecten

p.m.
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Programma 328

Bodem- en grondwaterinformatie voor de groene ruimte

programmaleider

Dr. P.A. Finke,SC-DLO

aanvangsjaar

1998

eindjaar

2001

samenvatting

Binnen dit programma wordt de bodemkundig-hydrologische geo-informatie verzameld en beheerd
welke aansluit op de behoefte vanuit andere DWK-programma's en beleidsdirecties.Tevens vindt ter
ondersteuning hiervanin beperkte mate methodiekontwikkeling plaats.Twee duidelijke
onderzoekslijnen binnen het programma zijn verder: (i) de ontwikkeling van een alternatief voor de
Gten (ii) de ontwikkeling van een ecologische bodemtypologie en -landevaluatie.

aanleiding

Maatschappelijke enwetenschappelijke achtergronden en relatie met programma-indicaties
Erzijn twee maatschappelijke ontwikkelingen dieimplicaties hebbenvoor het programma Geodata
groene ruimte:
(i) Detoenemende concurrentie om het gebruik en de kwaliteit van degroene ruimte. Het hieruit
voortkomende onderzoek naar de kwaliteit ende inrichting van de groene ruimte stelt hogere
eisen aan de kwaliteit vande bodemkundig-hydrologische informatie. De kwaliteit van de
huidige informatie voldoet niet meer aandeeisen die op deze punten worden gesteld. Dit
probleem wordt ook onderkend in het RMNO-rapport "Omgaan met bodemheterogeniteit in
het milieubeheer" (1995).
(ii) Deontwikkeling in "Commercialisering van GEO-informatie". Een recent RAVI/IViR-rapport
concludeert dat met publieke middelen verzamelde data vrij toegankelijk dienen te zijn. Dit
houdt dusin dat deoverheid in principevoldoende middelen moet verschaffen om de
noodzakelijke publieke datavoorziening veiligte stellen.
Wetenschappelijke inzichten die rechtstreeks aangrijpen op het programma, behalve de reeds
genoemde kwaliteitsaspecten, zijn:
(a) Debehoefte aan eenalternatief voor het huidige grondwatertrappensysteem, dat voornamelijk
is gericht op landbouwkundige toepassingen,en slechts in zeer beperkte mate inzicht geeft in
detemporele dynamiek van het freatisch grondwater.
(b) Debehoefte aan eenecologische typering vande bodems in Nederland,o.a.om de potentie
voor natuurontwikkeling beter te kunneninschatten.Aandacht voor het thema "ecologische
bodemtypering" wordt ook gevraagd in de indicatiebrief.
Probleemstelling
Uit bovengeschetste ontwikkelingen volgt devolgende probleemstelling:
1 Het huidige aanbodvan bodemkundig-hydrologische gegevens sluit niet volledig aanop de
gegevensbehoefte (met namede kwaliteit vande huidige gegevens dient verbeterd,te weten de
documentatie van devariabiliteit endeactualiteitswaarde; ook is er behoefte aan nieuwe
parameters die het freatischvlak beschrijven en nieuwe parameters die een ecologische
bodemtypering mogelijk maken).
2 Door het aflopen vanprogramma 228isdepublieke gegevensvoorziening niet gewaarborgd.
Doelgroepen
Dedoelgroep van het programma bestaat uit alleinstellingen die betrokken zijn bij de beleidscycli
opverschillende niveaus (rijk, provincie,enz.)voor inrichting, bestemming en beheer van het
landelijk gebied:
(i) op nationaal niveau:Het ministerie LNVen haar beleids-en regiodirecties, ministerie VROM,
RIVMen RPD,ministerie V&W enRIZA.
(ii) op provinciaal niveau:enkele diensten of afdelingen van alle provincies
(iii) op lager niveau:waterschappen,gemeenten,terreinbeheerders endeverzelfstandigde LNVdiensten DLGenSBB.
Toepassingsmogelijkheden en kwaliteit vandeoutputs van het programma
De4belangrijkste outputs van het programma zijn alsvolgt toepasbaar:
(i) Deverhoogde kwaliteit van deGeodata: Deverbeterde actualiteitswaarde van
grondwatertrappenkaarten leidt tot een realistischer inschatting van het bodemgedrag. De
kwantificering van devariabiliteit vanbodemparameters maakt het mogelijk om
effectvoorspellingen vanverschillende (beleids-)scenario's objectief te kunnen vergelijken.
(ii) Het beheer van de geodata enontwikkelde methodieken waarborgt de publieke
gegevensvoorziening enefficiëntie van nieuw onderzoek.
(iii) Eenecologische bodemtypologie maakt o.a.eenverbeterde inschatting mogelijk van de
potentie vangronden voor natuurontwikkeling.
(iv) Het alternatief voor de Gtleidt tot een nieuwe setvan methoden waarmee nieuwe, meer
relevante parametersvoor eenverscheidenheid aantoepassingen (bijv.karakterisering natte
natuurgebieden, sturen opgrondwater) kunnen worden gegenereerd..
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Benutting van reeds aanwezige kennis en doorstroming van gegenereerde kennis
Het programma is een continuering van het aflopende programma 228,Ruimtelijke patronen en
variabiliteit van bodem engrondwater, en bouwt dusvoort op de binnen dit programma verkregen
gegevens (Bodemkundig Informatie Systeem) enexpertise (ontwerp en analyse van ruimtelijke
steekproeven,Gt-actualisatie,ontwerp van eenalternatief voor de Gt,toegepaste landinventarisatie).
Aan het programma toegevoegd is het thema "ecologische bodemtypologie", wat voorheen deels
werd ingevuld in het aflopende programma 223,Fysische bodemkwaliteit. Hetwerk van AB-DLO
binnen programma 223aan aeratie,denitrificatie endrainage wordt gecontinueerd met accent op
schalingsaspecten van plot tot bedrijf. Uit programma 229,Agro-ecologische evaluatie van land voor
duurzaam gebruik,iseen projectcluster "methodiek eerste schatting" overgenomen. Aanwezige
kennis wordt dusvoor een deelvia doorlopende projecten benut. Eenander deelvolgt uit de
gedocumenteerde resultaten van eerder uitgevoerde projecten. Doorstroming van gegenereerde
kenniswordt gegarandeerd door documentatie vanopgeleverde bestanden en de kwaliteit daarvan,
enook door documentatie vanontwikkelde methoden.

doel

Doelstellingen:
1 Afstemmen van gegevensverzameling opgegevensvraag vanuit DWK-programma's, LNVbeleidsdirecties, RIVM,RIZAen regionale gegevensgebruikers. Uitvoeren van
gegevensverzameling.
2 Onderhoud,interpretatie en beschikbaarstelling van databases met bodemkundig-hydrologische
gegevens.
3 Ontwikkeling en onderhoud van efficiënte methoden van gegevensverzameling ten behoeve van
doelstelling 1.
4 Ontwikkelen van eentoepasbaar alternatief voor de Gt.
5 Ontwikkelen van een ecologische bodemtypologie.

Fasering:
Doelstelling 1
Invulling vindt plaats in dethema's l , 2.1en2.2.In 1998zal een netwerk vangebruikers worden
opgebouwd. Dit netwerk zaljaarlijks opde hoogte worden gehouden vande gegevensverzameling
(thema 2.1),enwordt geconsulteerd om aanvullende wensen te identificeren. Dewensen worden
afgewogen tegen definanciële mogelijkheden,en opgenomen in eenjaarlijks aangepast
dataverzamelingsplan. Deeerste 2jaar zalhet accent nog liggen op het projectgewijs uitvoeren van
het lopende dataverzamelingsplan (de Landelijke Steekproef in Gt's l,IV enVII,Gt-actualisatie en het
invullen van deStaringreeks). Daarna zalgericht worden ingegaan op degeïdentificeerde wensen.

Doelstelling 2
Invulling vindt plaats binnen thema 3.In 1998zaleeninventarisatie van het benodigde onderhoud
van databases en methoden/technieken worden verricht, leidend tot concrete projectvoorstellen
voor onderhoudswerkzaamheden. In 1998zalook eeninventarisatie van bestaande op-en
neerschalingsmethodieken relevant voor het nutriënten-en bodemkwaliteitsonderzoek worden
uitgevoerd. Hieruit volgen projectvoorstellen voor het operationaliseren van deze methoden en het
invullen van methodologische gaten.

Doelstelling 3
Invulling vindt plaats in thema 2.3.In het eerstejaar zalworden geïnventariseerd wat de
kennisbehoefte is,gegeven detoepassingen. In kleine,gerichte projecten zullen vervolgens
kennisgaten worden opgevuld.

Doelstelling4
Invulling vindt plaats in thema 4.Het eerstejaar zalvoornamelijk gericht zijn op het ontwerp van de
nieuwe methoden (thema's 4-3,4-4)en op het afronden vande praktijktoepassing van eenvoudige
analytische modellen (4.2).Gedurende de looptijd van het programma worden de ontwikkelde
methoden onderworpen aan een praktijktoets (4.3,4.4),enworden de methoden als een consistent
geheel beschreven (4.1).

Doelstelling 5
Invulling vindt plaats in thema 5-In 1998 zaleen raamwerk voor een ecologische bodemtypologie
worden gedefinieerd. In dejaren daarna zalin case-studies kennis worden gegenereerd, welke
gedurende de looptijd van het programma binnen het raamwerk voor een ecologische
bodemtypologie wordt beschreven.

planning 1998

Thema 1
Het accent zalliggen op de opbouw van een netwerk van gebruikers van bodemkundig/
hydrologische geodata. Dit netwerk zalbestaan uit de begeleidingscommissie, en een
vertegenwoordiging van de bij punt 13genoemde doelgroepen. Met het netwerk wordt een
statusevaluatie van het bodemdataverzamelingsplan uitgevoerd,en worden aanpassingen
geprioriteerd envastgelegd (project 81001).
Thema 2
In 1998zaleen begin worden gemaakt met deuitvoering van een landelijke steekproef in Gt's Ien
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VII,conform het huidige dataverzamelingsplan. Derapportage vande lopende steekproeven in GtV
enVIzalworden afgerond (projecten 638en 593).Erzaleen start worden gemaakt met een
(beperkte) bemonstering met alsdoel de Staringreekscompleet te maken. Uit dein 1998 aflopende
projecten 665/7608 zaleen prioritering van actiesmbt deactualisatie vanGt-kaarten worden
gemaakt, enin uitvoering genomen.Ook zullen de (extern gefinancierde) Gt-actualisatie 1:10.000in
deWaterschappen Rijn en IJssel(3385) enWold enWieden/Meppelediep (7718) grotendeels worden
uitgevoerd.
Thema3
Voor wat betreft het onderhoud zullen in 1998de aanpassingen aan het BIS worden afgerond
(project 81024).Tevens zaleeninventarisatie plaatsvinden van het benodigde onderhoud en
eventuele operationalisatie van steekproefmethodieken en bodemfysische bepalingsmethoden. Dit
moet leiden tot concrete projectvoorstellen gericht op essentieel onderhoud. Erzaleen project
worden gestart met alsdoel deinventarisatie endocumentatie van bestaande op-en
neerschalingsmethodieken. Uit de resultaten van dit project volgen prioriteiten voor verder
onderzoek. Het project "kennissysteem landevaluatie tbv eerste schatting" (81011) zal worden
voortgezet.
Thema 4
Het project 670,analytisch stochastisch model IIzalworden afgerond met een praktijktoepassing en
een rapportage. Eencoördinerend project voor deconsistentie van de ontwikkeling van het
alternatief voor de Gt zalworden gestart (763),evenals een project Stochastische partiële
differentiaalvergelijkingen (81012) en een project Ruimte-tijd modellen (671).
Thema 5
In 1998zullen de lopende projecten 648(Variabiliteit vanveldkenmerken van humusvormen in
enkele Nederlandse bosecosystemen) en 694(Humus enfysiografie) worden afgerond.Ook worden
er 2bosreservaatkarteringen uitgevoerd (Kampina en Mattemberg). Met betrekking tot het
humusprofielonderzoek start een nieuw project "Humusprofielen in relatie tot abiotische eigenschappen envegetatie in standplaatsen met een korte vegetatie". Binnen dit project worden
kennishiaten over humusprofielen in korte vegetaties opgevuld. Eenander nieuw project
"Raamwerk ecologische bodemtypologie" combineert enintegreert de kennis uit lopende en
afgelopen projecten met alsdoeltot eensystematische engestructureerde wijze tot een ecologische
bodeminventarisatie te komen.Deinvulling van projectcluster 5.3 zalplaatsvinden na de zomer van
1998,wanneer meer duidelijkheid bestaat over dewensen (vanuit DLG)t.a.v. een natuurgericht
evaluatiesysteem en ook duidelijk aan te gevenvalt welke kennishiaten bestaan.
andere relevante
programma's

Concretetoepassingenvan bodemkundig-hydrologischeinformatie vinden soms plaatsin dit
programma, maarvooralin een aantalandere programma's. Per programma isaangegeven welke
output van Geodata groene ruimte relevant is.
224 Bodemverontreining en-sanering (gegevensvoorziening en-verzameling,op-en
neerschaling);
226 Waterbeheer (ontwikkeling alternatief Gt,op-en neerschaling);
274 Planning groene ruimte (gegevensvoorziening);
275 Landschapsecologische systeemanalyse (ecologische bodemtypologie);
288 P-dynamieken nutriëntenbelasting (gegevensvoorziening en -verzameling,op-en
neerschaling);
315 Kennisontwikkeling voor de Milieuplan bureaufunctie (gegevensvoorziening en-verzameling,
op-en neerschaling).
Ook onderzoekprogramma's die nuin voorbereiding zijn vragen om adequate, actuele landsdekkkende bodemkundige informatie, b.v.:
317 Integraal nutriëntenmanagement (gegevensvoorziening en -verzameling,op-en
neerschaling);
329 Bodemkwaliteitsbeheer (gegevensvoorziening en -verzameling,op-en neerschaling);
326 Monitoring groene ruimte (gegevensvoorziening en -verzameling).

indicatie omvang

Totaal Mf 5,4waarvan Mf 1,8 ten lastevan LNV.

projecten

Thema l
ProjectFinancier
81001
DWK
Thema 2
ProjectFinancier
81002
DWK
DWK
81003
81004
DWK
DWK
SBI4
81005
DWK
7608
RIVM
Waterschap
3385

Titel
Update dataverzamelingsplan en programmaplanning (SC,P.A. Finke)
Titel
Landelijke Steekproef Kaarteenheden Gt I(SC,H.van het Loo)
Landelijke Steekproef Kaarteenheden GtVII (SC,R.Visschers)
Aanvullen Staringreeks (SC, J.H.M.Wösten)
Aanvullende noodactualisaties Gt-kaarten (SC,F.deVries)
Definitiestudie methodieken gegevensverzameling (SC, J.J.de Gruijter)
Noodactualisaties Gt-kaarten (SC,P.A. Finke)
Actuele GHG,GLG,GVGenGt 1:10.000WSRijn en IJssel(SC,P.A. Finke)
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Actuele GHG,GLG,GVGen Gt 1:10.000WSWold en Wieden/ Meppelerdiep
(SC,P.A. Finke)
DLG
i e schatting Lutjegast-Doezum (SC,E.Kiestra)
1197
DLG
i e schatting Echten (SC,E.Kiestra)
2204
DLG
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek Losser-zuid (SC,G.H. Stoffelsen)
2735
DLG
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek Ramele (SC,H. Vroon)
2743
DLG
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek Heeten-Nieuw Heeten (SC,F. Brouwer
2744
DLG
SGPNWOverijssel (SC, J.Stolp)
2745
TCGB
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek Markelo-Goor (SC,G.H. Stoffelsen)
2747
DLG
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek Winterswijk-oost (SC,H. Kleijer)
3367
DLG
3370
Bezwarenbehandeling herinrichtingsplan Ooypolder (SC,J.R. Mulder)
DLG
3376
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek "Uitbreiding Maas en Waal" (SC,A.
Scholten)
DLG
Bodemkundigonderzoek Huinen-Ermelo-Putten (SC,A. Scholten)
3377
DLG
Bodemkundigonderzoek Epe-Vaassen (SC,H. Kleijer)
3379
Gemeente
Bodemkwaliteitskaart Utrecht (SC,M.F.P. Bierkens)
3704
DLG
Bodemkundig onderzoek Reeuwijk (SC,F. Brouwer)
4874
DLG
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek Schouwen-oost (SC,J.R. Mulder)
5184
DLG
Kwelschadeonderzoek Schouwen-oost (SC,G. Pleijter)
5187
DLG
Waterkwaliteitsonderzoek "Plan Tureluur, Schouwen-oost" (SC,J.R. Mulder)
5189
DLG
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek Borssele (SC,G. Pleijter)
5190
Schattingskaart De Hilver (SC,H.Rosing)
DLG
5869
Schattingskaart "Stevol" (SC, W. Leenders)
DLG
6183
Standaardsreeks, i e schatting,schattingskaart "Beek" (SC, W. Leenders)
DLG
6l84
DLG
Standaardsreeks, i e schatting,schattingskaart "Centraal Plateau" (SC,W.
6185
Leenders)
6186
DLG
Standaardsreeks, i e schatting,schattingskaart "Mergelland-Oost" (SC,W.
Leenders)
Waterschap Bodemkundig onderzoek Berkeldal (SC,H. Kleijer)
VBKl
DLG
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek Wintelre-Oerle (SC,W.H. Leenders)
VBK2
DLG
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek APIA50,Uden-Veghel(SC,H. Vroon)
VBK3
DLG
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek DLG-Dalmsholte (SC,G.H. Stoffelsen)
VBK4
DLG
Archeologisch-bodemkundig onderzoek Schouwen-West (SC,G. Pleijter)
VBK5
Archeologisch-bodemkundigonderzoek VINEX-locatieAlmere-zuid (SC,M.
VBK6
DLG
Spek)
DLG
Bodemkundig-ecologisch onderzoek SCPeiland van Dordrecht (SC,...)
VBK7
DLG
i e schatting DeGraspeel (SC,...)
VBK8
DLG
i e schatting Saasveld-Gammelke (SC,...)
VBK9
V B K i o Waterschap
GHG-actualisatieWaterschap Dommel enAa (SC,H. Kleijer)
div.
7801
Kleine projecten -bodemkundig onderzoek DeTjamme-Beerta (SC,E.Kiestra)

7718

Waterschap

Thema 3
ProjectFinancier
DWK
81024
DWK
81006
DWK
81007
81008
DWK
DWK
81009
81010
DWK
EU
BCTl
10452.1 DWK
10451.1 DWK
DWK
81011
div.
7489
Thema 4
ProjectFinancier
670
DWK
DWK
763
DWK
81012
DWK
671
Thema 5
ProjectFinancier
DWK
BBNl
DWK
BBN2
648
694
768
769
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DWK
DWK
DWK
DWK

Titel
Lopendonderhoud BIS(SC,E.E.J.M. Leeters)
Metronia/bodemfysisch onderhoud (SC,Y.van Randen)
Inventarisatie methodiekonderhoud (SC,E.E.J.M. Leeters)
Inventarisatie op/neerschalingsmethodieken (SC,J.H.M.Wösten)
Bodemschematisatie (SC,W.J.M,de Groot)
DWK-aandeelConcerted action subsoilcompaction (SC,J.J.H,van den Akker)
EU-aandeelConcerted action subsoilcompaction (SC,J.J.H,van den Akker)
Van proces naar perceel:opschaling denitrificatie en N20-emissie(AB,C.
Rappoldt)
Opschaling van perceel naar bedrijf: eeninventarisatie (AB,J.J. Schröder)
Instrument bodemgeschiktheid tbv eerste schatting (SC,H.L. Boogaard)
Verstrekking BIS-gegevens (SC,F.de Vries)
Titel
Analytisch stochastisch model II(SC,M.F.P. Bierkens)
Evaluatie modellen op dagbasis (SC,M.F.P. Bierkens)
Stochastische partiële differentiaalvergelijkingen II (SC,M.F.P. Bierkens)
Ruimte-tijd modellen (SC,M. Knotters)
Titel
Raamwerk ecologische bodemtypologie (SC,R.de Waal)
Humusprofielenirt abiotische eigenschappen in standplaatsen met korte
vegetatie (SC,S.P.J.van Delft)
Variabiliteit humusvormen (SC,R.de Waal)
Humus enfysiografie (SC,R.de Waal)
Bosreservaat Kampina (SC,P. Mekkink)
Bosreservaat Mattemberg (SC,P.Mekkink)

3.9 Natuurontwikkeling,-beheer en-behoud
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Programma 283

Ontwikkeling en toepassing van methoden voor de kwantificering van
genetische diversiteit t.b.v. natuur en landschapsontwikkeling

programmaleider

Dr. B.Vosman— CPRO-DLO

aanvangsjaar

1996

eindjaar

1999

samenvatting

Moleculaire methoden voor de kwantificering vangenetische diversiteit binnen populaties of
soorten -een onderdeelvan biodiversiteit- worden ontwikkeld eningezet voor het onderbouwen en
evalueren van maatregelen ten behoevevan deversterking van de kwaliteit ende verscheidenheid
van bestaande natuurgebieden, het karakteriseren van gebiedseigen plantmateriaal, en het
conserveren van diversiteit in genenbanken.

aanleiding

Met de ratificatie van hetverdrag van RiodeJaneiro heeft Nederland zich mede verantwoordelijk
gemaakt voor het behoud van de biologische diversiteit op aarde. Degevolgen daarvan voor beleid
en onderzoek zijn beschreven in de nota 'Strategisch plan van aanpak biologische diversiteit' door de
Interdepartementale Werkgroep Biodiversiteit. Al eerder werd in het Natuurbeleidsplan gekozen
voor het duurzaam behoud vande natuurlijke verscheidenheid, onder andere door middelvan het
creëren vande Ecologische Hoofdstructuur.
In het onderzoek ten behoeve van dit beleid liggen accenten op habitatkwaliteit en op de ruimtelijke
mogelijkheden voor vestiging. Daarbijworden populaties als homogeen beschouwd, en
demografische eigenschappen van populaties alsonafhankelijk van genetische eigenschappen.
Infeite bestaan populaties echter uit individuen met verschillende genetische eigenschappen,en
soorten uit populaties met verschillende genetische kwaliteiten. Bijsommige soorten is tengevolge
van processen in het verleden,onder meer door menselijk ingrijpen,devariatie zeer beperkt en
kunnen populaties inderdaad alsgenetisch bijzonder homogeen worden beschouwd. Andere
soorten vertonen echter een grote matevan genetische variabiliteit. Degenetische variatie binnen
soorten is essentieelvoor de mogelijkheid tot veranderen en adaptatie aan nieuwe omstandigheden,
en daarmee essentieelvoor het (over)leven van de soort op de lange termijn.Sinds kort zijn
moleculair-biologische technieken ontwikkeld die het mogelijk maken om ook de genetische
diversiteit te meten.
Voor cultuurplanten geldt dat op talloze plaatsen landrassen of wilde verwanten verdwijnen of al
verdwenen zijn. Eendeelvan dezevariatie ('genetic resources') is bewaard door zeer veel planten in
genenbanken opte slaan.Het probleem tot nutoe isgeweest dat degenetische verschillen tussen
deverschillende planten nooit kon worden bepaald,zodat ook het effect van de bewaring op de
grootte vandegenetische variatie op de middellange termijn nog onbekend is.Ook deze vragen
kunnen nuworden beantwoord met behulp van moleculair-biologische methoden.
Voor duurzame ontwikkeling enduurzaam gebruik vande natuur moeten degrootte van de
biologische diversiteit, en deontwikkeling hiervan in detijd, kunnen worden gemeten,in aanvulling
op de diversiteit in aantallen soorten,die al langer kwantitatief wordt weergegeven.Voor een beleid
gericht op de ontwikkeling van natuurlijke — zichzelf in stand houdende — ecosystemen zijn de
volgende typen gegevensook van belang— maar nog niet voorhanden: hoe groot isde genetische
variatie binnen populaties planten of dieren in een natuurgebied? Leiden maatregelen in het kader
van de Ecologische Hoofdstructuur, dieversnippering moeten tegengaan,inderdaad tot behoud of
zelfs vergroting vande genetische diversiteit, enzotot instandhouding of zelfstoename van de
mogelijkheden voor overleven van soorten? Wat isdegenetische variatie binnen en tussen
populaties of opstanden dieworden aangemerkt alsgenetische bronnen voor gebiedseigen
plantmateriaal? Kunnen zedaardoor worden gebruikt als gebiedseigen bronpopulaties voor nieuwe
natuurgebieden, hetzij door spontane dispersie,hetzij door aanplant, of planten we in feite maar
één kloon aan?Onder welke omstandigheden zijn organismen met een beperkte genetische variatie
kwetsbaarder dan die met een grotere variatie? Houden we de nog aanwezige genetische variatie in
gewassen op een goede manier in stand,bijvoorbeeld in genenbanken, of treedt door de gevolgde
conserveringsmethoden een sluipende erosie op?
Dete beantwoorden vraagisin aldeze gevallen:hoe groot is de genetische diversiteit? Deze vraag
naar kwantificering wordt in dit programma opgelost door de inzet van recent ontwikkelde
moleculair-biologische methoden voor het meten van deverschillen tussen het genetisch materiaal
van verschillende planten,endeinterpretatie vandeverkregen gegevens met behulp van
populatiegenetica. Met andere woorden:de genetische diversiteit wordt gekwantificeerd. Hiermee
wordt het mogelijk om de genetische diversiteit te behouden en te sturen,met andere woorden, om
de genetische diversiteit te beheren.
Dekwantificering van genetische diversiteit zalleidentot instrumenten om genetische isolatie van
populaties te kunnen detecteren,enom het effect van beleidsmaatregelen wat betreft de genetische
diversiteit te kunnen meten.Dit kan leiden tot een reductie van kosten in deontwikkeling van
strategische groengebieden,doordat de kansop onverwachte effecten en de noodzaak tot
heraanplant worden gereduceerd door het creërenvan meer stabiele populaties planten of dieren.
Ook kande kwantificering vangenetische diversiteit leiden tot beter conserveren van genetische
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bronnen, die tevens beter toegankelijk zijn.
Daarmee zijndedoelgroepen van het hier beschreven programma:diverse organisaties die
betrokken zijn bij het beheer van natuurgebieden in ruime zin,zowel in de sfeer van beleid,
waarvoor instrumenten beschikbaar komen,alsin de sfeer van uitvoering,waarvoor een betere
bepalingvan deaanwezige genetische variatie binnen entussen populaties mogelijk wordt.
Organisaties betrokken bij het conserveren en beherenvan gebiedseigen bronmateriaal en andere
genetische bronnen,kunnen hun materiaal beter karakteriseren.
doel

Dit onderzoekprogramma beoogt: Het inzetten van moderne moleculair-biologische methoden voor
DNA-onderzoek voor het meten,kwantificeren eninterpreteren van genetische diversiteit. Het gaat
daarbij bijvoorkeur om breed inzetbare technieken,waarbij deverwerking eninterpretatie van de
gegevens zoveelmogelijk wordt gestandaardiseerd. Keuzemomenten in het onderzoek zullen in de
projectbeschrijvingen worden uitgewerkt. Keuzesen eventuele bijstellingen zullen plaatsvinden op
basisvan de kwartaalrapportages.
i. Eenbelangrijk middeldaarbij wordt gevormd door een of meer instrumenten waarmee mende
grootte van degenetische diversiteit van populaties kanweergeven. Deze meetlat zal gebruikt
kunnen worden in beleid en onderzoek. Inhet eerstejaar van het project zalonderzocht worden
wat voor indexen en meetlatten al bestaan,hoe zezich hebben gedragen in het gebruik, en wat
hun eigenschappen zijn. Daarnaast wordt gekekenwelke eigenschappen gewenst zijn, zoals
stabiliteit ten opzichte van een relevante referentiepopulatie, goede weergave van veranderingen
in diversiteit, en bruikbaarheid op lokaal en nationaal niveau.Vervolgens zal,in overleg met LNVNen IKC-N,een keuzeworden gemaakt. Degegevens voor deze meetlat komen uit moleculairgenetische analysesvanindividuen uit populaties,zoalsdie in dit programma worden
uitgevoerd. Daarbij spelen ook de aard eneigenschappen van de gebruikte technieken eenrol.
Deze methoden eninstrumenten worden in dit programma toegepast op drie gebieden:
ii. Ruimtelijke aspecten van natuurbeleid.Hierbij spelenvragen als:wat isde effectieve
populatiegrootte,wat isde relatie tussen populatiegrootte en genetische diversiteit, in welke
mate valt een kleine hoeveelheid genetische variatie samen met eenversnippering enisolatie van
populaties, eninwelke matewordt het negatieve effect van versnippering van populaties
inderdaad tegengegaan door natuurgebieden met elkaar te verbinden, kunnen
verspreidingsmodellen worden gevalideerd met behulp van genetische merkers?
Eenvolgende stapzou zijn het onderzoeken van het effect van genetische variatie op de vitaliteit
van populaties, uitgedrukt in populatiedynamische parameters,zoals kiemingspercentage,
kiemplantoverleving, levensduur, reproductiefrequentie en-effectiviteit. De noodzakelijke
capaciteitsinzet voor deze stap (2-3fte perjaar, gedurende de gehele programmaduur) is echter
nu niet binnen dit programma voorhanden.
iii. Identificatie enwaardering vangebiedseigen herkomsten. Hierbij moet de genetische kwaliteit
van gebiedseigen plantmateriaalworden bepaald,ende genetische diversiteit vergeleken met
die van andere herkomsten of opstanden die alsbronpopulatie kunnen dienen. Degrootte van
de genetische diversiteit die voorhanden iskan danworden afgezet tegen de hoeveelheid
variatie die wenselijk zou zijn om populaties teverkrijgen die zichzelf in stand kunnen houden.
Dit zijn belangrijke vragen,bijvoorbeeld bij herintroductie van soorten of aanplant van bossen.
iv. Beheer van collectiesvan cultuurplanten en hunwilde verwanten,in situ (op locaties in gebieden
waar dezevan nature voorkomen) enexsitu (genenbanken). In beide gevallen kan door selectie
een deelvan de aanwezige genetische variatie verloren gaan en daarom is het van belang dit
proces te meten eneventueel bij te sturen.Ook kanop basisvan deverkregen kennis de
collectiesamenstelling vangenenbanken worden geoptimaliseerd. Deverkregen instrumenten
zullen ook inzetbaar zijn bij deontwikkeling van eenduurzame landbouw.
Hoewelde specifieke toepassingen verschillen,isde behoefte aan kwantificering van genetische
variatie gemeenschappelijk voor deverschillende vraagstellingen. Daarom kan een onderzoekprogramma dat zich richt op deze gemeenschappelijke behoefte, met een bundeling van en een
kruisbestuiving tussen bestaande expertises,zowelop het gebied van de moleculaire biologie als op
dat van de populatiebiologie ende ecologie,veelvooruitgang boeken in het ontwikkelen,testen en
toepassen van methoden voor het kwantificeren vangenetische diversiteit. Daarmee wordt, kosteneffectief, een breed inzetbaar beleidsondersteunend instrument gevormd. Deeerste toepassingen
zullen binnen het programma worden gedaan.Verder zullen de gegevens die hier worden
gegenereerd,gebruikt worden bij het ontwikkelen entoetsen van ecologische modellen.

planning 1998

Binnen programma 283worden moleculaire methoden voor het kwantificeren van genetische
diversiteit binnen entussen populaties van soorten ontwikkeld eningezet voor het onderbouwen en
evalueren van maatregelen ten behoeve vandeversterking van de kwaliteit en de verscheidenheid
van bestaande natuurgebieden, het karakteriseren vangebiedseigen plantmateriaal en het
conserveren van diversiteit in genenbanken.
In 1998is het volgende gepland:
Onderzoek aan natuurlijke populaties:
- Het onderzoek aangenetische variatie envariatie in ecologische parameters binnen en tussen
populaties vanSpaanse Ruiter (Cirsiumdissectum)en Blauwe Knoop (Succisapratensis) in het
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-

kader van de herintroduktie vangraslandplanten zalafgerond worden.Dit onderzoek zal inzicht
verschaffen in degenetische effecten van herintroductie.
Op basisvaneen literatuurstudie in 1997 naar het belang van genetische diversiteit voor de
overleving van populaties,waarbij is gekeken naar effecten van o.a.inteelt, genetic drift, gene
flow envoortplantingssysteem op de genetische diversiteit en op defitness van een populatie en
naar de relatie tussen genetische diversiteit en adaptatievermogen, zalhet uiteindelijke
onderzoeksproject vormgegeven zalworden.

Onderzoek aan genenbanken:
- In het onderzoek naar de effecten van vermeerdering op de genetische integriteit van
kruisbevruchtende gewassen zalde eerste fasevan het analyseren van 50witte kool accessies
met AFLPen microsatellieten afgerond worden. Erzalgekeken worden of analyse van meer
materiaal per accessie nodigis en een aantalvermeerderingen zullen gevolgd worden op
eventuele genetische erosiet.g.v. die vermeerdering. Erzalop basisvan EU-medefinanciering
begonnen worden met eenvergelijking vandevariatie in de genenbank met die in de
verschillende typen van moderne koolhybriden met AFLP'sen microsatellieten.
- In het kader van een door de EUmedegefinancierd demonstratieproject zalgewerkt worden aan
het moleculair karakteriseren van de totale CGNslacollectie met microsatellieten. Dit project zal
laten zien wat degenetische structuur van de slacollectie is en hoe deze collectie op grond
hiervan gerationaliseerd zou kunnen worden.
Overkoepelend onderzoek
- Meetlatten: Onderzoek zalworden gedaan naar deintegratie van populatiedynamische
populatiegenetische componenten in een model met alsdoelvoorspellingen te doen over de
effecten vanversnippering op genetische diversiteit enverschillen in genetische diversiteit, bijv.
ontstaan door drift. Bijdynamische componenten kan bij dieren worden gedacht aan migratie, bij
planten aandeverspreiding van stuifmeel en zaden. Bij populatiegenetische componenten kan
men denken aan de omvang van populaties endewijze van voortplanting.

andere relevante
programma's

29, 282, 2i

indicatie

Totaal Mf
M f 1,6 waarvan Mf 1,0 ten lastevan LNV.

projecten

omvang

2.130.27
2.130.28

2.130.029
2.130.039
2.130.040
2.130.044
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Genetische diversiteit en de herintroduktie van graslandplanten (CPRO-DLO: Dr M.J.M.
Smulders,AB-DLO:DrA.K.van der Werf).
2.130.028
Effecten vanvermeerderingen op de genetische integriteit van
kruisbevruchtende genenbankaccessies, waarin opgenomen EU-project FAIRCT962069:The assessment of genetic purity in hybrid varieties of crops (CPRO-DLO: Dr
C.C.M.van de Wiel)
Instrumenten en methoden voor het kwantificeren van genetische diversiteit
("meetlatten") (CPRO-DLO:Dr. M.J.M.Smulders en Dr. J.Jansen)
Belangvan genetische diversiteit (CPRO-DLO:Ir G.Booy)
Coördinatie van het programma (CPRO-DLO:Dr. B.Vosman)
Molecular markers for genebanks: application of marker technology for the
improvement of exsitu germplasm conservation methodology Biotech PL96-2062
(CPRO-DLO:Dr.C.C.M.van de Wiel)

Programma 305

Bodemkwaliteit en microbiële diversiteit

orogrammaleider

Dr. P.C.de Ruiter, AB-DLO

aanvangsjaar

1996

eindjaar

1999

samenvatting

Dit programma richt zich op (i) de mogelijke effecten van milieubelasting, met name
bodemverontreiniging, op de biologische diversiteit in de bodem en (ii) op de gevolgen van een
verlaging van dediversiteit voor het ecologisch functioneren, met name de 'life-support functies
(LSF's)van de bodem. Deze life-support functies zijn de bodem-vruchtbaarheid (organische-stof- en
nutriëntenbeschikbaarheid) en bodemgezondheid (natuurlijke weerbaarheid tegen ziekten en
plagen).

aanleiding

Sindsde Conferentie Biologische Diversiteit in RiodeJaneiro in 1992is er een internationale
consensus ontstaan over dezorg over de afname van biologische diversiteit alsgevolg van de
aantasting van het leefmilieu. Dezeaantasting kanonder meer het gevolg zijnvan versnippering,
verzuring enverontreiniging. DeNederlandse regering heeft zich gecommitteerd aan de uitkomsten
van deconferentie van Rio,en heeft daartoe een Strategisch Planvan Aanpak Biodiversiteit (SPA)
gepresenteerd (LNV,VROMenV&W) waarin het Nederlandse beleidtot instandhouding van
biodiversiteit wordt uiteengezet. Uit deformele analysevan het Nederlandse beleid blijkt dat een
groot aantalverplichtingen reedsvoldoende aandeorde komen in het beleid zoals neergelegd in
o.a.het "Natuurbeleidsplan", het "Nationaal Milieubeleidsplan 2". Erisechter ook aanvullende actie
nodig. Inhet SPAwordt daarom een aantalspeerpunten geïdentificeerd omvattende onder meer de
versterking van het behoud en duurzaam gebruik van biologische diversiteit buiten de beschermde
gebieden, en deversterking van onderzoek, evaluatie en monitoring.Gepleit wordt voor de
zogenaamde functionele integriteitsbenadering,waarbij biodiversiteit gekoppeld wordt aan
milieukwaliteit, en uitgewerkt wordt in termen van behoud van de verschillende functies van het
ecosysteem,zoals de 'sink-en source-functie' en het onderhouden van ecologische kringlopen. In het
SPAwordt expliciet ook aandacht gevraagdvoor biodiversiteit buiten deecologische hoofdstructuur
(EHS),waarbij moet worden gestreefd naar een niveauvan biodiversiteit wat voldoende geacht
wordt om de life-support functies (LSF)vandeecosystemen te waarborgen. Onder de LSF's wordt
verstaan het geheelvan biochemische processen alsafbraak van afvalstoffen, regeneratie van de
bodem,zuurstofproductie, facilitering van energie-en materiekringlopen, weerbaarheid tegen
ziekten en plagen etc,die voor levensprocessen essentieel zijn.
Nadere beleidsverkenning
a. In het SPA(LNV,VROM,V&W) wordt versterking bepleit van behoud en duurzaam gebruik van
biologische diversiteit buiten de EHS,d.m.v.onderzoek, evaluatie en monitoring, met als
thema/aktiepunt NMW l b : operationaliseren vanbiodiversiteitsdoelstellingen buiten de
EcologischeHoofdstructuur (EHS) ten behoeve vanhet milieubeleid, met aandacht voor lagere
levensvormen, dezogenaamde cryptobiota, enlife support systems (LSS).
b. Door de DLO-werkgroep Biodiversiteit (IBN,IPO,SC, CPRO,IDenAB)worden in DLO-onderzoek
aan biodiversiteit: eenverscheidenheid aan lopende engewenste expertise-ontwikkeling op basis
van het SPAvier thema's geformuleerd waarin sprakeisvan eeninhoudelijke kennisleemte, met
als kennisleemte l: debetekenis vandediversiteit van cryptobiota voor essentiële
levensprocessen.Bijhorend actiepunt: entameren van onderzoek naar de betekenis van
cryptobiota in relatie tot bodemprocessen entot het optreden van ziekten en plagen, alsmede
ruimtelijke processen via offrering in LNV-programmafinanciering.
c. Inde RMNO/NRLOstudie Biodiversiteit: omgevingskwaliteit voor biodiversiteit,
onderzoekprogrammering &hanteren vanonzekerheid wordt een viertalthema's onderscheiden,
waaronder eenthema 3:Biodiversiteit en milieufuncties. Voor dit thema wordt aanbevolen
onderzoek teverrichten naar dekwantitatieve enkwalitatieve rol vansoorten bij het vervullen
van Hfe-supportfuncties enmilieufuncties, zoalsstofstromen en regeneratieprocessen. Als
kennisleemte wordt genoemd de rolvan cryptobiota in life-support functies,die verondersteld
wordt groot te zijn, maar waar nog nauwelijks onderzoek aanis verricht.
d. DeN59-Cie Eijsackers (aangekondigd in het SPAmet RIVM,DLO,RIZA,RIKZ)stelt met betrekking
tot het thema biodiversiteit en milieufunctie dat dit thema in het rapport van de DLO-werkgroep
isterug te vinden in kennisleemte l . de betekenisvan cryptobiota voor levensprocessen. Door de
werkgroep worden de LSFuitgewerkt in termen van
(1) afbraak enomzetting van dood organisch materiaal,waardoor voedingsstoffen worden
vrijgemaakt voor plantengroei,
(2) behoud en herstelvan eengezonde bodemstructuur, nodig voor eenadequate vocht en
luchthuishouding,
(3) de regulatie van ziekten en plagen diegeacht worden meer kans kanste krijgen naarmate
ecosystemen meer van de natuurlijke soortenrijkdom hebben verloren en
(4) de afbraak van allerlei systeemvreemdestoffen,zoalsolieresiduen en polycyclische aromaten.
e. De Projectgroep Bodembiologischeindicatoren voor LSF(RIVM,coord,AB-DLO,IBN-DLO,LUW,
VUA) heeft geschikte bodembiologische indicatoren voor LSFgeïdentificeerd, mede met het oog
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op mogelijke toepassing in het Landelijk Meetnet Bodem.
Hetonderhavige programma richt zichop deze 'functionele' biodiversiteit in relatie tot life-support
functies in bodemecosystemen en met name op de invloed van milieufactoren die de bodemkwaliteit
aantasten,zoals de belasting van verontreinigende stoffen. Daarmee sluit dit programma nauw aan
op het systeemgerichte bodem-ecotoxicologische onderzoek, waarin de gevolgen en risico's van
bodemverontreinigingen worden vastgesteld op het niveau van het functioneren van
bodemecosystemen in termen van organische-stofafbraak en de mineralisatievan nutriënten. Dit
systeemgericht onderzoek is een antwoord op devraag vanuit het beleid risico-analyses te richten op
het niveau van levensgemeenschappen en hetfunctioneren van ecosystemen,zoals onder meer
gesteldin het RMNO/NRLO-advies Systeemgerichte ecotoxicologie (1993) en hetgeen thans nader
wordt uitgewerkt door de Gezondheidsraad Commissie Voedselwebbenadering in de ecotoxicologie.
Het onderzoek in het onderhavige programma richt zich op de 'cryptobiota', dat zijn die organismen
die weinig opvallen vanwege hun afmeting en/of verborgen leefwijze en niet als doelsoorten in het
natuurbeleid worden gehanteerd, maar wel voor de LSF van belang geacht worden te zijn. Omdat
het programma zichtevens richt op de biodiversiteit in gebieden buiten de Ecologische Hoofd
Structuur, richt het onderzoek zichop devaststeling van het basale,dat wil zeggen minimaal te
handhaven niveau van biodiversiteit dat aanwezig moet zijn om te zorgen dat de LSF'sin stand
blijven endaarmee het bodem-ecosysteem blijft functioneren.
Voor wat betreft de life-support functies richt het programma zich op twee belangrijke aspecten van
bodemkwaliteit, namelijk (i)bodemvruchtbaarheid (organische-stof- en nutriëntenbeschikbaarheid)
en (ii) bodemgezondheid (natuurlijke weerbaarheid tegen ziekten en plagen).
Voor bodemvruchtbaarheid zalworden gekeken naar de organische-stofdynamiek ende daaraan
gekoppelde nutriëntendynamiek. Beide zijn het microbieel gestuurde processen waarbij een veelheid
van organische verbindingen die met verschillende snelheden worden afgebroken. De mate waarin
de microbiële populaties in de bodem in staat zijn dezeverbindingen af te breken hangt af van hun
'genetisch arsenaal',dat wil zeggen de (genetische) diversiteit binnen de microbiële populaties
moeten de 'codes' bevatten die nodig zijn voor devoor de aanmaak van de benodigde enzymen.
Met de 'Biolog-toets' kan een directe relatie worden gelegd tussen verlies aan biodiversiteit en
verlies aan organische-stof-afbraakroutes. Met behulp van reeds bestaande modellen kan worden
nagegaan wat de eventuele effecten zijnvanveranderingen in deorganische-stofdynamiek en
nutriëntenbeschikbaarheid op de korte tot middellange termijn.
Indenatuurlijke weerbaarheid van de bodem tegen ziekten en plagen speelt een grote
verscheidenheid aan soorten bodemorganismen, met name cryptobiota, een belangrijke rol.Een
verlaging van de cryptobiotische biodiversiteit kan daarom leiden tot een gemakkelijker optreden
van ziekten en plagen.Dit programma beoogt de sleutelcomponenten in de cryptobiotische
biodiversiteit te bepalen dievan belang zijnvoor de bodemweerbaarheid. Hiermee wordt een
meetlat verkregen die effecten van cultuurmaatregelen en bodemvervuiling op de gezondheid van
de bodem kanvaststellen envoorspellen.
Daarnaast zaldoor middelvan modellering inzicht worden verkregen over welke typen van
verstoringen de stabiliteit en structuur, en daarmee de diversiteit, van de bodemlevensgemeenschap
aantasten,om te begrijpen welke vormen van milieubelasting kunnen leiden tot aantasting van
biodiversiteit en bodemkwaliteit. Destabiliteit bepaalt in hoeverre de levensgemeenschap bestand is
tegen verstoringen en daarmee de kansdat er alsgevolg vanverstoringen soorten verdwijnen ende
diversiteit afneemt.Tevens bepaalt destabiliteit de snelheid waarmee het systeem na een verstoring
weer kanterugkeren naar het oorspronkelijke of een nieuwe evenwicht. De stabiliteit wordt
enerzijds bepaald door de samenstelling vande levensgemeenschap (aantal soorten), maar ook door
dewijze waarop het systeem 'energetisch' isgeorganiseerd in devorm van energiestromen en hoeveelheden.Voor dit aspect van bodemkwaliteit kunnen naast micro-organismen ook de
bodembewonende insecten en mijten van belang zijn. Het Lifelike SoilStability Model (LSSM) zal
worden gebruikt om een relatieve maat voor destabiliteit van het systeem te verkrijgen en de rol
van deverschillende soorten en/of groepen vanorganismen in de stabiliteit van het ecosysteem te
analyseren.
doel
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Maatschappelijke doelstelling: Inde beleidsdocumenten die vermeld staan in de
programmabeschrijving wordt prioriteit gegeven aande koppeling van biodiversiteit aan
milieukwaliteit. Indit programma wordt deze koppeling gelegd met betrekking tot de kwaliteit van
de bodem in termen van bodemvruchtbaarheid en bodemgezondheid. Daarmee wordt tevens inzicht
verkregen in hoe biodiversiteitsdoelstellingen kunnen worden geoperationaliseerd in het milieu-en
natuurbeleid, met name voor wat betreft de (minimale) niveau's van biodiversiteit die nodig zijn om
de bodemkwaliteit (zowel binnen als buiten de EHS)te waarborgen.
Tenaanzien van dewetenschappelijk-technische doelstellingen zalgetracht worden binnen de
planperiode uitspraken te doen over:
(i) Decryptobiotische biodiversiteit en LSF'sin bodemecosystemen op basis van
veldwaarnemingen in goed georganiseerde bestaande meetnetten,en over de effecten van
milieubelasting op diversiteit en LSF'sdoor bodems te vergelijken die verschillend in gebruik,
geschiedenis,verontreiniging. Hierbij wordt gestreefd naar aansluiting bij reeds bestaande
bodemmeetnetten, met name het landelijk Meetnet Bodem (RIVM).Voorafgaande hieraan zal
er eerst onderzoek verricht worden aan een aantal modelsystemen waarin verschillende
niveau's van bodemverontreiniging zijn aangelegd in landbouwpercelen. Met deze
modelsystemen kunnen methoden worden uitgetest en geperfectioneerd. Bovendien bieden
deze systemen de mogelijkheid zowel decontrasten tussen extreme situaties alstrends over

vervuilingsgradiënten vastte stellen.
(ii) Debetekenisvan afname vande biodiversiteit voor life-support functiesvan de bodem. Het
genetisch potentieel vande microbiële populaties zalworden doorvertaald naar welke
organische-stofverbindingen door de micro-organismen worden afgebroken. Door middelvan
bestaande simulatiemodellen zalworden nagegaan hoe een een aantasting van de
biodiversiteit doorwerkt naar organische-stofdynamiek. Voor de relatie tussen biodiversiteit en
nutriëntencycli wordt gebruik gemaakt van het Detrital FoodWeb Model (DFWM) dat reeds
voor een groot aantal bodemecosysteme isgevalideerd.Tevenszalworden nagegaan welke
specifieke microbiële populaties aanwezig moeten zijn om eenadequaat niveauvan natuurlijke
weerbaarheid tegen ziekten enplagen te waarborgen.
(iii)
Met behulp van het bestaande Lifelike SoilStability Model(LSSM),dat eveneens reedsis
toegepast voor een aantal bodemecosystemen, zalde structuur en stabiliteit van de microbiële
bodemlevensgemeenschap worden geanalyseerd teneinde vast te kunnen stellen soorten
('keystone species) en/of interacties ('keystone interactions') van belang zijnvoor de stabiliteit
endaarmee voor handhaving van de biodiversiteit.
Fasering:
In 1996isoverleg geweest met RIVM,IBN-DLO,LUW(vakgroep Terrestrische Oecologie en
Natuurbeheer) en deVUA (vakgroep Oecologie enOecotoxicologie) over welke biologische
indicatoren voor biodiversiteit en life-support functies in meet- en monitoringprogramma's
bruikbaar zijn. In 1997zaleenconcrete startworden gemaakt met de monitoring.Tevenszalin 1997
een relatie worden gelegd tussen de microbiële diversiteit enorganische-stofafbraak, ende effecten
van bodemverontreiniging hierop, met behulpvande biolog-methode. Indejaren 1998-1999zalop
basisvan de veldwaarnemingen de relatietussen biodiversiteit, organische-stofdynamiek en
nutriëntenkringlopen worden geanalyseerd door middelvan de simulatiemodellen. In 1997-1998 zal
de experimenteel-modelmatige analysevan structuur en stabiliteit van
bodemlevensgemeenschappen worden afgerond,onder meer middels een proefschrift.
Aanpak:
Door deintegrale aanpakvan hetdoenvan (veld)waarnemingenen modellering zalgaandeweg het
programma de modellering beter aanwijzing geven over opwelke wijze biomonitoring moet
plaatsvinden en,andersom,opwelkewijze de modellen verder kunnen worden ontwikkeld en
geperfectioneerd. BijAB-DLOen IPO-DLÓbestaat de nodige expertise het onderzoek volgens
planning uit tevoeren.Demethoden ter bestudering vande biodiversiteit in de bodem zijn bij de
instituten aanwezig,met uitzondering van eendirecte maat voor de(genetische) diversiteit van
micro-organismen.Omdat dit een belangrijk aspect isvan bodembiodiversiteit,tevensvoor de
ontwikkeling van een meetlat en/of indexvoor biodiversiteit, isten behoevevandeze methodiekontwikkeling een SEO-project ingediend.
planning 1998

In samenwerking met RIVM,LUWen IBN-DLOwordt in 1998een pilot-project uitgevoerd
"Indicatorsysteem voor LifeSupport Functies -Bodem".Indit pilot-project wordt een aantal
bodembiologische indicatoren voor biodiversiteit en life support functies vastgesteld op de locaties
van het Landelijk Meetnet Bodem.Voor dit project is een bijdrage van het ministerie vanVROMvan
135Kf voorzien.
Product: een set vantechnieken waarmee biodiversiteit en life-support functies kunnen worden
gemonitored.
Inopdracht van de directie LNV-Natuurbeheer wordt eendesk-studie uitgevoerd naar duurzaam
gebruik vangraslanden. Indit project zal bodembiologische kennis toepasbaar worden gemaakt
voor het ontwikkelen van beleid voor duurzaam gebruik van soortenrijke graslanden. Hiervoor is een
LNV-projectsubsidie van 100Kf verkregen.
Product: een beleidsadvies.
In 1998wordt de biolog-methode waarmee de microbiële populaties in de bodem kunnen worden
onderzocht op welke organische stoffen zij kunnen afbreken verder ontwikkeld en geperfectioneerd.
Product: eentechniek beschreven in eenwetenschappelijke publicatie.
In 1998zal met een aantal buitenlandse partners,waarmee in het kader van de EUconcerted action
Microbial biodiversity and ecosystem function wordt samengewerkt, over een experiment worden
gerapporteerd naar demogelijke effectenvanverstoringen opde microbiële biodiversiteit en de
daaraan gekoppelde functies.
Product:eenwetenschappelijke publicatie
In 1998zalgetracht worden uitspraken te doen over welke soorten en/of groepen van organismen
een sleutelrol spelen in de handhaving van de structuur en stabiliteit van de
bodemlevensgemeenschap. Dit werk wordt verricht op basisvan beschikbare informatie over
bodem-levensgemeenschappen enhet LifelikeSoilStability Model(LSSM).
Product: een proefschrift.
Erwordt in 1998 gewerkt aan uitspraken over welke soorten en groepen vanorganismen aanwezig
moeten zijn om een adequaat niveau van natuurlijke onderdrukking van ziekten en plagen te
waarborgen.
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Product: eenwetenschappelijke publicatie.
andere relevante
programma's

329,337

indicatie omvang

Totaal Mf 1,0 waarvan Mf 0,8ten lastevan LNV.

projecten

AB-10402
AB-10402.IO
AB-10402.11
AB-10404
AB-10404.10
AB-10404.11
IPO-55.304
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Desk-studie uitgevoerd naar duurzaam gebruik vangraslanden (PJ.Kuikman)
Analyse vande structuur en stabiliteit van bodemlevensgemeenschappen op basis
van veldstudies en met behulp van het LSSMmodel (A.M. Neutel)
Analyse vande rol van soorten en/of groepen in nutriëntenkringlopen in de bodem
op basisvanveldstudies en met behulp van het DFWM model (P.C.de Ruiter)
Kwantificering van de microbiële diversiteit in de bodem met behulp van de biologtoets (J.Bloem)
Karakterisering genetische diversiteit met Denaturatie-Gradient Gel Electroforese(J.
Bloem)
Indicatorsysteem voor Life Support Functies - Bodem (J.Bloem)
Cryptobiotische bodembiodiversiteit ende bodemweerbaarheid tegen ziekten en
plagen (J.D.van Elsas)

Programma 316

Stad-Land

programmaleider

Mw. IrJ.M.deJonge,SC-DLO

aanvangsjaar

1997

eindjaar

2000

samenvatting

Het procesvan morfologische,functionele enmentaleverstedelijking doorbreekt de traditionele
tegenstelling tussen stad en platteland.Dit schepttalvan nieuwe vragen enuitdagingen voor
onderzoek en beleid.Het programma ondersteunt het zoeken naar antwoorden op nieuwe
beleidsvragen door: analysevanverstedelijkingsprocessen enontwikkeling vanvisiesopde hantering
(m.b.t.inhoud ensturing) vandezeprocessen.
Detijd dat het landelijke gebiedidentiek wasaan de productieruimte voor de landbouw ligt reeds
decennia achter ons.Deels ligt dat aan ontwikkelingen binnen de landbouw endeels aan
ontwikkelingen buiten de landbouw. In beide gevallen isdaardoor het gebruik van het landelijke
gebied minder homogeen geworden. Buitendeze landbouwontwikkelingen hebben de toenemende
behoefte aan ruimte voor wonen, bedrijfsterreinen, recreatie, natuurontwikkeling het landelijk
gebied enorm veranderd. Ditveranderingsproces vatten we hier samen onder het woord
verstedelijking.Verstedelijking iseen proces met morfologische, functionele en mentale dimensies.
Kenmerkend voor het verstedelijkingsproces isdat de specifieke samenhang tussen morfologie,
functie en mentaliteit steeds meer verloren isgegaan.
Het stad-landvraagstukisin wezende maatschappelijke vraag hoe met het verstedelijkingsproces
moet worden omgegaan. Dat het proces gaandeis,is eengegeven. Dat roept echter vele vragen op,
zoals:moet alleseniedereen hierin meegaan;op welke punten kan of moet deze ontwikkeling
omgebogen worden;hoe moet het proces concreet vorm gegeven worden; hoe staande groene
sectoren in dit proces? Hier liggen talvanvragenvoor alle sectoren,lagen en niveausin onze
maatschappij. Het gaat om verantwoordelijkheidsvragen, ruimteverdelings- en toedelingsvragen en
sturingsvraagstukken. Deuitdagingen liggen daarbij in het ontwikkelen van nieuwe benaderingen.
Benaderingen dieinspelen op wensen en behoeften in de samenleving,die integraal zijn, die
bestuurlijk bruikbaar zijn, die rekening houden met de Europese context van het
verstedelijkingsproces; die gebruik maken van signalen en initiatieven van 'onderop'.

Doelgroepen
Debelangrijkste doelgroep is het ministerie van LNV:directies GRR,L,N.Verder kunnen andere
ministeries (VROM,EZ,VW),de EG,provincies engemeenten alscofinanciers engebruikers van het
programma optreden.Vanuit het programma zalworden meegewerkt aan het tot stand komen en
het (mede)uitvoerenvan eeninterdepartementaal kennisontwikkelingsprogramma.

doel

Bij hetinspelen op deveranderende maatschappelijke verhoudingen die leiden tot een toenemende
interactie tussen stad en land, blijkt nieuwe kennis zeer gewenst te zijn. Daarbij geldt dat zowel bij
de ontwikkeling, deimplementatie alsde evaluatie van beleid nu reedsvele vragen beantwoord
moeten worden. In het licht hiervan isdedoelstelling van het onderzoeksprogramma Stad-Land:
-bij te dragen aan het beleid voor derelatie tussenverstedelijking en groene ruimte;
-ondersteunen vanhet zoeken naar nieuwe beleidsvisies daarop;
-door het ontwikkelen van kennis enmethoden voor het beantwoorden van concrete beleidsvragen
op dekorte enmiddellange termijn.
Het DLO-onderzoeksprogrammaStad-Landwil dit realiseren door het leveren van
onderzoeksproducten onder zesthema's:
/ Toekomstverkenningen stad-land
Bijdit thema gaat het om het verkennen en beoordelen van ontwikkelingsrichtingen enmogelijkheden. Bijde beoordeling van ontwikkelingen spelen sociale,economische,ecologische en
ruimtelijke criteria een rol.Eenhoge prioriteit hierbinnen krijgt het subthema Mensen-Wensen, dat is
gericht opwensen van stedelingen ten aanzienvan het gebruik en de beleving van het landelijk
gebied. Daarnaast zalveel aandacht uitgaan naar de economische betekenis van groene kwaliteiten.
// Rolvan overheden, maatschappelijke organisatie en markt
Hierbij gaat het om de rol die deverschillende maatschappelijke actoren zullen en kunnen innemen
in deveranderingen in deverhouding tussen staden land.Wie iswaarvoor verantwoordelijk?
Speciale aandacht gaat hierbij uit naar devraag hoe maatschappelijke vragen en ontwikkelingen
doorwerken in het overheidsbeleid enhoe beleid doorwerkt in de maatschappij: maatschappelijke
doorwerking viceversa.
Ill Nieuwe strategieën
Strategieën gaanvooraf aan het ontwikkelen vanconcrete planconcepten. Onderzoek hierna zal
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vaak in samenhang met hetvoorgaande en het volgende thema plaatsvinden. Denadruk zal liggen
op destrategie van het ecologie-inclusief plannen.
IVPlanconcepten, vormgeving enruimtelijk ontwerp
In de discussie over stadslandschappen blijkt grote behoefte aan het concretiseren vandein het
algemeen complexe strategieën voor stadslandschappen. Daarom krijgen binnen dit thema
visualisering, vormgeving en ontwerp een hoge prioriteit.
V Instrumentarium
Eentypisch kenmerk van stadslandschappen isde complexe verhouding tussen de verschillende
bestuurlijke enfinanciële instrumenten.Zowelinstrumentarium vanuit een stad-traditie als vanuit
een land-traditie kan een rol spelen.Een uitdaging ligt erin een goede instrumenten-mix. Ook
nieuwe instrumenten bijvoorbeeld geïnspireerd door het buitenland kunnen hierbij een grote rol
spelen. Centraalthema hierbinnen is het grondbeleid.
VI Stadslandbouw
Stadslandbouw is,abstract verwoord, de uitdaging van het aanbrengen van een koppeling tussen
landbouwsysteem en stedelijk systeem voor de landbouw in de nabijheid van de stad. Deze
uitdaging isgesteld om devaak negatieve entegengestelde relatie tussen stad en landbouw te
doorbreken.Voor het onderzoeksprogramma ishet doelom deze uitdaging nader in te vullen in
regiostudies en meer algemene studies.
Aanpak
Het programma wil dezethema's op een specifieke manier aanpakken.Dezeaanpak wordt
weergegeven in devolgende punten:
Stad-land =Stad enland. Het stad-land onderzoek kan de aandacht meer op de stad en meer op het
land richten.In het programma isde ambitie om beideinvalshoeken gelijkwaardig meete nemen.
Verschillende ruimtelijke schaalniveaus. Het programma richt zichop meerdere schaalniveaus en
probeert relaties hiertussen te leggen.Deondergrens isdie van een klein gebied (deelvan
gemeente).Onderzoek op bedrijfs-,kavel-of perceelsniveau valt buiten het programma.
Onderzoeken en ontwerpen. Het stad-landonderzoek kanworden geplaatst in de polariteit tussen
enerzijds beschrijvend,analyserend en toekomstverkennend en anderzijds ontwerpend en
ontwikkelend. In het stad-land programma wordt een brede onderzoeksopvatting gekozen: ook
ontwerp enontwikkeling wordt in projecten meegenomen.
Nieuwe communicatiemiddelen; onderzoek alsgezamenlijk proces. Onderzoek isvoor het
programma geen doelop zich, maar een middel om het beleid handvaten te geven. Daarvoor is
uitwisseling nodig.Allerlei vormen van kennisuitwisseling zullen worden benut: workshops, posters,
websites, procesbegeleiding, lezingencycli,enz.
Fasering
Omdat het programma zich richt op een heeldirecte relatie met het beleid,is er nauwelijks sprake
van een fasering in het programma alsgeheel.Wel kanworden gesteld dat naarmate het
programma vordert steeds meer van ambities moet zijn verwezenlijkt. Ook moeten alle thema's
evenwichtig aan de orde komen. Hier ligt een belangrijke rolvoor de begeleidingscommissie.

planning 1998

Algemeen.Vorigjaar had het voorlopige programma i.o. Stad-Land heeft vijf thema's, kort
aangeduid als:verkenningen (I),rollen overheid-markt (II),strategieën (III),ontwerp (IV),
instrumenten (V).Indeindicaties voor 1998isaangegeven dat het thema stadslandbouw 20 procent
van het programma moet beslaan.Dit is daarom toegevoegd alszesde thema. Deze zes thema's
worden gefinancieerd vanuit dereguliere programmagelden: 1.000 kf. Daarnaast zalLNV
meewerken aan eeninterdepartementaal programma.
Verkenningen. Hierin staat dewederzijdse benvloeding van stedelijke en landelijke processen
centraal. In1997zijn relatief veelprojecten onder dit thema's uitgevoerd,daarom wordt de omvang
van dit thema in 1998teruggebracht. Dereguliere financiering wordt ingezet voor onderzoek naar
wensen m.b.t.gebruik, beleving enaanwezigheid van 'groen'.Voor het interdepartementale
programma kan groen wonen een belangrijk onderwerp zijn.
Rollen overheid/markt Het gaat hierbij om sturingsvraagstukken in brede zin van het woord, dus
inclusief: rollen,taken enverantwoordelijkheden vanverschillende overheden.Wat opvalt isdat hier
grote beleidsvragen liggen maar dat het formuleren van adequate onderzoeksvragen heel moeilijk
blijkt, zo bleek bijvoorbeeld in het LNV-platform Stad-Land.Eendeelvan devrije ruimte van 1997 kan
worden benut om hier een workshop over te organiseren,op grond waarvan dit thema nader wordt
ingevuld. Inieder geval kunnen hierbij de sturingsvragen die in de studie 'Groene Metropool' naar
voren zijn gekomen onder dit thema worden meegenomen.

264

Strategieën Hetgaat hierbij om Strategienvoor ecologie-inclusieve planning.Hiervoor zijnin 1997
een aantal studies uitgevoerd.Op dit punt liggen mogelijkheden voor medefinanciering vanuit
gemeenten. Daarnaast wordt het onderzoek naar Ecologie-inclusief plannen in de Bredrecht Corridor
gecontinueerd.Vorigjaar is afgesproken om het onderwerp compensatie op te nemen in 1998.Voor
het interdepartementale programma is met name de relatie tussen detwee-netwerken (verkeerwater) en dedrie-netwerken (verkeer-water-natuur)strategie een belangrijk thema.Verder is
compensatie ook voor het interdepartementale programma van belang.
Ontwerp In1997ging veelaandacht uit naar nieuwe buitenplaatsen,in 1998wordt dit
infralandschappen. Hiervoor lijken goede mogelijkheden voor contrafinanciering aanwezig te zijn.
Daarom is het ook een belangrijk thema voor eeninterdepartementaal programma; naast nieuwe
landgoederen/buitenplaatsen.
Instrumenten.Onder instrumenten zalin 1998met name aandacht worden besteed aan de
grondpolitiek, zowel uit de reguliere financiering alsin het interdepartementale programma. Ook
wordt het opbouwen vaneendatabank voor de financiële aspecten vangemeentelijk groen
ondersteund.
Stadslandbouw. Ditthema isin 1997 niet opgenomen in hetvoorlopige programma. Het zalin 1998
opnieuw aandacht krijgen.Het doelvan het onderzoek onder dit thema is het ontwikkelen van
vormen van synthese tussen de landbouw en urbane ontwikkelingen,waaruit zowelvoor de
landbouw alsvoor de stad meerwaarde aan kan worden ontleend. Met name het ontwikkelende
aspect op gebiedsniveau staan hierbij centraal.In 1997 zalop basisvan een typologie van mogelijke
vormen van stadslandbouw onderzoek worden gedaan naar verschillende meekoppelingsaspecten.
Dit kanin wisselwerking met regiostudies.

andere relevante
programma's

Het programma Stad-Landvertoont een relatie met talvan andere onderzoeksprogramma's, omdat
stad-land een specifieke thematische insteek heeft, die haaksop andere thematische indelingen
staat. Het gaat om:
248 Economische aspecten vande ontwikkeling van het landelijk gebied.
231 Landschapskwaliteit
272 Recreatie en toerisme
274 Planning Groene Ruimte
275 Landschapsecologie
314 Draagvlak
326Veranderend landgebruik
Met deverschillende programmaleiders is de afspraak gemaakt dat zij het thema stad-land buiten
hun programma houden. Daarnaast isvoor afstemming op andere programma's van belang dat stadland zich niet op bedrijven,kavelsof percelen richt. Verdere afspraken worden gemaakt op
projectbasis.

indicatie omvang

Totaal Mf 1,9 waarvan Mf 1,6 ten lastevan LNV.

projecten
Nr

Naam project

Algemeen
0.11
Programmaontwikkeling

Projectleider

Wim de Haas(SC)

0.12

Vrije ruimte (10%)

Wim de Haas

0.13

Nietweer een rapport

Roland
Goetgeluk (LEI)

Subtotaalthema 0
Verkenningen
Vraagkaart natuur
Lil
{belevingskaartvan groen)
Subtotalen thema 1
Sturingsvraagstukken
Sturingsvragen Groene
ll.ll
Metropool
Koppeling stad-landsturing
11.12
Subtotalen thema II
Nieuwe Strategien
lll.li
Ecologie-inclusief plannen in
de Bredrecht-corridor

•

1

m 1

=

Contactpersoon LNV

Capacit.
Tot.

Femmekevan
Welsenes (GRR)
Femmeke van
Welsenes (GRR)
Femmeke van
Welsenes (GRR)

0.20
O.50
0.10
0.80

A. v.d.Berg(SC)

Femmeke van
Welsenes

0.50
0.50

Wim de Haas/Jos
Jonkhof
JosJonkhof

Femmeke van
Welsenes
Femmeke van
Welsenes

0.30
0.50
0.80

Wim
Timmermans (SC)

Iris Rijntjes +LNVzuid

0.50
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111.12

Projecten Stadswerk, diversen

Compensatie
Subtotalen thema III
Vormgeving en ontwerp
Infralandschappen
IV.12
111.13

Subtotalen thema IV
Instrumenten
V.ll
Grondprijzen;grondbeleid in
stadslandschappen
Databank gemeentelijk groen
V.12
Subtotalen themaV
Stadslandbouw
VI.11
Typologie oude en nieuwe
vormen
Regiostudie
Vl.12
Subtotaalthema VI
TOTAAL
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Langeveld (IBN)

Ine Neven (IBN)

V.d.Toorn / de
Haas

Femmekevan
Welsenes/ Andre
Perik
Sjoerdvan Dijk

0.20

Leo Pols

0.50

0.20
0.90

0.50
Luijt; Goetgeluk
(LEI)
Hinse (IBN);
Verbeek (LEI)

Tjebbe de Boer

0.50

Andre Perik

0.50
1.00

|

DeHaas

Henk Havinga(IKC-L)

0.50

1

idem

idem

0.50
1.00
5.50

1
|

Programma 319

Biodiversiteit in Natuurterreinen en Cultuurlandschappen

programmaleider

Dr. M. J.S.M. Reijnen -IBN-DLO

aanvangsjaar

1997

eindjaar

2000

samenvatting

Dedoelstelling van het programma is het ontwikkelen enonderbouwen van richtlijnen en
evaluatiesystemen met betrekking tot biodiversiteit. Deevaluatiesystemen worden geconcretiseerd
in voorspellende modellen zodat het tevens mogelijk isom de haalbaarheid en kansrijkdom van
mogelijke biodiversiteitsdoelstellingen aante geven.Hierbijwordt zowelingegaan op de
haalbaarheid van maatregelen die betrekking hebben op water en milieubeheer, ruimtelijke
kwaliteit enterreinbeheer alsop de betekenisvan biodiversiteit voor maatschappelijke functies zoals
beleving, productie, life support systems etc.
Deelprogramma A: Ruimtelijke netwerken
Het doelvan het programma isde ruimtelijke structuur van het landschap,zoalsdie tot uiting komt
in de oppervlakte en rangschikking van landschapseenheden,te koppelen aan processen in
versnipperde populaties,teneinde de consequenties vanveranderingen in het landschappelijke
netwerk voor de biodiversiteit van landschappen te kunnen voorspellen. Deresultaten ondersteunen
de uitvoering van de Ecologische Hoofdstructuur, onder meer met eenindicatorsysteem, normen,en
scenariostudies,in aansluiting op de ontwikkeling van de ecosysteemvisie. Eris speciale aandacht
voor de uitvoering vanverbindingszones,voor de ruimtelijke structuur van het landschap buiten de
EHSvoor eenAlgemene Natuurkwaliteit, envoor de extrapolatie naar stedelijk gebied,naar
mozaïeklandschappen en naar het schaalniveau van Europa.
Deelprogramma B:Biodiversiteit van dieren
Het programma isopgebouwd uit devolgende onderdelen:
- Het onderdeel onderbouwing biologische meetnetten richt zichop basisinformatie voor integrale
signaleringssystemen van detoestandin de EHS,het landelijk gebied en het stedelijk gebied;
- ecosysteemgericht scenario-onderzoek richt zichop uitbreiding van bestaande instrumenten voor
scenario analyses met dierecologische kennis enop het genereren van kennis over hoe
ecosystemen reageren op omgevingsinvloeden eningrepen;
- onderzoek naar de herintroductie vande otter (opdracht van minister);
helpdesk dierecologische kennis.
Deelprogramma C:Grote bos-en natuurgebieden
Het onderzoekprogramma beoogt:
het oplossenvan kennisvragen over deinrichting en het beheer van grote bos-en
natuurgebieden op diverse schaalniveaus (regionaal,nationaal, Europees)
- het leverenvan bouwstenen voor de natuurplanbureaufunctie en het beheer van de biologische
diversiteit in Nederland en aangrenzende delen van Europa.
Deelprogramma D:WLO
AlsWDT zijn aangemerkt dewerkzaamheden van het secretariaat vandeWerkgemeenschap Landschapsecologisch Onderzoek (WLO).DeWLO richt zichop kennisdissiminatie en kennisuitwisseling
op het gebied van natuur enlandschap. Ditgebeurt door concrete produkten als het uitgeven en
redigeren van het tijdschrift LANDSCHAP,het organiseren van studiedagen, symposia, workshops,
cursussen en reizen,het bevorderen van hoogwaardig onderwijs op uiteenlopende niveaus,en het
stimuleren van samenwerking binnen werkgroepen,in onderzoekprogramma's en
onderzoekscholen.

aanleiding

Deelprogramma A: Ruimtelijke netwerken
Versnippering van ecosystemen isin Nederlandvervoortgeschreden. Uit het DLOonderzoekprogramma Ruimtelijke Rangschikking en Ecologische infrastructuur blijkt dat zeer uiteenlopende soorten op allerlei schaalniveaus in hunvoorkomen worden beïnvloed door versnippering.
Deze soorten komen alsgevolgvanversnippering voor in een metapopulatiestructuur, waarbij
karakteristiek isdat een deelvandegeschikte leefgebieden door desoort onbewoond is,en dat het
patroon vanvoorkomen in detijd verschuift doordat populaties lokaal uitsterven en er elders nieuwe
worden gevestigd.Dit leidt tot lokale vermindering van de biodiversiteit (doordat een deelvan de
levensgemeenschap niet aanwezig is),en het kan leiden tot uitsterven van een soort in de regio of
zelfs op een schaalniveau gelijk aan of groter dan Nederland.
Het onderzoek maakt ook duidelijk dat veelleefgebieden te klein zijn om een soort erduurzaam te
laten voortbestaan,endat geen enkel natuurgebied in Nederland groot genoeg isom op zichzelf de
gewenste biodiversiteit op lange termijn te kunnen behouden. Dehuidige mate van versnippering
staat daarom het realiseren van de doelstellingen van het NBPin deweg. Het behalenvan die
doelstellingen isalleen mogelijk indien de Nederlandse natuurgebieden, en evengoed de kleinere
halfnatuurlijke elementen in het cultuurlandschap, alseen netwerk kunnen functioneren.We dienen
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dusde ruimtelijke voorwaarden te kennen waaronder dergelijke netwerken de gewenste biodiversiteit op de lange duur kunnen behouden,en waarbij zegebufferd zijn tegen onvoorziene grootschalige 'rampen' alsstrenge winters, droge zomers of het uitbreken van ziekten. Bovendien dienen
we een instrumentarium te ontwikkelen om die voorwaarden in de ruimtelijke planning te kunnen
inbouwen. Dit allesis urgent: de uitvoering van het natuurbeleidsplan,die met kracht ter hand
wordt genomen,is sterk gericht op het oplossen van het probleem vanversnippering. Zowel in de
probleemstelling van uitvoeringsprojecten, alsin de keuzevan de oplossingsrichtingen en in de
evaluatie van planalternatievenisgrote behoefte zicht te krijgen op de effectiviteit en de efficiëntie
van keuzen.
Devoorloper van dit onderzoekprogramma (Ruimtelijke Rangschikking en Ecologische
infrastructuur) heeft zoveelopgeleverd dat in eenvolgende periode vanvierjaar voor de belangrijkste Nederlandse ecosystemen en doelsoorten de genoemde voorwaarden ook kunnen worden
aangegeven. Indie periode kunnen aan aantal knelpunten in de kennistoepassing worden opgelost.
Deze knelpunten vormen,samen met dete verwachten ontwikkelingen in het natuurbeleid,de basis
voor de nu volgende achtdelige probleemstelling van het programma.
Ruimtelijke simulatiemodellen zijn een belangrijk hulpmiddel bij het toepassen van de ontwikkelde
kennis.Zehebben bovendien een uiterst belangrijke sturende rol in het onderzoek, die de kwaliteit
ten goede komt. Het uitbreiden van deinmiddels opgebouwde systematiek van
metapopulatiemodellen (met operationele modules voor moerasvogels, bosvogels, das, korhoen)
dient verder uitgebreid te worden met modules voor bosplanten,amfibieën,vlinders en diverse
zoogdieren. Dekwaliteit van de modellen kan alleen gegarandeerd worden na gevoeligheidsanalyses(hoe gevoelig zijn de modeluitkomsten voor onzekerheden in parameterschattingen?) en ijking
van het model (genereert het modelverspreidingspatronen die overeenkomen met actuele
verspreidingspatronen?), terwijl ook validatie (door meten van de parameters herkolonisatie en
extinctie in tijdreeksen) erg belangrijk is. Uitbreiding en kwaliteitsverbetering van het
modellenpakket iseen belangrijke opgave in het nieuwe programma, mede met het oog op de te
verwachten vraag naar natuurverkenningen (doelstelling 1).
Eengroot knelpunt bij die validatie en parameterschattingen is het meten van de uitwisseling tussen
deelgebieden. Hierbij zijn twee kenmerken van het landschap belangrijk: de afstand tussen
leefgebieden,endeweerstand van het landschap tussen de leefgebieden voor dispersiebewegingen.
Met name de tweede component kanworden beïnvloed door landschappelijke elementen die een
corridorfunctie hebben. Diefunctie kan echter nog niet worden gekwantificeerd. Hetisdaarom nog
niet mogelijk de ruimtelijke vormgeving van verbindingszones te evalueren in termen van effectiviteit op populatieniveau (doelstelling 2).
Eenderde knelpunt heeft te maken met het accent dat in het voorafgaande programma is gelegd op
patroononderzoek (alssnelle methode voor probleemdetectie). Hierdoor zijn de langetermijneffecten vanversnippering onderbelicht gebleven.Hiermee wordt allereerst gedoeld op de
interactie tussen versnippering en de natuurlijke fluctuaties in milieukwaliteit (o.a.weersvariatie). In
welke mate neemt het herstelvermogen van populaties na perioden met ongunstige levensvoorwaarden af door versnippering? Eenander lange-termijneffect ontstaat door de reactietijd
tussen het aanbrengen van deversnippering (of de ontsnipperende maatregel) en de aanpassing van
de (meta)populatie (een naijlingseffect). Ditisom twee redenen van groot belang:in verband met de
tijd die men heeft om oplossingen tot standte brengen,enomdat men bij het afleiden van
versnipperingseffecten uit verspreidingspatronen van soorten voorondersteld dat de aanpassing aan
het actuele landschap al heeft plaatsgevonden. Bij een lange naijlingstijd kan men dus op basis van
alleen patronen tot een verkeerde diagnose komen.Tochzalom praktische redenen diagnose van
versnipperingsproblemen in een plangebied primair op basis van patronen moeten plaatsvinden.In
hetvoorgestelde programma zalhet stelselvan normen en richtlijnen voor de Ecologische
hoofdstructuur belangrijk moeten worden uitgebreid en verbeterd.Met deze systematiek kunnen
zowelversnipperingsproblemen worden vastgesteld voor concrete gebieden,als
oplossingsrichtingen worden gekozen die in planvarianten en scenario's kunnen worden verwerkt.
Voorts kan de systematiek worden gebruikt voor kwalitatieve en semi-kwantitatieve planevaluatie.
Deeerder genoemde weerstand van het landschap blijft echter het moeilijkste punt. Omdat de vraag
naar ruimtelijke voorwaarden voor Algemene Natuurkwaliteit buiten de EHSsterk zaltoenemen,
heeft het ontwikkelen daarvan een hoge prioriteit (doelstelling 4).
Behalve aan het instrumentarium van normen en richtlijnen,is er sterke behoefte aan studies waarin
een methodiek wordt ontwikkeld om deinstrumenten verantwoord toe te passen.Ook is er
behoefte aanverkenningen enevaluaties (vooraf) van de effectiviteit van beleidsplannen, met name
alsdeze een kwantitatieve vraagstelling vereisen.Bijdergelijke toegepaste studies is het meestal
nodig de abiotische structuur van het landschap als basiste nemen voor het ontwikkelen van ruimtelijke scenario's,dievervolgens worden vertaald in termen van habitatkwaliteit voor doelsoorten en
indicatorsoorten. Erisvraag naar evaluaties vande uitvoeringsplannen van de EHS,naar
verkenningen op Europese schaalen naar verkenningen van de potenties voor Algemene
Natuurkwaliteit onder verschillende ruimtelijke condities in het cultuurlandschap (doelstelling 5)Tenslotte zijn er drie knelpunten bij detoepassing,die te maken hebben met de noodzaak de
ontwikkelde kennis te kunnen extrapoleren naar andere dan de onderzochte soorten en
landschapstypen. Deinmiddels ontwikkelde ecosysteemvisie van het IKC-NBLFvraagt om enige
aanvullingen op de basiskennis over versnipperingseffecten bij groepen doelsoorten die tot nu toe
weinig aandacht hebben gekregen.Eensysteem vanindicatorsoorten dat aan de ecosysteemvisie is
aangepast ontbreekt. Buiten de EHSkrijgen lijnvormige elementen in het cultuurlandschap een
belangrijke rol bij het handhaven en herstellen van de Algemene Natuurkwaliteit en bij integratie
van landbouw- en natuurfuncties. Het gaat danvaak om verspreid liggende elementen als
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houtsingels, akkerranden en houtwalbeken,waarin sommige soorten als netwerkpopulatie goede
kansen op voortbestaan hebben,mits dejuiste ruimtelijke voorwaarden zijn gerealiseerd
(doelstelling 6).
Deteverwachten verstedelijkingstendenzen endetoenemende betekenis die in de stad aan natuur
wordt gehecht, vraagt om het toepasbaar maken van de in het landelijk gebied ontwikkelde kennis
in stedelijk gebied.Over de rolvanversnippering daar isweinig bekend. Deontwikkelde kennis is
welin grote lijnen toepasbaar, maar dient gevalideerd teworden aangegevens uit stedelijke gebieden. Met name de hoge weerstand voor dispersie veroorzaakt door het wegennet en de bebouwing
is een belangrijk verschil met natuur in het buitengebied (doelstelling 7).
Dit allesgeldt evenwelvoor ruimtelijke netwerken met eenarchipelstructuur, waarin de
deelgebieden uit het netwerk ruimtelijk gescheiden worden door (grote) oppervlakten met als
habitat ongeschikt terrein,zodat de deelpopulaties grotendeels onafhankelijk van elkaar fluctueren.
In landschappen met een mozaiekstructuur, zoalsin de grote natuurgebieden enin multifunctionele
cultuurlandschappen (waar de dominante rolvande landbouw is teruggedrongen) is de
metapopulatietheorie niet zonder meer toepasbaar. Detrends in Nederland en Europa gaanjuist in
de richting van dergelijke landschappen,zowelvoor natuurgebieden, bosgebieden als veel
agrarische landschappen. Het onderzoek dient zichvoor te bereiden op een groeiende vraag over de
gewenste ruimtelijke structuur van dergelijke landschappen (doelstelling 8).
Deelprogramma B:Biodiversiteit van dieren
Het onderzoek binnen het programma Beheervan Dierpopulaties sluit aanbij de maatschappelijke
belangstelling voor populaties vanin het wild voorkomende diersoorten in Nederland. Deze
belangstelling vindt zijn vertaling in de richting van het onderzoek vooral middels vragen van
beleids-en beheersinstanties dieverantwoordelijk zijnvoor het behoud,herstelen beheer van
dierpopulaties. Primair gaat het daarbij om vragen die betrekking hebben op het hoe enwaarom van
de achteruitgang van diersoorten enop adviezen met betrekking tot te nemen beschermende
maatregelen. Inveelgevallen gaat het ook om de rolvan eendiersoort in het ecosysteem of om de
positieve en negatieve effecten van dieren op hun omgeving. Deaard van devragen die in
bovengenoemd kader worden gesteld,heeft veelal betrekking op afzonderlijke diersoorten of
groepen nauwverwante soorten.Het gewenste onderzoek is derhalve auto ecologisch geaard en,als
gevolg,in zijn totaliteit divers. Het samenbindende thema van het onderzoek wordt gevormd door
de achterliggende wetenschappelijke problematiek van de populatie-dynamica:de wetenschap die
de oorzaken van aantalsveranderingen vandierpopulaties onderzoekt. Het hier beschreven
programma Beheer van Dierpopulaties bouwt voort op het gelijknamige programma dat in de
periode 1990-1994werd uitgevoerd.Gedurende de looptijd heeft dit programma zijn uiteindelijke
vorm gekregen,enerzijds onder invloed van deontwikkeling en uitwerking van specifieke
wetenschappelijke vraagstellingen op het gebiedvan populatie-dynamica, bio-energetica en
overlevingsstrategieën en,anderzijds,door het opnemenin het programma van onderzoekin het
kader van het Natuurbeleidsplan (thema's Soortenbeleid en Meetnetontwikkeling). In het thans
voorliggende programma worden,conform dewens van de opdrachtgever, de onderzoekinspanningen in het kader vanhet Natuurbeleidsplan gecontinueerd.Tevensworden nieuwe
accenten gelegd die tegemoetkomen aandewensvan beleid en beheer, om naast kennis gericht op
de bescherming van afzonderlijke soorten,te kunnen beschikken over kennis die het mogelijk maakt
op gebiedsniveau maatregelen te nemen dieten gunste komen van een scala aan soorten. Centrale
probleemstelling van het programma is:'Welke diersoorten gaan achteruit, welke biologische
mechanismen liggen hieraan ten grondslag,welke factoren bewerkstelligen de achteruitgang en
welke maatregelen dienen genomen teworden om een zogroot mogelijke diversiteit aan faunaelementen te behouden'.
Deelprogramma C:Ontwikkeling en beheer van biodiversiteit in grote bos-en natuurgebieden
Bijde realisatie van het natuurbeleid wordt gestuit op een aantal problemen:
a) welke natuurkwaliteit kanverwacht worden van het ingezette beleid enwanneer en waar?
b) welke gebieden zijn kansrijk (ecologisch, maatschappelijk)?
c) welke factoren/processen kunnen beschouwd worden als kritische succesfactoren voor een
duurzaam behoud van biologische diversiteit?
d) welke maatregelen zijn wenselijk?
Meer specifiek hebben deze problemen betrekking op devolgende kennisvragen:
kennisvragen over hoe grote bos-en natuurgebieden moeten worden gecreëerd en beheerd.
Deze kennisvragen hebben vooral betrekking op deinvloed van diverse (regionale) stofstromen
vanwater en nutriënten op de natuur binnen en buiten de EHSen deconsequenties daarvan op
het milieubeheer, het waterbeheer, het ruimtelijk beheer en het terreinbeheer, en de effecten
vandat beheer op het (duurzaam) behoudvan biodiversiteit. Uit eerder onderzoek zijn de
processen op standplaatsniveau redelijk bekend geworden. Deze kennis maakt het mogelijk nu
de betekenis van grootschaliger landschapsecologische processen (bijv. m.b.t. hydrologie en
integrale begrazing) te onderzoeken.
- kennisvragen over determijnen waarop (grootschalige) ecologische processen zich manifesteren:
kennisvragen m.b.t.de realisatietermijn van natuurdoel(typen) endetussenstadia van de
ontwikkeling in die processen.
- kennisvragen over de ecologische en maatschappelijke kansrijkdom van grote bos-en
natuurgebieden, dewijze waarop decommunicatie met betrokkenen het best kan worden
vormgegeven e.d.
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-

kennisvragen op het gebied van de effectiviteit van maatregelen (bijv. omvorming, waterbeheer,
ruimtelijke inrichtingsmaatregelen)

Debeantwoording van dezevragen kanten dele plaatsvinden door middel van empirisch-analytisch
onderzoek, waarbij analyses worden gepresenteerd vanwerkingsmechanismen. Verder kan gebruik
worden gemaakt van (simulatie)modellenwaarmee voorspellingen kunnen worden gedaan over de
uitwerking vandiverse scenario's vaningrepen en maatregelen.Dewijze vanvertaling van deze
resultaten voor degebruikers zalplaatsvinden in overleg met de gebruikers. Voorgesteld wordt om
expert-systemente ontwikkelen en een'help-desk' voor gebruikers. Over de toegankelijkheid tot
deze help-desk zalmet de begeleidingscommissie overlegd worden.
Tot gebruikers worden in elk gevalgerekend beleidsmedewerkers van de rijks-en provinciale
overheid, betrokkenen bij de landinrichting en het waterbeheer, en terreinbeheerders
doel
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Deelprogramma A: Ruimtelijke netwerken
Dedoelstelling van het programma isdevolgende resultaten te realiseren.
1. Modellen
a. Basismodellen voor metapopulaties vanindicatorsoorten en een selectie uit de doelsoorten
van het natuurbeleid.
b. Basismodellen voor dispersiebewegingen in landschappelijke netwerken en
landschapsmozaïeken.
2. Maten voor de weerstand vanhet landschap
a. Relatieve weerstandsindices van landschappelijke elementen voor bewegingen van individuen
(plantezaden of dieren),gespecificeerd naar landschapstype entype indicatorsoorten. Met
behulp hiervan kandeeffectiviteit vanverbindingszones worden verbeterd.
b. Opgrond van dezegegevens kunnen ruimtelijke simulatiemodellen voor (groepen)
indicatorsoorten geschikt worden gemaakt om de effectiviteit van verbindingszones in scenariostudies kwantitatief te evalueren.
Deze kennis zalworden ontwikkeld voor enkeleindicatorsoorten uit de ecosysteemtypen bos,
heide en natte graslanden/moeras.
3- Aanpassingen voor lange-termijneffecten van versnippering
a. Modellen voor netwerkpopulaties met eengrote invloed van milieufluctuaties.
b. Indicaties voor het aanpassenvan normen en richtlijnen voor duurzame landschappelijke
netwerken in verband met effecten van grootschalige fluctuaties in de kwaliteit van
leefgebieden.
c. Inzicht in het vertragingseffect in de reactie van een (meta)populatie opversnippering van het
leefgebied.
d. Kansverdelingen vande kolonisatiekans alsfunctie van afstand tussen leefgebieden en bij
variërende weersomstandigheden.
4. Normen en richtlijnen
a. Eenstelselvan normen en richtlijnen voor duurzame landschappelijke netwerken binnen de
EHSmet daaraan gekoppeld een systeemvan (groepen) indicatorsoorten.
b. Eenstelselvan ruimtelijke concepten, normen en richtlijnen voor diverse aspiratieniveaus
van Algemene Natuurkwaliteit buiten deEHS.
Deze resultaten vormen eeninstrument voor probleemopsporing, bepalen oplossingsrichting en
evaluatie van beleids-en inrichtingsplannen.
5. Methodiek voor toepassing in planvorming
a. Beleidsevaluatie vooraf enverkenningen van de EHS:uitwerken en doorrekenen van
scenario's van de (delenvan) de Ecologische hoofdstructuur, met als resultaat indicaties voor
de kansop langdurig behoud van prioritaire soorten of indicatorsoorten,c.q. bepaalde
niveausvan soortendiversiteit.
b. Verkenningen van ruimtelijke planalternatievenvoor gebieden buiten de EHS,bij
verschillende aspiratieniveaus vandoelstellingen van de Algemene Natuurkwaliteit.
c. Verkenningen ten behoeve vandeontwikkeling van een Europese Ecologische
hoofdstructuur.
d. Handleiding met software voor eentoepassingssystematiek (probleemdetectie,
oplossingsrichtingen, keuze uit evaluatiemethoden).
e. Evaluatiemodellen, aangepast voor specifieke toepassingen.
Het aantalopdeze wijze te behandelen plannen en gebieden hangt af van deontwikkeling van
de vraag en additionele financiering.
6. Aanvullingen op het indicatorsysteem
Schatting van relatieve gevoeligheid vangeselecteerde soorten binnen een systeem van
indicatorsoorten (zie4).
7. Aanpassingen voor stedelijk gebied
Aanpassingen van normen en richtlijnen voor ruimtelijke netwerken,ontwikkeld voor landelijk
gebied, aan specifieke kenmerken van stedelijk gebied.
Het resultaat is afhankelijk van kwaliteit beschikbare verspreidingsgegevens, vande verkenning
van de stedelijke problematiek, envan additionele financiering.
8. Extrapolatie naar mozaïeklandschappen
Theoretische onderbouw voor eninzichten in functioneren van populaties en gemeenschappen
in mozaïeklandschappen als basisvoor toekomstig onderzoekprogramma

Deelprogramma B:Biodiversiteit van dieren
1. Deontwikkeling van biologische meetnetten. Teneinde antwoord te kunnen geven op de vraag
hoe de Nederlandse natuur "ervoor staat',zullen monitorsystemen ontwikkeld worden. Dete
ontwikkelen systemen zullen een signalerende,voorspellende en evaluerende functie hebben.Er
wordt onderscheid gemaakt in systemen voor het meten van:(1)devoor- of achteruitgang van
soorten (2)de kwaliteit vanecosystemen en(3)hetverloopvan processen binnen ecosystemen.
Doelis het ter beschikking stellenvan op de praktijk gerichte meetnetten,waarmee de vragen
van beleids-en beheersinstanties beantwoord kunnen worden. Demeetnetten zullen tevens
geschikt zijn om het basismateriaalte leverenvoor uit te voeren natuurtoekomstverkenningen
(natuurplanbureau).
2. Onderzoek aan dedynamiek vansoortarealen. Denoodzaak tot prioriteitsstelling bij het nemen
van beschermende maatregelen confronteert de natuurbescherming in toenemende mate met de
vraag in hoeverre de achteruitgang van een soort het gevolg isvan natuurlijk optredende processendan welvan menselijk handelen. Hette verrichten onderzoek betreft de beschrijving en de
theoretische onderbouwing vande onder invloed van natuurlijke processen optredende
dynamiek vansoortarealen envaninvasieverschijnselen. Belangrijke toepassingsmogelijkheden
zijn het ontwikkelen van (1) besliscriteria voor te nemen beschermende maatregelen bij achteruitgang van soorten en (2) eenvisievoor toekomstig onderzoek aan bio-diversiteit.
3. Populatie-onderzoek aan vogels. Het onderzoek isgericht op het verwerven van kennis van de
aantalsveranderingen bij vogelpopulaties, met alsdoel het gevenvan adviezen voor het beheer
vandie populaties. Het onderzoekconcentreert zichop soorten waarvoor Nederland een
internationale verantwoordelijkheid heeft. Inde praktijk gaat het daarbij vooral om trekkende
water- en moerasvogelsoorten. Inincidentele gevallen vindt het onderzoek plaatsin het
buitenland envalt dantevens onder ontwikkelingssamenwerking. Dewerkzaamheden zullen zich
richten opweidevogels (achterliggende problematiek van de agrarische bedrijfsvoering), ganzen
(schadeaan landbouwgewassen), visetende kustvogels (relatie met zeevisserij) en moerasvogels
(prioriteit NBP).
4- Onderzoek aan kleine engesoleerdezoogdierpopulaties. Centraalstaat hier devraag naar de
voortbestaanskansen van populaties van middelgrote zoogdieren in Nederland. Het onderzoek
zalzichconcentreren op het functioneren van populaties van marterachtigen envleermuizen,
met speciale aandacht voor biotoopeisen,dispersiemechanismen, populatieomvang en
-structuur. Deverkregen kennis zalgebruikt worden voor het bepalen van de kwaliteit waaraan
de Nederlandse leefgebieden,alsmede eventueel aante leggen verbindingszônes tussen
leefgebieden, moeten voldoen.Het onderzoek verschaft tevens de basisvoor uit te voeren
re-introductie experimenten. Getracht zalworden (afhankelijk van additionele financiering) om
met behulpvan moleculair-genetischetechnieken nader aandacht te besteden aande genetische
aspectenvan kleine populaties (mate van uitwisseling tussen populaties, minimum
populatiegrootte,genetische erosie). Het onderzoek is complementair met werkzaamheden uit
Deelprogramma A Ruimtelijke Netwerken,waarin uitgebreid aandacht wordt besteed aan de
effecten vanversnippering opde overlevingskansen vangefragmenteerde populaties.
5. Beheers-eninrichtingsplannen, scenariostudies enevaluaties. Het primaire doelvan dit thema is
direct toepasbare kennisprodukten te leveren t.b.v. beleids-en beheersinstanties. Centraal staan
daarbij het inrichten vangebieden en het voorspellen van de effecten en het evalueren van
maatregelen. Debetreffende Produkten zijn ten dele gebaseerd op de kennis die binnen de
bovengenoemde thema's wordt verkregen. Deaard en omvang van de produkten wordt ten dele
bepaald door vragen dietijdens de loop van het programma worden gesteld.Eenrelatief groot
aantal projecten wordt uitgevoerd in devorm van extern betaalde opdrachten, waaronder
beheers-eninrichtingsplannen, soortbeschermingsplannen, effectenstudies, scenariostudies en
evaluaties.Tot het door LNVgefinancierde programmagedeelte behoren enkele projecten die
basiskennis aanleveren voor de bovengenoemde produkten:onderzoek naar de voorwaarden
voor vestiging en handhavingvandefauna bij natuurontwikkelingsprojecten en onderzoek naar
het voorkomen van dieren in relatie tot planten.
Deelprogramma C:Ontwikkeling en beheer van biodiversiteit in grote bos-en natuurgebieden
Dedoelstellingen en resultaatverwachting worden per afzonderlijk onderdeelvan het programma
beschreven.
Afronding lopend onderzoek
Het programma bouwt voort opde resultaten van het programma 120(Bos-en natuurontwikkeling).
Bepaalde lijnen uit dat programma dienen nog afgerond te worden. Deverwachte deelresultaten
zijn:
a) afronding van lopende werkzaamheden m.b.t. referentiebeschrijvingen (zoals de
handboekenseries 'De vegetatie van Nederland' en'Bosecosystemen') en
bemonsteringstechnieken (random of non-randombemonstering van vegetaties);
b) evaluatie van het tot nutoe ontwikkelde modelinstrumentarium voor natuurontwikkeling op
regionaalschaalniveau.
Verder ontwikkeling instrumentarium nationaal
Het onderzoek aan de grote bos-en natuurgebieden gaat uit van het Geïntegreerd Ruimtelijk
Evaluatie Instrumentarium voor Natuurontwikkelingsscenario's (GREINS),de mogelijkheden van
aansluiting met het ruimtelijk biogeografisch instrumentarium (METAPHOR/LARCH) en het
soortsgebonden instrument MOVE(RIVM).GREINSbestaat uit de modules SMARTenSIMGROdie ten
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dele in eerdere en andere programma's door het SC-DLOzijn ontwikkeld voor resp. abiotische
processen op standplaatsniveau en regionale hydrologische processen.Dit instrumentarium wordt
verder ontwikkeld voor toepassing op nationale schaal.Debeoogde deelresultaten zijn:
c) verdere ontwikkeling van het ecologisch modelinstrumentarium (zie b)voor één of enkele
verwante ecosysteemtypen op het nationale schaalniveau bij diverse scenario's;
d) idem,op Europees niveau.
Verder ontwikkeling instrumentarium regionaal
Behalve deverdere ontwikkeling voor toepassing op nationale schaalwordt het instrumentarium
ook verder ontwikkeld voor toepassing op regionale schaal.Daarbij zijndevolgende deelresultaten
voorzien:
e) verfijning en completering van eerder ontwikkeld (model)instrumentarium voor regionale
natuurontwikkeling;verbetering van de natuurwaardemodules (koppeling met de module
MOVE);
f) koppeling van dit instrumentarium aan biogeografische instrumenten;
g) analyse vande succes-enfaalfactoren voor ecologische en maatschappelijke kansrijkdom;
h) toepassing van het ontwikkelde instrumentarium in een of meerdere proefgebieden bij diverse
relevante ontwikkelingsscenario's (randvoorwaarden, gekozen streefbeelden, maatregelen).
Bepaling maatschappelijke kansrijkdom
Deontwikkelde instrumenten richten zich op bepaling van deecologische kansrijkdom. Het
programma zaldaarnaast aandacht geven aan het bepalen van de maatschappelijke kansrijkdom
voor grote bos-en natuurgebieden. Dit onderzoek zalgeïntegreerd plaatsvinden met het onderzoek
naar de bepaling vandeecologische kansrijkdom. De bijdit onderdeel nagestreefde deelresultaten
zijn:
g) analysevan de succes-enfaalfactoren voor ecologische en maatschappelijke kansrijkdom;
i) analysevande effectiviteit vandiversecommunicatiemiddelen voor devergroting van de
maatschappelijke haalbaarheid.
Ontwikkeling van evaluatie en meetnetinstrumentarium
Deevaluatie en monitoring vanveranderingen in grote bos-en natuurgebieden hangen samen met
de ontwikkeling van meetnetten en meettechnieken, zoals remote sensing e.d.Gezien de lopende
activiteiten op dit terrein (Netwerk Ecologische Monitoring e.d.) zullen nieuwe activiteiten op dit
gebied afgestemd worden op deze lopende activiteiten enworden deze pasvoorzien na 1997. Erzal
dan ook bezienworden of extra onderzoek nodig is op het gebied van cryptobiota en Life Support
Functions in relatie tot biodiversiteit. Op het gebied van detechnische methodiekontwikkeling zal
worden aangehaakt op BCRS-activiteiten,waaraan ook het IKC-Neen sturende bijdrage levert.
Binnendit onderdeelzijndevolgende deelresultaten voorzien:
j) ontwikkeling van evaluatie-en meetnetinstrumenten voor grote bos-en natuurgebieden;
k) adviezen en richtlijnen voor het beleid,deinrichting en het beheer m.b.t.grote bos-en
natuurgebieden.
Integrale begrazing
Eenpunt vandiscussie vormt de noodzakelijke onderzoekbehoefte op het gebied van de
landschapsvormende processen enintegrale begrazing.Gezien deverschillen vanopvatting bij
gebruikers van dergelijk onderzoek wordt voorgesteld in het eerstejaar een nadere inventarisatie
naar de kennisbehoefte op dit terrein te doen,voordat substantiële capaciteit wordt ingezet. Ook
kan gedacht worden aan eenverkennende literatuurstudie.
Helpdesk
Van de zijde van het departement word in toenemende mate verzocht capaciteit vrijte maken voor
het beantwoorden vanadhocvragen,het uitvoeren van kort lopende onderzoekprojecten e.d. Het
gaat dan vaak om het vertalen van onderzoekresultaten voor onvoorziene vragen bij gebruikers.
Door middelvan een helpdesk kan hierin worden voorzien. Hetvoordeel van een helpdesks is
daarbij dat de beantwoording van niet voorziene vragen niet ten koste gaatvan het lopend
onderzoek.
Aanpak
Het onderzoek naar grote bos-en natuurgebieden zalzichin de eerste tweejaar richten op de
afronding van nog lopend onderzoek (aen b) en het regionaal en nationaal georiënteerde
onderzoek. In detwee daarop volgende jaren zalde aandacht in overleg met dedoelgroepen gericht
kunnen worden op onder meer Europa.
Hetonderzoek zal uitgevoerd worden d.m.v.empirisch-vergelijkende studies,literatuuronderzoek en
d.m.v. modelonderzoek.
planning 1998

Deelprogramma Ruimtelijke Netwerken: l
landschapsecoloqische voorwaarden voor het voortbestaan van versnipperde populaties
modellen en GIS instrumenten
Het programma isopgebouwd rondom eentweetal kerninstrumenten: de modellen LARCHen
METAPHOR.Daarnaast worden diverse GIS-applicatiesontwikkeld die aldan niet in combinatie met
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de modellen worden toegepast voor kennisontwikkeling en ondersteuning van het natuurbeleid in
het multifunctionele agrarische landschap ende EHS.Dezeinstrumenten vormen met elkaar een
toolbox. METAPHOR-modellenbestaanin twee varianten:generalistische modellen en op
soortsniveau uitgewerkte modellen. Het LARCH-modelis heelgeschikt voor evaluatie ex-ante en
verkenningen van ruimtelijke plannen.Dit modelintegreert de resultaten van soortgerichte
projecten uit het programma, literatuurdata enexpert-kennis, met ruimtelijke normen die met
behulp van METAPHOR worden ontwikkeld. Eenprototype,waarin soorten vogels en zoogdieren zijn
opgenomen, heeft zich bewezen in deevaluatie endeverkenningen van de EHSin het kader van
Natuurverkenningen 1997.
Dit prototype wordt nu uitgebreid met modulesvoor deweerstand van het landschap voor
bewegingen tussen leefgebieden. Het modelwordt daardoor beter toepasbaar voor zoogdieren,
vlinders, andere insecten en planten.Verder zullen de ruimtelijke normen voor duurzaamheid voor
deze categorieën gedetailleerder worden uitgewerkt enverbeterd. Indit kader worden diverse
alternatieven voor integrale landschappelijke matenvoor versnippering ontwikkeld.
Het onderbouwen van de weerstandsmaten wordt uitgevoerd met behulp van dispersiemodellen, die
worden gebaseerd op de empirische projecten aanamfibieën en kleine zoogdieren. Dit maakt het
mogelijk de sleutelfactoren in dedispersieprocessen te isoleren en de modellen,na de noodzakelijke
versimpeling,te calibreren.
Erzal eenverkenning worden uitgevoerd naar de noodzaak om de METAPHOR/LARCH-toolbox uit te
breiden met eeninstrument dat toepasbaar isvoor landschappen die niet als habitatnetwerk maar
als lappendeken moeten worden gezien.
In 1998zaler beperkte tijd zijnvoor calibratie enonzekerheidsanalyses van het LARCH-model.
Produkten:
- LE-toolbox met bouwstenen t.b.v. analysesen toepassingen
- Documentatie toolbox en bouwstenen
-Artikel ruimtelijke normen (Engelstalig,toepassing,concept gereed 1997)
-Artikel LARCHanalysestappen (Engelstalig,technisch)
-Artikel LARCHmet accent op toepassing (Engelstalig)
-Artikel METAPHOR (Engelstalig)
-Artikel dispersiemodellering (Engelstalig, theorie)
- Brochure LARCH, Nederlandstalig
p.m. LARCH-visitekaartje op INTERNET
multifunctioneelagrarisch landschap
Dekansenvoor biodiversiteit bij groene dooradering van het agrarisch cultuurlandschap worden
verkend met behulp van een nieuw te ontwikkelen versie van het model LARCH.Het model houdt
rekening met dedynamiek in de landschapsstructuur die het cultuurlandschap onderscheidt van veel
natuurgebieden.
Ten behoevevan het modelworden ruimtelijke normen voor duurzaam voortbestaan ontwikkeld en
eenindicatorsoortensystematiekgereed gemaakt..
Debelangrijkste sturende factoren in de landschapsstructuur worden geïdentificeerd en specifiek
gemaakt voor indicatorsoorten (kwantitatief).
Erworden scenariostudies uitgevoerd om de kansen bijverschillende typen dooradering in beeld te
brengen.
Produkten multifunctionele agrarisch landschap:
1. LARCH-cultuurlandschapversie 1.0
2. Beschrijving van het model (werkrapport).
3. Artikelin een Nederlands tijdschrift over het model.
4. Demovan het model.
5. Prototype van systematiek vanindicatorsoorten voor ruimtelijke kwaliteit agrarische
landschappen (in de vorm vaneeninteractief computerinformatiesysteem)
6. Kaarten van kansrijkdom voor voorkomen indicatorsoorten in het witte gebied,met publikatie.
7. Brochure die een beeld geeft vande kansenvoor biodiversiteit bij verschillende aspiratieniveaus
van ruimtelijke kwaliteit in het multifunctionele cultuurlandschap.
Ecologische hoofdstructuur en Europese Ecologische Hoofdstructuur
Hetopbouwen van eeninstrumentarium t.b.v.denatuurplanbureaufunctie neemt een centrale
plaats in. Uitbreiding van het LARCH-model met soortenvan andere soortgroepen heeft de hoogste
prioriteit. Daarnaast wordt LARCH,voorzover nodig,zodanig aangepast dat de effectiviteit van
verbindingszones op populatieniveau kanworden beoordeeld. Bestaande richtlijnen voor de
inrichting vanverbindingszones zullen worden verbeterd.
Erwordt ruimte gereserveerd om verkenningen uit tevoeren.
Eendeelvande hiervoor genoemde werkzaamheden wordt uitgevoerd in een project dat ook
binnen het deelprogramma Natuurontwikkeling valt. Indit project wordt ook aandacht besteed aan
het modelleren van vegetatieveranderingen alseenfunctie van leeftijd (successie),milieukwaliteit en
beheer die relevant zijn voor fauna soorten.
Hetverkennend onderzoek m.b.t.de Europese EHS wordt voortgezet.
Deze resultaten worden ten dele ook toegepast in Multifunctionele agrarische landschappen.
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Produkten (E)EHS:
1. Tweeversiesvan LARCH:LARCH-EHSen LARCH-verbindingszones +demo + brochure
2. handleiding richtlijnen verbindingszones
3. verbeterde METAPHOR-modellen voor amfibieën, kleine zoogdieren,grote zoogdieren, vlinders
en vogels
4. artikel in wet. tijdschrift over METAPHOR-model
5. artikel in wetensch.tijdschrift over dispersie kleine zoogdieren in relatie tot landschapselementen
6. artikelin wet. tijdschrift over METAPHOR-model+dispersie amfibieën
7. artikelin wet. tijdschrift over over dispersie amfibieënin relatie tot landschapselementen
8. artikel in wet. tijdschrift over versnippering moerasvogelsin Nederland en omgeving
9. artikelin wet. tijdschrift over METAPHOR-model grote karekiet
10.artikel in Ned.tijdschrift over betekenis verbindingszones voor deEHS
i l . verkenningen t.b.v. natuurplanbureaufunctie (EHSen verbindingszones)
stadslandschappen
Opstellen entestenvanverwachtingen over deinvloed van ruimtelijke rangschikking in
stadslandschappen op biodiversiteit. Welke soorten komen voorin stadslandschappen met beperkte
mobiliteit, en hoe kan door keuzevan oppervlakte van groenelementen en ligging ten opzichte van
elkaar envan de stadsrandzone het voorkomen vandergelijke soorten worden gestuurd?
Produkt
Demo en rapport die de rol van ruimtelijke processen in stadslandschappen verduidelijken.
Deelprogramma Biodiversiteit van Dieren
Onderbouwing biologische meetnetten
Deimplementatie van het meetnet voor de EHS wordt gecoördineerd vanuit het NEM;het accent
voor deontwikkeling van meetnetten isdaarmeeverschoven naar het landelijk en stedelijk gebied,
in het project Achtergrond meetnetontwikkeling wordt in 1998onderzoek gedaan naar de
implementatie van eenweidevogelmeetnet (in relatie tot Programma Beheer), het verschil in
reproductief succestussen nestblijvers (-) en nestvlieders (+)in het landelijk gebied,de status en
beheerseffecten op oeverbewonende zoogdieren in het landelijk gebied,idem voor vleermuizen in
het landelijk en stedelijk gebied en de relatie tussen biodiversiteit en LifeSupport Functions. Wat
betreft dit laatste wordt vooral het accent gelegd opde LSF decompositie,i.s.m.AB-DLO,VU,LUWen
RIVMende LSFbestuiving,i.s.m. leden vande NEV.Flankerend is het deelproject
methodiekontwikkeling,waarin nieuwe statistische analysemethoden worden ontwikkeld (i.s.m.
BMW-DLO) voor bv.deevaluatie van poelen enachtergrondonderzoek wordt gedaan naar de
functionele samenstelling van bestuiversgroepen in relatie tot hun bestuivingseffectiviteit en hun
overlevingsstrategie. Hetwerk aan LSFisinternationaal toonaangevend envervult een
voortrekkersrol. In Nederland worden deindicatoren voor de LSFdecompositie in het Landelijk
Meetnet Bodemkwaliteit nu gemeten.
In het project monitoring insectenplagen wordenjaarlijks de meldingen vaninsectenplagen in bos,
natuur en stedelijk groen verwerkt. Het project vervult een belangrijke bijdrage aan de interpretaties
van de monitoring van bosvitaliteit. Vanuit het project wordt expertise geleverd voor de
ontwikkeling van eenCD-ROM plaaginsecten op bomen en struiken,i.s.m. universiteiten in Frankrijk
en Hongarije,waaraan blijkens de reacties in hetwerkveld een grote behoefte is.De resultaten
worden jaarlijks gepubliceerd in het Nederlands Bosbouwkundig Tijdschrift (bos en natuur) en in
Tuin en Landschap (stedelijk groen).
Ecosysteemgericht scenario-onderzoek
In een aantal bosreservaten zalde rolvan begrazing alssturende factor in de bosynamiek en
patroonontwikkeling worden onderzocht. Daarbij zalgebruik worden gemaakt van het
modelinstrumentarium dat eerder isontwikkeld.Hetonderzoek verschaft inzicht in de lange
termijneffecten van hoefdieren op de spontane bosontwikkeling.
Erzalworden gewerkt aan een draagkrachtmodel voor degrote herbivoren in het
Oostvaardersplassengebied. Het modeliseeninstrument waarmee scenario-analyses kunnen
worden uitgevoerd met betrekking tot de dynamiek van de hoefdier populaties in relatie tot de
draagkracht endevegetatieontwikkeling van het gebied en daarmee deopvang functie van
overwinterende vogels.In 1998zaldit modelgestalte krijgen.
Het onderzoek inrichting en beheer van poelen richt zich op het geven van richtlijnen voor de
locatiekeuze,de aanleg en het beheer van poelen met het oog op het verbeteren van de situatie van
amfibieën. In 1998zalde nadruk liggen op eenvalidatie van hetin 1997ontwikkelde beheersmode,
het ontwerpen van publicatiemateriaal voor beheerders en particulieren, het uitdragen van de
vergaarde kennis op eeninternationaal congres over poelen,(mede georganiseerd door het IBNDLO)en het verder ontwikkelen van een nationaal eninternationaal netwerk van
poelenonderzoekers en -beheerders.
Vogels in moerasecosystemen
Dewerkzaamheden richten zichop het verkrijgen vaninzicht in het belang van twee sturende
processenin de moerasontwikkeling voor hetvoorkomen van moerasvogels. Nagegaan wordt in
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hoeverre het voorkomen van moerasvogels wordt bepaald door de waterpeildynamiek (via het
voorkomen vanjonge rietlandingsvegetatie) en door eutrofiëring (via het voorkomen van grote
insecten). Kennis over deze processen isnodig om in te schatten wat de kansen zijn voor het
realiseren van natuurdoeltypen enwelke rol natuurontwikkeling hierbij kanspelen en zal worden
gebruikt voor het Soortbeschermingsplan Moerasvogels. Door kennis over biotoopeisen van
moerasvogels te integreren met kennis over het voorkomen vangeschikte habitats en
habitatfragmentatie wordt deze kennis geoperationaliseerd voor scenariostudies en landelijke
kaarbeelden.Als eerste stalzalkennis over biotoopeisen en habitatkwaliteit voor de Grote Karekiet
worden ingebouwd in metapopulatiemodellen uit deelprogramma 319A(LARCH/METAPHOR).
Mogelijke effecten vanversnippering worden ingebouwd in het modeldoor veldgegevens die zijn
verzameld in 1994-1997 over dispersie enoverleving vande Grote Karekiet opte nemen.
Herintroductie Otter
Dewerkzaamheden in 1998zullen bestaan uit nauw overleg met direct betrokken beheerders en
bestuurders. Het gaat daarbij om het aanwezige voorzieningen niveau,taakverdeling en afstemming
van wensen bij degeplande werkzaamheden. Daarnaast zullen de effecten vande gevolgde
uitzetmethode en detoegepaste onderzoekmethoden (o.a.telemetrie) worden onderzocht en
mogelijkheden voor verder onderzoek worden verkend.
Helpdesk dierecologische kennis
Deinvulling van de helpdesk betreft adhoc onderzoek dat op dit moment niet te voorzien is.
Deelprogramma: Ontwikkeling en beheer van biodiversiteit in grote bos-en natuurgebieden
Natuurontwikkeling
In 1997zijn de projecten "Natuurontwikkeling nationaal" en "Natuurontwikkeling regionaal" gestart.
Het onderzoek naar maatschappelijke kansrijkdom is hierin geïntegreerd. In 1998zalde nadruk
komente liggen op het op elkaar afstemmen en koppelenvan deverschillende modellen die bij het
SC-DLOen het IBN-DLOzijn ontwikkeld.
Landschapsvormende processen (LVP)
In 1997is eenverkennende studie gestart naar landschapsvormende processen.Deze verkenning
richt zichop:(1)eeninventarisatie naar het huidige gebruik enonderzoeksbehoefte van LVPbij
beheerders; (2) het verrichten vaneen beknopte literatuurstudie; en (3) een case-studie. Dit laatste
betreft eengecombineerde toepassing van bestaandevegetatie-dynamische modellen
(Bosbegrazingsmodel FORGRA)en meta-populatie modellen (Toepassingen van METAPHOR). Hierbij
wordt voor eendeelvan deVeluwe devegetatie-dynamiek gesimuleerd onder invloed van grote
grazers en brand,endegevolgen hiervanvoor het voorkomen van sommige mierensoorten, zo
mogelijk uitgebreid met enkele andere soorten.
Indien deze koppeling van modellen succesvol blijkt, ende ruimtelijke dynamiek van vegetaties
voldoende nauwkeurig wordt gesimuleerd, kanin 1998envolgende jaren de ontwikkelde methode
toegepast worden op andere grote bos-en natuurgebieden zoalsde duinen, rivierbossen, bossen op
arme zandgronden en bossenop rijke gronden. Dit dient danin overleg en mogelijk samenwerking
gedaan worden met beheerders van deze gebieden,zodat vraag en onderzoeksresultaat op elkaar
worden afgestemd.
Expert System Vegetatie
In 1997wordt hetwerk aan "devegetatievan Nederland" afgerond. Dekennisdie hierbij is
gegenereerd zal met devegetatiedatabase (ruim 200.000opnamen) worden geïntegreerd in een
EXPERTSYSTEMVEGETATIEten behoevevan het natuurbeheer, natuurontwikkeling en
landschapsontwikkeling. In 1998zaldestructuur vandit kennissysteem worden ontwikkeld in
overleg met de potentiële gebruikers. In 1999envolgendejaren zalhet systeem vervolgens worden
gevuld. Het IKC-Nheeft reedsmedefinanciering toegezegd ten behoevevan dit project.
Als onderdeelvan bovenstaand expert systeem iseen systematisch uitgewerkte fysiotopen
classificatie nodig.Fysiotopen zijn daarbijte zien alsvoor devegetatie ontwikkeling homogene
bodemeenheden. Eendergelijke classificatie kanworden gebruikt voor het op systematische wijze
bepalen van de natuurwaarde,verder invullen van het systeemvan natuurdoeltypen van IKC-Nen
voor het bepalenvan de mogelijkheden voor ontwikkeling en beheer (zie verder
projectbeschrijving). In 1998zalin samenwerking met het SC-DLOeen begin worden gemaakt met
deze classificatie,dietevens alsmodule binnen het expert system zalworden ingebouwd.
Voor zowel het expert system alsvoor defysiotopenclassificatie geldt dat zeingebracht zullen
worden in het natuurontwikkelingsinstrumentarium.
Beide projecten betreffen projectvoorstellen.Zedienen nog met de begeleidingscommissie overlegd
te worden. Erzijn daarom in de produktenlijst geen produkten opgenomen voor deze projecten.

Helpdesk
Deinvulling van de helpdesk zalin overleg met de Begeleidingscommissie plaatsvinden.
Daarnaast zalin 1998het werk aandedissertatie over technieken voor vegetatie bemonstering
afgerond worden en uitmonden in eendissertatie.Ook het werk aan de"Evaluatie van digitale
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beeldbewerking (Remote Sensing) bijvegetatie classificering"
uitmonden in een dissertatie.

zalin 1998afgerond worden en

Deelprogramma Secretariaat Werkgemeenschap Landschapsecologisch Onderzoek
AlsWDTzijn aangemerkt dewerkzaamheden van het secretariaat van deWLO. DeWLO richt zich op
kennisdissiminatie en kennisuitwisseling op het gebiedvan natuur en landschap. Dit gebeurt door
concrete producten als het uitgeven en redigeren van het tijdschrift LANDSCHAP, het organiseren
van studiedagen,symposia,workshops,cursussen en reizen,het bevorderen van hoogwaardig
onderwijs op uiteenlopende niveaus,en het stimuleren van samenwerking binnen werkgroepen, in
onderzoekprogramma sen onderzoekscholen.
Defeitelijke werkzaamheden zijn meerin detailomschreven injaarlijkse uitvoeringsprogramma s
van het WLO-beleidsplan 1993-1998;ze richten zichop eenviertal doelstellingen:
1. Het stimuleren van het verantwoord gebruik van landschapsecologische kennis bij besluitvorming
in beleid,inrichting en beheer, voor zover relevant voor natuur, milieu en landschap binnen en
buiten Nederland.Voor 1998wordt devolgende concrete acties gepland:
- Voorbereiden van de uitgave van een handboek Landschapsecologie voor het HBO-onderwijs.
- In samenwerking van IWACOwordt in 1998eencursus Ecohydrologie georganiseerd.
2. Het stimuleren van de landschapsecologie als probleemoplossende wetenschap.
In 1997vindt het Internationale (pan-europese) congres 'Landscape ecology things to do.
Proactive thoughts for the 21th century plaats.Het congres zalonder meer gericht zijn het
opstellen vande agenda voor de landschapsecologie voor de komendejaren. In 1998 zal een
concreet actieplan worden opgesteld om deze agenda te vertalen in concreet onderzoek en
onder de aandacht te brengen vaninternationale fora.
3. Het profileren van de samenhang ende samenwerking in de landschapsecologie.
Wanneer in 1998de door deWLO geïnitieerde bijzondere leerstoelen landschapsecologie aan de
universiteiten van Utrecht enWageningen werkelijk zijn bezet, zaldeWLO zichinzetten voor
samenwerking tussen de hoogleraren,die gericht isop inbedding van de landschapsecolobgie in
een onderzoekschool.
4. Het bevorderen van de contacten tussen landschapsecologen.
Middels deorganisatie vanstudiedagen,excursies enworkshops ende uitgave van het tijdschrift
"Landschap" worden decontacten tussen landschapsecologen gestimuleerd. In 1998 zal met
name het intensiveren van deinternationale relaties op de agenda worden gezet.
andere relevante
programma's
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indicatie omvang

Totaal Mf 6,9 waarvan Mf 6,7 ten laste van LNV.

projecten

Deelprogramma Ruimtelijke Netwerken
Natuurplanbureaufunctie: Demet vet aangegeven projecten ontwikkelen halffabrikaten voor de
Natuurplanbureaufunctie. Demeesteoverige projecten leveren onderdelen daarvoor aan.Er wordt
ruimte open gehouden voor het uitvoeren vanverkenningen op nationaal niveau op verzoek van de
beleidsdirectie (alsvervolg op NVK97).
Over de met pm aangeduide projecten wordt besloten na overleg met de begeleidingscommissie en
nadat de planning verder is uitgewerkt.
Multifunctionele agrarische landschappen
Ontwikkeling van LARCH-cultuurlandschap. (dr. C.Grashof, IBN-DLO)
35809.27
Ontwikkelen van een indicatorsysteem voor het effect van landschapsstructuur
35809.28
in het veranderend cultuurlandschap, (drs.J.Kalkhoven, IBN-DLO)
Literatuurstudie naar de reactiesvanindicatorsoorten op ruimtelijke dynamiek in
pm.
het cultuurlandschap, (nn,IBN-DLO)
Conservationmodelof amphibian ponds (EC/LIFE)(drs.C.C.Vos,IBN-DLO)
3543102
Ruimtelijke Geschiktheid van het Landbouwgebied voor ontwikkeling van
35809 ...
Algemene Natuurkwaliteit, (ing.A. Schotman, IBN-DLO)
Ecologische hoofdstructuur en Europese Ecologische Hoofdstructuur
Ontwikkeling van LARCH-EHSversie 1.0
35809.XX
METAPHOR dagvlinders, projectleider (drs.K.Verspui, IBN-DLO)
35809....
METAPHOR grote zoogdieren,(nn,IBN-DLO)
pm.
METAPHOR kleine zoogdieren, (drs. P.Bergers, IBN-DLO)
35809.24
kleine zoogdieren dispersiemodel.(drs.P.Bergers, IBN-DLO)
35809.14
METAPHOR amfibieen. (drs.C.C.Vos, IBN-DLO)
35809.06
amfibieen dispersiemodel.(drs.C.C.Vos, IBN-DLO)
35809.01
Validatie enonderbouwing moerasvogelmodellen. (drs. R.P.B. Foppen, IBN-DLO)
35809.08
Evaluatiemethode verbindingszones. (dr. M.J.S.M. Reijnen, IBN-DLO)
35809.31
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35809.12
36628 01

Verkenning vanversnipperingsproblemen op Europese schaal, (dr. M.J.S.M. Reijnen,
IBNDLO)
Scenariomethodiek natuurontwikkeling nationaal schaalniveau, (nn, IBN-DLO)

Modellen en GIS-instrumentarium
35809.XX.
Verkenningen mozaïeklandschappen,(dr. H.Baveco, IBN-DLO)
p.m.
Verkenningen metapopulatiegenetica,(dr. H.Baveco,IBN-DLO)
3580905
Systematiek ruimtelijke modellen, (dr. J.Verboom, IBN-DLO)
35809 30
Ontwikkeling enonderhoud METAPHOR,(ing.R.Jochem, IBN-DLO)
3580911
Ontwikkeling enonderhoud LARCH,(Ing. H. Meeuwsen, IBN-DLO)
35809 ...
Ontwikkeling dispersie/weerstand modellen,(drs.C.C.Vos,IBN-DLO)
35809.XX.
Schrijven LARCH-artikeL projectleider (nn,IBN-DLO)
Stadslandschappen
35809.XX Titel nog onbekend,(dr. A. Mabelis, IBN-DLO)
Deelprogramma Biodiversiteit van Dieren
35400
Monitoring insectenplagen (L.G.Moraal, IBN-DLO)
35411
Gebiedsstudie begrazing (dr.A.T.Kuiters, IBN-DLO)
35418
Achtergronden meetnetontwikkeling (dr. H.Siepel,IBN-DLO)
35431
Conservation modelfor ponds (poelen)(drs.A.H.P.Stumpel,IBN-DLO)
35437
Kansenvoor moerasvogels(dr. J.Graveland, IBN-DLO)
35438
Herintroductie otter (drs.F.J.J.Niewold, IBN-DLO)
35439
Helpdesk (dr. ir. J.Bos,IBN-DLO)
Deelprogramma: Ontwikkeling en beheer van biodiversiteit in grote bos-en natuurgebieden
36614
Natuurontwikkeling Nationaal (dr. H.F.van Dobben, IBN-DLO)
36628
Natuurontwikkeling Regionaal(mw.dr. E.G.Steingröver, IBN-DLO)
nw
Fysiotopenclassificatie (dr.A.H.F.Stortelder, IBN-DLO)
nw
Expert systemVegetatie (dr.J.H.J. Schaminée, IBN-DLO)
36624
Landschapsvormende processen (dr. K. Kramer, IBN-DLO)
36629
Bemonsteringstechnieken (drs.G.M. Dirkse, IBN-DLO)
36631
Helpdesk (dr.ir. J. Bos,IBN-DLO)
Deelprogramma Secretariaat Werkgemeenschap Landschapsecologisch Onderzoek
- uitgave van het Nederlandstalig verslagvan het congres 'landscape ecology, things to do
- samenwerking met verschillende engelstalige vaktijdschriften resulterend in de uitgave van
specialissues gewijd aan het congres
- uitgave van 3a4specialissuesvan het tijdschrift LANDSCHAP
- handboek landschapsecologie
organisatie studiedagen.
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Programma 320

Bossen in ecologische en maatschappelijke context

programmaleider

Dr.W. Vos -IBN-DLO

aanvangsjaar

1997

eindjaar

2000

samenvatting

Het programma levert instrumenten enwetenschappelijke kennis ten behoeve van duurzame
ontwikkeling, beheer, engebruik van bosin zijn maatschappelijke enecologische context.
Oplossingsrichtingen worden op een multidisciplinaire manier uitgewerkt, uitgaande van de
maatschappelijke vraag,en rekening houdend met ecologische, beheerstechnische, bedrijfs- en
beleidsmatige mogelijkheden en beperkingen.

aanleiding

Het landelijk gebied en daarmee boseigenaren en bosbeleidsmakers worden geconfronteerd met
sterke maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen. Devraag naar natuur, recreatiemogelijkheden,groene woonomgeving,schoon milieu enduurzame grondstoffen endus naar bos
alsduurzame multifunctionele landgebruiksvorm isgroot en neemt nog toe. Dit leidt tot een brede
herwaardering van bossen en bosprodukten vanuit verschillende sectoren. Debetekenis van bos en
bosprodukten is echter nog onvoldoende onderbouwd voor adequate besluitvorming. Daardoor
leidt detoenemende betekenis nog niet tot veranderingen in de economische positie van het
bosbeheer. Tegelijkertijd staat het aanbodvan bos en bosprodukten onder druk door een
economisch gezien gemarginaliseerd bedrijfsleven,eenterugtredende rijksoverheid en storende
milieu-invloeden. Desterk toegenomen vraag valt bovendien samen met veranderende inzichten in
het bosbeheer zelf,waar meer danvoorheen de nadruk komt te liggen op het gebruik van spontane
processen,multifunctionaliteit en kleinschalig beheer. Belangrijke ontwikkelingen zijn de
omvorming enontwikkeling vanvlaktegewijs beheerde pionierbossen gericht op houtproduktie naar
kleinschalig multifunctioneel beheerde bossen bestaande uit meerdere soorten,en met een
gevarieerde structuur, alsook eentoenemende erkenning van de betekenis van inheemse
herkomsten.
Boseigenaren en beleidsmakers staanvoor de uitdaging om binnen bovenstaande context een
duurzame engezonde bosbouwsector te ontwikkelen, die voldoet aan de maatschappelijke vraag
naar bosprodukten en bosgebruik. Hoofddoelvan het programma isderhalve hetondersteunen van
beheerders en beleidsmakers met creatieve en effectieve oplossingen voor het voldoen aan de
maatschappelijke vraag,voor het realiseren van het gewenste natuur- en bosbeleid,voor een
effectief enefficiënt bosbeheer envoor het duurzaam ontwikkelen van een economisch gezonde
bosbouwsector.
In het onderzoeksprogramma worden oplossingen uitgewerkt, enerzijds gericht op de
maatschappelijke vraag en anderzijds op de ecologische, beheerstechnische, bedrijfsmatige en de
beleidsmatige mogelijkheden. Bijde opstelling van het programma is rekening gehouden met de
prioriteiten zoals die zijn gelegd in het concept eindrapport vande commissie Hoofdlijnen
Onderzoek Bosbeleidsplan (HO-BBP)dat op basisvan het Bosbeleidsplan eninbreng vanuit de sector
is opgesteld. Dedaartoe uitgevoerde projecten zijn gerangschikt onder devolgende thema's:
1. l . Maatschappelijke en economische betekenis:Wat is de huidige en potentiële
maatschappelijke en economische betekenis van bos en bosbouw? Wat zijn mogelijkheden voor
vermarkting van deverschillende functies?
2. Ecologische mogelijkheden:Welke ecologische mogelijkheden zijn ervoor duurzame
bosontwikkeling en bosuitbreiding en met welke beperkingen alsgevolg van storende milieuinvloeden en mogelijke ziekten en plagen dient rekening teworden gehouden?
3. Beheer en bedrijfsvoering:Welke beheersmatige en bedrijfsmatige mogelijkheden zijn er voor
een duurzame en economische gezonde bosbouwsector, voor de verschillende
bosbeheersystemen envoor de realisatie vande maatschappelijke vraag?
4. Bosuitbreiding: Welke kansen zijn er om met bosuitbreiding (vorm, locatie,aanleg en beheer)
optimaal in te spelen op de maatschappelijke vraag,zowel vanuit de gebruikers, de planners,de
vormgevers en beheerders?
5. Beleid:Hoe kan het beleid effectief en breed gedragen voorwaarden scheppen en welke
coherente beleidsopties kunnen ontwikkeld worden ten behoevevan de realisatie van het
gewenste natuur- en bosbeleid,om zodoende op eenduurzame enverantwoorde manier aande
maatschappelijke vraagtegemoet te komen?
Degebruikers van het onderzoek zijn de beleidsmedewerkers van de rijksoverheid (o.a. LNV-N,LNVGRR,IKC-N, DLG), provincies engemeenten en deverschillende particuliere en publieke
terreinbeheerders en hun intermediaire organisaties, enoverige belanghebbenden.

doel
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Het doelvan het programma is het aanbieden vancreatieve en effectieve mogelijkheden ten
behoevevanduurzame ontwikkeling,beheer, engebruik van bosin zijn maatschappelijke en
ecologische context. Oplossingsrichtingen worden op een multidisciplinaire manier uitgewerkt,

uitgaande van de maatschappelijke vraag,en rekening houdend met ecologische,
beheerstechnische, bedrijfs-en beleidsmatige mogelijkheden en beperkingen. Dit isweerspiegeld in
de gegeven thematische indeling van de projecten,waarbij Thema l zichvooral bezighoudt met de
analyse vande maatschappelijke vraag,en het economische belang,in de breedste zin van het
woord; Thema 2beoogt het fundament voor het bosbouwkundig handelen te geven in devorm van
een beschrijving van de ecologische mogelijkheden voor bos en bosbouw in Nederland;Thema 3
beschrijft deteelttechnische en bedrijfskundige mogelijkheden;Thema 4analyseert de kansen voor
bosuitbreiding, in relatie tot maatschappelijke vraag enveranderend landgebruik; enThema 5draagt
bij aan beleidsvorming, en ontwikkelt zo nodig beleidsopties om aande maatschappelijke behoefte
aan bosen bosproducten te voldoen.
Thema 1:Maatschappelijke eneconomische betekenis:
Specifieke doelstelling:
Het onderzoek binnen dit thema brengt de maatschappelijke en economische betekenis van bosen
natuur in kaart en maakt methoden entechnieken daarvoor operationeel. Daarbijwordt de
betekenis naar twee gebruiksmogelijkheden uitgewerkt: (l) (vooral beleidsmatige) besluitvorming
ten aanzienvaninstandhouding,ontwikkeling enfinanciering; (2)de mogelijkheden voor
vermarkting (nieuwe economische dragers) van de bos-en natuurfuncties. Vanuit een
systeembeschrijving vande betekenisvan bosen natuur voor de samenleving c.q.de interacties
tussen bos/natuur ende samenleving worden deverschillende onderdelen op een systematische
manier enspecifiekvoor dezetwee doelen uitgewerkt. Daarbijwordt gestart met de uitwerking van
defuncties recreatie enwaterzuivering-en berging enworden de mogelijkheden voor de
economische waardering van biodiversiteit/'life support systems'verkend. Daarnaast is dit
onderzoek gericht op de mogelijkheden voor marktgewijzevoorziening van bosprodukten (en
daarmee nieuwe economische dragersvoor bos).Het bouwt voort op het onderzoek naar de
'Mogelijkheden introduktie van het profijtbeginsel binnen de bos-en natuurbeherende sector' enis
onderdeelvan het EU-FAIRproject 'Niche Marketsfor recreational and environmental services'.
De resultaten van het programma bestaan uit i) een systeembeschrijving van de betekenis van bosen
natuur eninzicht in de betekenis vande belangrijkste bos-en natuurfuncties voor besluitvorming;ii)
de mogelijkheden voor vermarkting van bos-en natuurfuncties en het financieren van bosbeheer
vanuit marktbare produkten.
Faseringen aanpak:
In 1996/1997 zijn de eersteverkennende studies naar de betekenis envermarktingsmogelijkheden
uitgevoerd (Hinssen et al.i.v, Hekhuis & De Baaij,1997).Daarbijisin een literatuurstudie tevens het
huidige kennisniveau in kaart gebracht. In 1998,1999 en2000worden de systeembeschrijving en het
werk aanderecreatie enwaterzuiverende functies afgerond enworden in overleg met de sector
nieuwe functies aangepakt. Eenverkenning naar de mogelijkheden voor economische waardering
van biodiversiteit/life support systemswordt uitgevoerd in 1998en 1999.Voor het onderdeel
vermarkting worden in samenhang met het algenoemde EU-project 'Niche markets'
vermarkingstrategieën ontwikkeld,praktijksituaties geanalyseerd engeïnitieerd.Tevensworden een
beleidsanalyse in Duitsland,Oostenrijk, Italië en Nederland (1997/1998), een analysevan de
acceptatie vanindividuele gebruikers engebruikersorganisaties (1998) eneen analyse van de
(bedrijfs)economische betekenis uitgevoerd.
Thema2:Ecologische mogelijkheden:
Specifieke doelstelling:
Het onderzoek naar de ecologische achtergronden voor bosontwikkeling en bosdynamiek beoogt
een referentiekader te verschaffen om aante kunnen geven wat de ecologische mogelijkheden zijn
voor duurzaam bosgebruik en bosontwikkeling.Van belang is daarbij welke randvoorwaarden
(spontane ontwikkelingen,genetische eigenschappen,omgevingsinvloeden) de
ontwikkelingsmogelijkheden beïnvloeden c.q.beperken.Het onderzoek omvat het langjarige
bosreservaten monitoringprogramma, als belangrijkste bron voor referentiebeelden en spontane
dynamiek van het bosin Nederland,projecten gericht op de analyse van genetische samenstelling
van het bos,o.a.in relatie tot ziekten en plagen envitaliteit in het algemeen,en projecten gericht op
de analysevan deinvloed vanomgevingsfactoren op groei,dynamiek envitaliteit van bos.Eenvan
devoorwaarden voor een duurzame bosontwikkeling is een goede genetische structuur en
samenstelling van het ecosysteem.Met behulp van moderne technieken zullen gegevens over
morfologische enfenologische eigenschappen van bomen en struiken verzameld worden, in
combinatie met moleculair genetische merkers,zodat eenselectie van geschikte soorten en
herkomsten voor de praktijk mogelijk wordt.
Fgsering en aanpak:
Voor het bosreservatenprogramma worden door de rijksoverheid maximaal 60 bosreservaten
aangewezen,die gevolgd worden in hun ontwikkeling endie worden vergeleken met oudere
referentiebossen in binnen-en buitenland.Hierdoor wordt het inzicht verdiept in de relaties tussen
enerzijds de beheers-eninrichtingsmaatregelen en anderzijds de natuurlijke processen en
groeiplaatspotenties die de ontwikkeling mede bepalen.Met dat inzicht kunnen onder meer
conclusies getrokken worden over de ecologische ontwikkelingsmogelijkheden van bossen,over de
mogelijkheden van het beheer om hierbij aante sluiten,en over de mogelijkheden tot behoud van
biologische diversiteit. Dit onderzoek isalleen uitvoerbaar indien betrouwbare waarnemingsreeksen
van meerdere decennia beschikbaar zijn. Hetonderzoek loopt inmiddels 12jaar. Inde
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programmaperiode (1998-2000) worden de resterende beoogde bosreservaten aangewezen.Na
aanwijzing door de Minister LNVwordt per reservaat het startprogramma uitgevoerd,als
voorbereiding op het langjarige monitoringprogramma. Alsgevolg van beperkingen in de
beschikbare middelen wordt op dit moment uitgegaan van een getemporiseerde uitvoering van het
aanwijzingsprogramma (2,5 reservaat perjaar) en een reductie van het basisprogramma tot 6
bosreservaten perjaar (v.w.b.vegetatiestructuur en -samenstelling) en 1,75 bosreservaat per jaar
(v.w.b. bodemchemie, macrofungi, broedvogels).
Voor het onderzoek naar genetische samenstelling zalin de komendejaren de benodigde expertise
worden opgebouwd d.m.v.de studie aan autochtone populaties van de modelsoorten eik en zwarte
populier. Daarbij wordt met behulp van moleculaire merkersvoor ecologische kenmerken de invloed
van concurrentie op de genetische diversiteit in natuurlijke verjongingen bestudeerd. Daarmee
wordt inzicht verkregen in de duurzaamheid van het ecosysteem,rekening houdend met mogelijke
ecologische risico's zoals het optreden van ziekten enhet teruglopen van devitaliteit in zijn
algemeenheid.
Thema ?:Beheeren bedrijfsvoering::
Specifieke doelstelling:
Dit thema omvat alhet onderzoek dat bosbeheer en bosbedrijfsvoering in staat moet stellen om
effectief en efficiënt de beheer-en bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Daarbij is er speciale aandacht
voor de mogelijkheden voor eenduurzame eneconomische gezonde bosbouwsector, voor de
verschillende bosbeheersystemen envoor de realisatie van de maatschappelijke vraag. Dit omvat
tevensde afstemming van het beheer op instandhouding en/of verhoging van de biodiversiteit en
genetische diversiteit in ecosystemen, populaties en opstanden.Voor het bosbeheer ligt de prioriteit
bij beslissingsondersteuning t.b.v. kleinschalige opstandsbehandeling (incl.dunning en kap), bij de
kwaliteit van zaadopstanden, bij natuurlijke verjonging en bij herstelmaatregelen gericht op het
terugdringen van milieu-invloeden alsgevolg vanverzuring,verdroging,vermesting, en
klimaatverandering.Voor het bedrijfsvoeringsvoeringsonderzoek ligt het accent op het ontwikkelen
van eeninstrumentarium en kennis over de kosten/effectiviteit van bosbeheersvormen en
maatregelen en het ontwikkelen van bedrijfsvoeringsinstrumenten (incl. beslissingscriteria voor het
beheer). Hiermee ontstaat tevensinzicht in de realisatiemogelijkheden engevolgen van (o.a.)
geïntegreerd bosbeheer endeverschillende natuurdoeltypen (endoelpakketten van bijvoorbeeld het
programma beheer) binnen de bedrijfscondities vandeverschillende categorieën beheerders. Samen
met IKC-N,de grote beherende organisaties en Bosdata wordt eenimplementatietraject voor de
ontwikkelde kennis eninstrumenten opgezet.
Fasering en aanpak:
In1998zullen nieuwe projecten geformuleerd worden voortbouwend op de prioriteiten uit het
Bosbeleidsplan,en rekening houdend met deveranderende context van bosin het landelijke gebied.
Het onderzoek naar mogelijkheden voor kleinschalige bosbehandeling en omvormingsbeheer,
gericht op realisatie van gemengde bossenvoor multifunctioneel gebruik wordt voortgezet. Een
onderdeel daarvan ishet onderzoek naar degroei van gemengd bos bij uiteenlopend beheer. Het
onderdeel kosten/effectiviteit bosbeheer bouwt voort op de resultaten vanonderzoek naar de kosten
enfunctievervulling van kleinschalig/geintegreerd bosbeheer en naar de kosten vanomvorming van
waardevolle bosgemeenschappen. Het daarbij ontwikkelde instrumentarium wordt verder
ontwikkeld en afgerond. Dit wordt toegepast op deverschillende bosbeheersstrategieën en
natuurdoeltypen.Aan het eindvan het programma iseen breed overzicht vande kosten en effecten
van deverschillende bosbeheerstrategieën aanwezig.Voor de bredere toepassing wordt samen met
Staatsbosbeheer (i.h.k. normkostensystematiek)e.a. hiervoor eengezamenlijke standaard voor
kostenbepaling van beheersstrategieën, natuurdoeltypen endoelpakketten conform het Programma
Beheer ontwikkeld. Dit instrumentarium wordt daarmee ook toepasbaar voor het natuurbeheer in
den brede. Daarnaast worden in samenspraak met de begeleidingscommissie afzonderlijke
maatregelen geanalyseerd. Het onderdeel "instrumentarium bedrijfsvoering" bouwt voort op
onderzoek naar besluitvorming binnen bosbeheer en bedrijfsvoering en naar de operationalisatie
van defunctievervulling van bossen enisvooral gericht op instrumenten voor een kosten/effectieve
maatregelkeuze. In 1998en 1999worden dezeinstrumenten toegepast in praktijksituaties bij
verschillende beheerders enworden in de praktijk toepasbare eenvoudige beslissingscriteria
ontwikkeld. In 1998worden verkenningen uitgevoerd naar de effecten vanteelt- en beheersrisico's
op de kosten/effectiviteit van het bosbeheer en naar mogelijkheden voor het oogsten van
hoogwaardig hout uit kleinschalig beheerde bossen.Afhankelijk van de resultaten zullen deze beide
onderwerpen in 1999en 2000verder aangepakt worden.
Deprodukten van dit thema bestaan o.a. uit:instrumentarium voor bepalen kosten en doelrealisatie
(effecten) van verschillende bosbeheersmaatregelen en -strategieën;kennis over kosten en effecten
vanverschillende bosbeheersstrategieën;instrumentarium voor kosten/effectieve maatregelenkeuze
en beslissingscriteria;instrumentarium voor beslissingsondersteuning bij kleinschalig bosbeheer,
inzicht in de realisatiemogelijkheden endegevolgenvandeverschillende natuurdoeltypen,
doelpakketten engeïntegreerd bosbeheer binnen de bedrijfscondities van de verschillende
beheerders.Tevenswordt inzicht verkregen in deeffecten vanteelt- en beheersrisico's en de
mogelijkheden voor hoogwaardig hout uit kleinschalig beheerde bossen.Voorts wordt een
concluderende verslaglegging voorbereid over maatregelen ter begeleiding van natuurlijke
verjonging. De bevindingen vandeeffecten vanvernatting enverdroging op de vitaliteit van bossen
worden vertaald in concrete beheersaanbevelingen. De nieuwe rassenlijst voor bomen wordt
uitgebreid met inheems materiaal.
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Thema4: Bosuitbreidinq:
Specifieke doelstelling:
Het onderzoek binnen dit thema beoogt kennis eninzicht te verschaffen over de kansen om met
bosuitbreiding optimaal in te spelen op de maatschappelijke vraag enover de
realisatiemogelijkheden van het bos-en natuurbeleid. Het onderzoek betreft een ex-post evaluatie
van devraag of met de gepleegde bosuitbreiding de beoogde maatschappelijke betekenis wordt
gerealiseerd;het ontwikkelen van richtlijnen (o.a.ontwerpcriteria) en strategieën voor vergroting
van de maatschappelijke betekenisvan bosuitbreiding; een analyse van de landschappelijke en
sociaal-economische kansenvoor nieuwe bossen;een analysevan de bedrijfsmatige risico's van
aanplant op landbouwgrond enonderzoek naar methoden voor deteelt van kwaliteitshout (al of
niet geïntegreerd in landbouwsystemen). Het onderzoek belicht een belangrijk aspect van
veranderend landgebruik in het landelijk gebiedin Nederland.
Fasering en aanpak:
In 1998wordt gestart met verschillende projecten gericht op het evalueren en het ontwikkelen van
criteria/strategieën voor vergroting vande maatschappelijke betekenisvan bosuitbreiding en de
analyse van de landschappelijke en sociaal-economische kansen voor nieuwe bossen.Tevenszaleen
verkenning plaatsvinden van beheersmatige en bedrijfsmatige risico'svan bosaanplant op
landbouwgrond. Daarnaast zalvoor eenaantalboomsoorten in eenverkennende studie bekeken
worden wat hun kansrijkdom (incl. marktsituatie) isvoor de produktie van kwaliteitshout op
landbouwgrond. Op basisvande resultaten vandeverkenningen en prioriteiten vanuit het beleid
wordt gewerkt aandeverdere programmering van het bosuitbreidingsonderzoek.
Thema *>: Beleid:
Specifieke doelstelling:
Onder dit thema vallen de projecten die analyseren op welke manier het beleid effectief en breed
gedragen voorwaarden kan scheppen ten behoeve van de realisatie van hetgewenste natuur- en
bosbeleid. Hetonderzoek draagt bij aan het identificeren van coherente beleidsopties om op een
duurzame enverantwoorde manier aan de maatschappelijke vraag tegemoet te komen. Het
ontbreekt op dit moment aan eeninstrumentarium voor evaluatie van deverschillende onderdelen
van het bosbeleid,en aaneensystematisch inzicht in het functioneren vande verschillende
onderdelen. Daarnaast wordt onderzoek verricht naar de besluitvorming bij bosontwikkelings- en
bosuitbreidingsprojecten. Doelvandit onderzoek is het vergroten van de kennis over kosten,
maatschappelijke eneconomische effecten (naast ecologische effecten) en het draagvlak van
bosontwikkelingsprojecten en bosuitbreidingsprojecten. Aansluitend op het onderzoek naar
genetische samenstelling van het bosin Nederland (thema 2),wordt onder dit thema onderzoek
gedaanten behoeve van het opstellenvan door het beleidte hanteren criteria en richtlijnen voor het
behoud en beheer van genenbronnen.
Fasering en aanpak:
Voortbouwend op de uitgevoerde beleidsevaluaties (o.a.diepte-evaluatie functiebeloning, evaluatie
bosuitbreiding) in het kader van de Natuurverkenningen '97 envoor deverdere ontwikkeling van de
Natuurplanbureaufunctie wordt het instrumentarium voor evaluatie en doorwerkingsanalyse van het
bosbeleid verder ontwikkeld. In 1997isvanuit dit thema bijgedragen aan deopstelling en
implementatie van het meerjarenprogramma beleidsevaluatie voor LNV-Natuurbeheer. Het
instrumentarium wordt in 1998-2000toegepast in specifieke beleidsthema's binnen het bosbeleid
(o.a. beleidsevaluatie, doorwerkingsanalyse). Devaststelling van dete evalueren thema's gebeurt
i.s.m.de LNV-begeleidingscommissie,met LNV-Nen met het Natuurplanbureau.Voorzien iseen exante evaluatie van eenaantalinstrumenten uit het programma Beheer.
Het onderzoek naar kosten,maatschappelijke eneconomische effecten (naast ecologische effecten)
en het draagvlak van bosontwikkelingsprojecten en bosuitbreidingsprojecten richt zichin 1997 en
1998op het ontwikkelen vaneeninstrumentarium enin kaart brengen vande standvanzaken t.a.v.
toegepaste instrumenten eninzicht in de kosten en effecten van projecten. In 1999 en 2000zal het
instrumentarium toegepast worden in concrete projecten.
Deprodukten van het programma bestaan o.a. uit: 1)instrumentarium voor evaluatievan het
bosbeleid; 2) kennis over effectiviteit, doorwerking enverbeteringsmogelijkheden van specifieke
onderdelen van het vigerende bosbeleid;3) methoden voor en kennis over de kosten,
maatschappelijke, economische enecologische effecten van bosontwikkelings- en
bosuitbreidingsprojecten.
planning 1998

Thema 1:Maatschappelijke eneconomische betekenis:
Uitvoering van en rapportage over verschillende onderdelen van onderzoek naar mogelijkheden
vermarkting van bos-en natuurfuncties enfinanciering van bosbeheer vanuit marktbare
produkten: uitvoering I e deelinventarisatie en analyse case-studies (looptijd 1997-1998);
beleidsanalyse Nederland,Duitsland,Oostenrijk en Italië en bepaling van
vermarktingsstrategieën (rapportage begin 1998);ontwikkeling van marketingsstrategieën en
economische analyse vanconcrete praktijksituaties.
Uitvoering gebiedsgerichte project(en) voor inzicht in de maatschappelijke en economische
betekenis van bosvoor recreatie (rapportage 1998) en waterzuivering en-berging (rapportage
1998) enverkenning naar mogelijkheden voor economische waardering van regulatie-en
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informatiefuncties (incl. economische betekenisvan biodiversiteit/life support systems)
Evaluatie van praktijksituaties vanvermarkting van bosprodukten t.a.v. kosten,effectiviteit en
neveneffecten (rapportage 1998)
Thema2: Ecologische mogelijkheden:
Uitvoering monitoringprogramma (2,5 reservaat in aanwijzingsprogramma, 6reservaten voor
analyse van bosstructuur en -samenstelling);
Rapportage over de aangewezen reservaten;
Afronding voorstudie naar degenetische diversiteit in natuurlijke populaties vanwintereik en
zwarte populier;
Vergelijking van genetische diversiteit in Nederlandse populaties (van zomer- enwintereik en
zwarte populier) met dein andere Europese landen gevonden waarden.
Opstarten van het project "Moleculaire merkers voor genetische variatie", met in 1998 de
productie van een genenkaart, eneen analyse vanfull-sib nakomelingschap.
Het project "synthetic mapsof genediversity" wordt afgerond met een post-glaciale kolonisatie
kaart,gegevensbestanden, en publicatie van de resultaten
Rapportage over onderzoek naar de begeleiding van natuurlijke verjonging
ThemaV. Beheeren bedrijfsvoering:
Het project "riciso-analyse van bodempathogenen" leidt in 1998tot eengegevensbestand,en
een tussenrapport met destand vanzaken.
Uitvoering biometrisch onderzoek naar de groei van gemengd bosin relatie to beheer en
opstandskenmerken
Experimenten met effecten vanveranderingen van grondwaterstanden op de groei en vitaliteit
van bomen in het proefcomplex Geestmerambacht
Verkenning van effecten vanteelt-en beheersrisico's op kosten/effectiviteit bosbeheer
(rapportage 1998)
Ontwikkeling en publicatie vaninstrumentarium voor het bepalen van kosten en doelrealisatie
(effecten) van verschillende bosbeheerstrategieën,
Operationalisatie normkostensystematiekvoor bosbeheer en bosbeleid (o.a. Programma
beheer) voor inzicht in kosten en effecten vanverschillende beheersstrategieën i.s.m.
Staatsbosbeheer.
Rapportage van de bepalingvan kosten en effecten realisatie beheersvormen en
natuurdoeltypen onder verschillende bedrijfscondities.
Ontwikkeling van en rapportage over instrumentarium voor kosten/effectieve maatregelenkeuze
en beslissingscriteria in case-studiest.a.v.geïntegreerd bosbeheer en realisering van
natuurdoeltypen i.s.m. bosbouwsector.
Verkenning mogelijkheden hoogwaardig hout uit geïntegreerd bos (rapportage en discussienota
voor 1998)
Bijdrage aan de monitoring ende evaluatie van devoorbeeldbedrijven van geïntegreerd
bosbeheer in Gelderland enandere provincies (rapportage 1999)
Thema4: Bosuitbreiding:
Ex-post evaluatie in hoeverre enopwelke wijze de (potentiële) maatschappelijke meerwaarde
bij bosuitbreiding is gerealiseerd (rapportage 1998) en ontwikkeling richtlijnen/ontwerpcriteria
en strategieën voor toekomstige bosaanleg (rapportage 1999).
Verkenning van kansrijke mogelijkheden voor nieuwe bossenvanuit o.a. landschappelijke en
sociaal-economische invalshoek (rapportage in 1999).
Verkenning van mogelijkheden voor deteelt van kwaliteitshout op landbouwgronden (o.a.
geïntegreerd in landbouwsystemen) (incl. marktsituatie)
Verkenning van beheersmatige en bedrijfsmatige risico's van bosaanplant op landbouwgrond
Veldonderzoek naar de mogelijkheden voor doelgerichte begeleiding van deontwikkeling van
spontane bosaanleg
Thema 5:Beleid:
Ex-ante en ex-post evaluatie van specifieke instrumenten en thema's van het bosbeleid. Deze
onderdelen moeten nog nader ingevuld worden door LNV-Natuurbeheer in het kader van de
Meerjarenprogrammering beleidsevaluatie ende evaluatie van Natuur- en Bosbeleidsplan,o.a.
ex-ante evaluatie nieuwe instrumenten programma beheer. Rapportage over evaluaties in 1998.
Daarnaast ontwikkeling beleidsevaluatie-instrumentarium.
Evaluatievan en rapportage over kosten,maatschappelijke en economische effecten
(kosten/baten), het toegepaste afwegingsinstrumentarium en het draagvlak van
bosontwikkelingsprojecten en bosuitbreidingsprojecten.
Opstellen van criteria en richtlijnen voor beheer enin site en ex situ behoud van genenbronnen
van wintereik enzwarte populier.
andere relevante
programma's
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Samenwerking vindt plaats met een aantalandere DLOprogramma's, die eenthematische of
disciplinaire verwantschap met projecten in het hier beschreven programma hebben:
Programma 267:Effecten van Klimaatverandering op Landbouw en Natuur
Programma 287:RassenInformatie Systemen
Programma 283:Kwantificering van diversiteit

Programma 319: Biodiversiteit
Programma 248:Economische aspecten van de ontwikkeling van het landelijk gebied
Programma 332: Multifunctionele landbouw
Programma 326: Veranderende samenleving enveranderend landgebruik
indicatie omvang

Totaal Mf 5,3waarvan Mf 5,2ten lastevan LNV.

projecten

Thema1:
37406.05
37406.07
37406.08
37406.x
37406.x
Thema2:
Nieuw:
Nieuw:
Nieuw:
36605-02:
36609.05:
37078
Themg3:
37009
37013
37049
37052
37060
37062
37073
37076
37082
37085.01
37085.02
37085.03
37405.05
37404.03
37404.x
37404.x
37404.x
37404.x
Thema4:
37405.x
37405.x
37084.01
37084.02
37084.04
37084.05
Thema5:
37429.x
37405.07

Maatschappelijke eneconomische betekenis:
EU-Niche Markets for Environmental and recreational services (Ir. HJ. Hekhuis, IBNDLO)
Maatschappelijke en econ.betekenis II: praktijktoepassing recreatie (Drs.P.J.W.
Hinssen,IBN-DLO)
Maatschappelijke en economische betekenis III:deelstudie waterzuivering- en
waterberging (Ir. HJ.Hekhuis, IBN-DLO)
Maatschappelijke en economische betekenis:Verkenning mogelijkheden regulatie-en
informatiefuncties (incl. economische betekenis biodiversiteit/life support systems)
(Drs.P.J.W.Hinssen,IBN-DLO)
Mogelijkheden vermarkting bosprodukten-praktijksituaties (Ir. HJ. Hekhuis, IBN-DLO)
Ecologische mogelijkheden::
Genetischecomponent van biodiversiteit (drs.B.C.van Dam,IBN-DLO)
Toepassing moleculaire merkers voor beschrijven en behoud van genetische diversiteit
binnen zomer- enwintereik (vacature,AIO,IBN-DLO)
EU-Genetic diversity in Black poplar (drs.B.C.van Dam,IBN-DLO)
EU-Forestation related research on beech (dr. K. Kramer, IBN-DLO)
Bosreservaten programma (drs.M.E.Broekmeyer, IBN-DLO)
EU-Synthetic mapsof gene diversity and provenance performance for utilization and
conservation of oak resources in Europe (ir. S.M.G.deVries,IBN-DLO)
Beheeren bedrijfsvoering::
Groeivangemengd bosin relatie tot beheer enopstandskenmerken (ing.A.
Oosterbaan,IBN-DLO)
Begeleiding van natuurlijke bosverjonging (Ing.A.Oosterbaan, IBN-DLO)
Genetische kwaliteit van inheemse bomen (drs.B.C.van Dam,IBN-DLO)
Monitoring bosvitaliteit (ir. A.F.M.Olsthoorn, IBN-DLO)
EU-Management of mixed-species Forests (ir.A.F.M. Olsthoorn, IBN-DLO)
COST-Forestry in the context of ruraldevelopment (COSTactie;dr. W.Vos,IBN-DLO)
Beslissingsondersteuning bij kleinschalig bosbeheer (ir. A.F.M.Olsthoorn, IBN-DLO)
Effecten vanvernatting enverdroging op de groei envitaliteit van bomen (ir. A.F.M.
Olsthoorn, IBN-DLO)
COST-Chestnut research (Ing.A.Oosterbaan, IBN-DLO)
EUFORGEN(ir. S.M.G.de Vries,IBN-DLO)
Uitbreiding Rassenlijst PVS(ir.S.M.G.deVries, IBN-DLO)
Vermarkting van gebruikswaardeonderzoek (ir. S.M.G.deVries, IBN-DLO)
Kosten/doelrealisatie beheersvormen,natuurdoeltypen en doelpakketten programma
beheer (Ir. HJ. Hekhuis, IBN-DLO)
Instrumentarium voor kosten/effectieve maatregelenkeuze (Drs. PJ.W. Hinssen,IBNDLO)
Verkenning effecten teelt- en beheersrisico's op kosten/effectiviteit bosbeheer (Ir.
E.A.P.Wieman, IBN-DLO)
Verkenning mogelijkheden hoogwaardig hout uit geïntegreerd bos (incl.
Ketenbenadering, IBN-DLO) (Drs. N.H. Edelenbosch, IBN-DLO)
Operationalisatie normkostensystematiek voor bosbeheer en bosbeleid (Ir. HJ.
Hekhuis, IBN-DLO)
Voorbeeldbedrijven geïntegreerd bosbeheer (Ir. HJ. Hekhuis, IBN-DLO)
Bosuitbreiding:
Maatschappelijke betekenis nieuwe bossen:ex-post evaluatie en
richtlijnen/mogelijkheden voor toekomstige bosaanleg (Ir. HJ.Hekhuis, IBN-DLO)
Landschappelijke ensociaal-economische kansrijkdom nieuwe bossen (dr.ir. J.van den
Burg/Ir. HJ. Hekhuis, IBN-DLO)
Nieuwe bossen in landbouwgebieden (ing.A.Oosterbaan/dr. H.GJ.M. Koop, IBN-DLO)
Teelt van kwaliteitshout in geïntegreerd in landbouwsystemen (ing.A.Oosterbaan,
IBN-DLO)
Spontane bosontwikkeling op landbouwgrond (ing.A. Oosterbaan, IBN-DLO)
Risico-analysevoor het optreden van bodempathogenen in bossen (drs.B.C.van Dam,
IBN-DLO)
Beleid:
Uitvoering beleidsevaluaties bosbeleid (Ir. HJ.Hekhuis, IBN-DLO)
Kosten,effecten endraagvlak bosontw. en bosuitbreidingsprojecten (Ir. HJ. Hekhuis,
IBN-DLO)
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Criteria en richtlijnen voor behoud en beheer vangenenbronnen (drs. B.C.van Dam,
IBN-DLO)

»rogramma 321

Systeemgerichte Ecotoxicologie voor de Natuurlijke Omgeving (SENO)

programmaleider

dr.ir. W.C.Ma - IBN-DLO

lanvangsjaar

1997

'indjaar

2000

;amenvatting

Het programma beoogt te komen tot ecologische risicobeoordelingssystemenwaarmee beleids-en
beheersvragen die vanuit dedoelstellingen van het natuurbeleid worden gesteld kunnen worden
beantwoord. Daarbij gaat het met name om deinvloed vanverontreiniging op bestaande en
beoogde natuurdoeltypen endoelsoorten binnen de EHSen sleutelsoorten binnen de
biodiversiteitsdoelstelling buiten de beschermde gebieden. Deontwikkelde methodieken betreffen
de kwalitatieve (biomarkers) en kwantitatieve (populatiemodellen) ecologische risicoanalyse. De
toepassing isgericht op de beoordeling van lokatiespecifieke actuele risico'sin gebiedssituaties met
multipele stress enin het risicomanagement t.a.v.duurzame natuurontwikkeling in verontreinigde
terreinen.

aanleiding

Derealisering vande Ecologische Hoofdstructuur brengt met zich mee dat aanzienlijke oppervlakken
aan landbouwgronden zullenworden aangekocht enomgevormd tot natuurterreinen. Meestal zijn
landbouwgronden verontreinigd met zware metalen (m.n. koper encadmium) enpesticiden.Ook
kunnen doelgebieden blootstaan aan diffuse verontreiniging (bv.uiterwaarden) of puntbron
verontreiniging (bv. Noordhollands duingebied).Zowel het aankoopbeleid, de bepaling van de
ecologische saneringsurgentie, alsde praktijk van de uitvoering vaninrichtings- en
beheersmaatregelen stuiten voortdurend op devraag naar de relatie tussenverontreiniging en de
actuele entoekomstige (denk aan 'chemische tijdbommen') risico's voor degewenste natuur. Deze
vragen zijn maatschappelijk relevant aangezien hetgaat om hoge kosten waarvoor gestreefd moet
worden naar eenoptimale kostenrendement verhouding van de besteden middelen.Ook dienen
situaties worden vermeden waarin kostbare maatregelen in een later stadium moeten worden
teruggedraaid, hetgeen het maatschappelijk draagvlak voor natuurontwikkeling negatief zou
kunnen beïnvloeden. Last,but not least, het programma anticipeert op algemene beleidsvragen van
het Natuur-en Milieuplanbureau (of toekomstig Omgevingsplanbureau), die in de naaste toekomst
in toenemende mate mogenworden verwacht.
Inde meestegebiedssituaties komt verontreiniging voor in samenhang met een scalavan andere
stressfactoren zoalsversnippering,vermesting enverzuring. Inde ecotoxicologische risicoanalyse is
eenintegrale benadering gewenst, gezien de mogelijke interactie van dezefactoren op het effect
vanverontreiniging ('multipele stress'). Momenteel zijn, mede alsgevolg van onvoldoende
beschikbare kennis, beslissingsondersteunende modellen nog onvoldoende ontwikkeld om op
geïntegreerde wijze vragen over ecologische risico's te beantwoorden. De LNV/DWKprogrammeringsstudie 'Gedrag vangeaccumuleerde stoffen in verband met veranderend
landgebruik', dieis uitgevoerd door AB-DLO,IBN-DLO,RIVMenSC-DLO,signaleert de aanwezigheid
van grote kennislacunes die modelontwikkeling ten behoeve van ecologische risicoanalyse in de weg
staan.
Het programma kiest meer voor een natuurgerichte danvoor een stofgerichte invalshoek.
Het
onderzoek isgericht op kennisontwikkeling t.a.v.de milieurandvoorwaarden voor optimale
natuurlijke habitatkwaliteit voor doel-en sleutelsoorten in terrestrische ecosystemen,met specifieke
aandacht voor het aspect van de blootstellingsroutes aan stoffen. Het programma genereert een
ecotoxicologisch instrumentarium, dat ingezet kanworden in de beoordeling van actuele en
potentiële risico'sin gebiedssituaties met multipele stress.Deonderzoeksaanpak bestaat uit een
tweesporen benadering. Enerzijds richt het zichop de ontwikkeling en toepassing van effect- en
blootstellingsgerichte biomarkers op (sub)individu-niveau. Dezebiomarkers dienen bij te dragen aan
de screeningvan probleemgebieden ende lokatiespecifieke evaluatie van actuele en potentiële
blootstellingsrisico's voor doel- en sleutelsoorten. Hiertoe is het nodig dat biomarker-metingen een
effectgerichte ecologische onderbouwing krijgen,dietot nu toe nagenoeg ontbreekt. Anderzijds
richt het onderzoek zichop de ontwikkeling van zowelfysische modelecosystemen voor de
ecologische risicoanalysevan kritische (sleutel)processen en -soorten in terrestrische ecosystemen.In
de modelecosystemen wordt aandacht geschonken aan de modellering van de invloed van
bodemverontreiniging enandere stressfactoren op de LifeSupport Functievan de bodem, nl.
sleutelbodemprocessen voor defunctie Natuur en het functioneren van bodemdieren in dergelijke
processen. Daarnaast bestaat de aanpak uit de mathematische modelbenadering die instrument isin
schaalvergroting van individugerichte dosis-effect relaties naar deconsequenties op hogere
integratieniveaus endie tevens inzicht dient tegevenin de kansrijkdom van soorten.
Het onderzoek komt tegemoet aandevraagvan dedefinitieve indicaties om onderzoek op het
gebied van de systeemgerichte ecotoxicologie teverrichten alsvervolg op programma 121. Daarbij
vindt afstemming plaats met programma 276(gewasbescherming), terwijl voor het abiotisch deel
samenwerking plaatsvindt met het SC-DLO.Doelgroepen zijn de beleidsdirecties van LNVenVROM,
provincies engemeenten en andereterreinbeherende instanties.Voor de uitvoering van het
programma wordt door LNVgedacht aan een basisprogramma van 1M perjaar en 0,5 M per
jaar alsadditioneel geldin het kadervan het NWO-stimuleringsprogramma. Indien er geen NWOprogramma tot stand komt zalLNVhet programma met 0,5 M extra versterken.
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Het programma beoogt deontwikkeling van risicomethodieken voor de natuurgerichte
bodembeoordeling en -beheer ten behoeve van natuurontwikkeling in het kader van de EHSen de
biodiversiteitsdoelstelling buiten de EHS.Het programma sluit aan op de definitieve indicaties van
LNVen op aanbevelingen van de programmeringsstudie 'Gedrag van geaccumuleerde stoffen in
relatie tot veranderend landgebruik'. Tevensis het onderzoek van belang voor de uitvoering van de
Natuurverkenningen endeontwikkeling van een leidraad voor ecologische bodembeoordeling.
Het onderzoek richt zichop de ecotoxicologische risico'svan multipele stressvoor sleutel-en
doelsoorten. Milieucondities en biobeschikbaarheid worden als beïnvloedende factoren in het
onderzoek meegenomen. Deexpertise opgedaan in programma 121 ten aanzien van dosis-effect
relaties enindividu-georiënteerde populatiemodellering kan daarbij verder verwerkt ontwikkeld
worden. Als basisvoor het programma zullen systeemgerichte ecotoxicologische endpoints voor de
functie natuur worden gedefinieerd.
Het onderzoek leidt tot kennis-en modelontwikkeling. De kennisontwikkeling gaat met name om
dosis-effect relaties, routes en kinetiek van blootstelling, en de invloed van ecologische en
ruimtelijke aspecten.Deze kennis werkt onderbouwend voor de modelmatige risicoanalyse, op
grond waarvan met aangegeven marges van (on)zekerheden adviezen kunnen worden gegeven
richting denatuurontwikkelingspraktijk, het aankoopbeleid en het natuurbeleid. De output bestaat
dus uit geïntegreerde modellen voor risicokarakterisering, die het beleid en de beheerder
(risicomanager) kunnen toepassen in hun besluitvorming t.a.v. beheers-en inrichtingsmaatregelen,
met alsdoel een duurzame (nieuwe) natuur. Demodellen kunnen tevens bijdragen aan de
natuurkwaliteitsbeschrijving op landelijke schaal,zoals deze gevraagd zalworden voor de uitvoering
van de NVKin het kader van het NPB.
Het programma omvat devolgende onderdelen:
1. Ontwikkeling van biomarkers voor de analyse van blootstelling en effecten van
contaminanten in faunasoorten in natuurlijke ecosystemen
Het project betreft detoepassing van bestaande enontwikkeling van nieuwe biomarkermethodieken voor devroegtijdige opsporing van stressveroorzaakt door toxicanten in doel- en
sleutelsoorten. In gevallenvan beschermde diersoorten zalgebruik worden gemaakt van
ecologische enfysiologische voorbeeld-soorten.Opde kortere termijn beoogt het project te
komen tot een scalavanbiomarkers dat ingezet kanworden als maatlat ter bepaling van de
gezondheidstoestand vanfaunasoorten. Hieronder vallen zowelvertebraten (vogels en
zoogdieren) alsinvertebraten (m.n.terrestrische bodemfauna).Tevensisonderzoek naar
combinatie-effecten mogelijk in in-vitro systemen.Dit geldt met name voor effecten waarvan het
specifiek werkingsmechanisme, zoals receptorbinding, hormoonhuishouding, enzymremming of
-inductie,en haemsynthese, bekendis.Dealgemene doelstelling van het biomarkeronderzoek op
de langere termijn isde kwantificering van de relatie tussen biomarker-responsies en
individugerichte parameters (groei,overleving enreproductie),welke van belang zijn voor de
effecten op populatieniveau. Sommige biomarkers,zoals stress-proteïnen, kunnen ingezet
worden zonder dat àpriori de oorzaak bekend is.In het geval het werkingsmechanisme wel
bekend is kan het onderzoek aanleiding geven tot deidentificatie van reeds bekende of nog
onbekende toxische stoffen in het milieu.Eenconcreet voorbeeld is de mogelijkheid tot
uitvoering van signalerend onderzoek leidend tot deidentificatie van stoffen diein lage
concentraties de hormoonhuishouding van dieren kunnen verstoren (oestrogeen-actieve stoffen).
2. Ecotoxicologisch systeemonderzoek met behulp van modelecosystemen met bodemfauna en
planten
Het project bestudeert het effect vantoxische stoffen op ecosysteemprocessen in semi-natuurlijke
(veldobjecten) of kunstmatige (laboratoriumopstellingen) terrestrische ecosystemen. De
resultaten zijnvan belangin het kader vande(veld)validatie vande huidige generieke normen
die momenteel door het beleid voor de bodem worden toegepast. Deaanpak met
modelecosystemen en proefvelden wordt in dit opzicht vooralgezien als eentussenschakelin de
keten waarin laboratoriumgegevens geëxtrapoleerd dienen te worden naar veldeffecten. Ook
leidt het onderzoek tot kennisontwikkeling m.b.t.de ecotoxicologische effecten op
ecosysteemprocessen ende biodiversiteit dietezamen het bodemleven vormen. Het onderzoek
biedt de gelegenheid om effecten te bestuderen vande chronische belasting met zowel
enkelvoudige alscombinaties van stoffen op parameters van sleutelprocessen in de bodem en op
deinterrelaties tussen functionele groepen van meso-en macrofauna, mycorrhiza en microflora.
Ecotoxicologische endpoints kunnen bijvoorbeeld bestaan uit veranderingen in processen
gerelateerd aan strooiselomzetting,de biodegradatie vantoxische organische verbindingen, en
nutriëntenkringlopen, evenalsfenotypische plasticiteit van soorten.
3. Onderzoek naar deinvloed van biobeschikbaarheid, lotgeval, stofmengsels en multipele
stress op de toxiciteit van stoffen voor de bodemfauna en terrestrische fauna
Het risico van verontreiniging voor organismen kan sterk worden beïnvloed door de aanwezige
milieuomstandigheden. Inverontreinigde gebieden isin de meeste gevallen sprake van de
gelijktijdige aanwezigheid van meerdere stoffen in bodemsubstraten (b.v.in baggerspecie) en
van meerdere stressfactoren (bv.verzuring,vernatting,vermesting,versnippering). Het
onderzoek richt zichop deinvloed van mogelijke interacties tussen stoffen opde uiteindelijke
toxiciteit voor organismen en op de mogelijke invloed van multipele stress,met name in relatie
tot verzuring en vernatting,in toxiciteitsbepalingen en bioassays met bodemfauna en
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doelsoorten. Bioassaysvan bv.vitellogenine-productie voor oestrogène effecten, MFO-inductie
voor dioxine effecten of metallothionine inductie voor metaaleffecten in gestandaardiseerde
toetsen kunnen gebruikt worden om blootstellingsrisico's te bepalen (zie ook onderdeel l ) .
Risiconiveaus worden vooral bepaald door de lotgevallen van stoffen (biodegradatie) en de
biobeschikbarevorm waarin stoffen in het milieu voorkomen. Risicoverhoging van metalen kan
bijvoorbeeld ontstaan door bodemverzuring,zoalsin gevallen waarin landbouwgronden uit
producte worden genomen.Zowel stofcombinatie, lotgeval,als biobeschikbaarheid zijn als
toxiciteits-bepalende factoren (nog) niet in huidige bodemnormen opgenomen, mede als gevolg
van onvoldoende kennis. Deonderzoeksresultaten van het project zijn van belang voor het
normstellingsbeleid enzijnonderbouwend voor deecologische risicoanalyse.
4. Gebiedsgericht onderzoek aan multipele stress
Het project volgt een bottom-up benadering doordat uitgegaan wordt van de analyse van
factoren die belemmerend werken in gebieden waar nu algeconstateerd is dat de ontwikkeling
van nieuwe natuur sterk stagneert. Het onderzoek volgt hiermee eenvan de aanbevelingen op
die gemaakt zijnin de programmeringsstudie 'Gedrag van geaccumuleerde stoffen bij
veranderend landgebruik'. Verontreiniging,vermesting,vernatting,verzuring en versnippering
komen in het onderzoek alsmilieuthema's samen.Het onderzoek is sterk probleem-analyserend
georiënteerd en biedt degelegenheid uitspraken te doen over de relatieve betekenis van
verontreiniging tegenover de andere thema's alsbelemmerende factoren voor het bereiken van
degewenste natuurdoelen. Het onderzoek biedt tevens degelegenheid om samen met de onder
l en 3genoemde onderdelen na te gaanwelke natuurdoelen haalbaar zijn onder bepaalde
vormen van stress en kan daarmee eenindicatie geven van degebruiksmogelijkheden van
verontreinigde terreinen. Hetonderzoek dient antwoord te geven op devraag of de actuele
milieukwaliteit wel of geen belemmerende factor kanzijn voor de uitvoering van de EHS,en,in
het bevestigende geval,nate gaanwat bodembeheer kan opleveren om de risico's voor doel- en
sleutelsoorten in ecosystemen te beperken.
Vanwege het sterk interdisciplinair karakter komt dit programma-onderdeelbij uitstek in
aanmerking voor uitvoering binnen het kader van het Stimuleringsprogramma Systeemgerichte
Ecotoxicologie.
5. Modelontwikkeling en scenariostudies
Voor de ecologische risicoanalyse dienen modellen of kennissystemen te worden ontwikkeld die
in de beheerspraktijk toepasbaar zijn. Het onderzoek richt zichop deverdere ontwikkeling van
ecotoxicologische modellen voor devertaling van individu-georiënteerde effecten naar effecten
op populatieniveau.Aansluiting wordt gezocht, eventueel met modules, met bestaande
ruimtelijke modellen,die ontwikkeld zijn om de effecten vanversnippering te onderzoeken,
evenals met modellen die ontwikkeld zijnvoor voedselketens,vegetatieontwikkeling en
biobeschikbaarheid (o.a.verzuringsmodellen)in relatie tot toxicanten en nutriënten. De
risicomodellen worden geoperationaliseerd door het afleiden van risiconiveaus voor
natuurdoeltypen en doel-ensleutelsoorten in deoverige projecten enzijn daarmee toeleverend
aan het natuurbeleid. Het mathematische modelonderzoek geeft voorts mede sturing aan de
planning van het onderzoek in deoverige projecten van het programma, met name van
onderdeel4.
Het modelwerk richt zichop detheoretische onderbouwing van effecten van toxische stoffen op
de overlevingskans van (doel)soorten.Het analyseert de beperkende factoren engeeft aan hoe
door beheersstrategiëen, zoals bijvoorbeeld de keuze tussen uitbreiding van habitatruimte en/of
verbetering van de habitatkwaliteit, de haalbaarheid van specifieke faunistische doelen van het
natuurbeleid kunnen worden verbeterd. Dit programma-onderdeel omvat interdisciplinair
onderzoek, met name met landschapsecologisch onderzoek, en komt in aanmerking om in
gedeeltelijke vorm een bijdrage te leveren aan het Stimuleringsprogramma Systeemgerichte
Ecotoxicologie.
planning 1998

Bioassaysvoor de gebiedsgerichte risicobeoordeling
Kernactiviteit vandit programmaonderdeel isdewetenschappelijke onderbouwing van risicoevaluatie in relatie tot gebiedsgerichte functionaliteit en actief bodembeheer. Het onderzoek draagt
bij aan het zoeken naar praktische oplossingsrichtingen voor de problematiek van
natuurontwikkeling in verontreinigde gebieden,zoalsin de uiterwaarden en gebieden met
verontreingingsbronnen, maar ook voor on-site beoordeling van mitigerende maatregelen,
kwaliteitsbeoordeling verontreinigd baggerspecie,etc.Voor het kunnen beantwoorden van
praktijkvragen wordt een reeksvan activiteiten ontplooid,zoals het ontwikkelen entoepassen van
methodieken voor risico-evaluatie,deontwikkeling entoepassing van bioassays waarin toxiciteit
wordt uitgedrukt in effecten op life-history parameters alseen basisvoor prognoses over te
verwachten effecten op organismen op populatieniveau (zie ook het onderdeel modellering van
habitatkwaliteit). Voorts worden microecosystemen ontwikkeld voor effectonderzoek aan
procesparameters enworden bioaccumulatie en biomarker-responsiesonderzocht voor de bepaling
van deinterne blootstelling vanorganismen aan milieucontaminanten (zie ook het onderdeel
biomarkers).Ter verkrijging van beleidsrelevante informatie over de realiteitswaarde en eventuele
aanpassingvan momenteelgehanteerde milieunormen wordt aandacht besteed aande veldvalidatie
van de op labdata gebaseerde model-voorspellingen, deinvloed van chemische speciatie en
omgevingsfactoren op de biobeschikbaarheid van organische en anorganische contaminanten in het
milieu, ende kwantitatieve onderbouwing van doorvergiftiging in voedselketens.Voor de
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ontwikkeling van een referentiekader wordt gewerkt aan databestanden over natuurlijke
achtergrondwaarden van populatiedichtheden van organismen en gehaltenvan contaminanten in
milieucompartimenten.
Indit programmaonderdeel heeft het SC-DLOeen aandeel in de meting van de abiotische (fysischchemische) aspecten m.b.t.tot de biobeschikbaarheid van stoffen.
Modellering habitatkwaliteit
Voor het vormgeven aaneen beslissingsondersteunend modelvoor de gebiedsgerichte
risicoevaluatie worden dewerkzaamheden aande ontwikkeling van geïntegreerde multistress
modellen voor de beoordeling van habitatkwaliteit in verontreinigde gebieden in 1998 voortgezet.
Deze modellen incorporeren overlevingsstrategieën en ruimtegebruik van soorten.
Modelontwikkeling vindt plaats door uitbouw van nieuwe concepten en/of koppeling met modules
aan bestaande modetien als METAPHOR en DEB.Deze modellen geven inzicht in ecologische
risicoparameters en processen enverkennen de kansrijkdom van soorten in gebieden met
verontreiniging of andere vormen van milieustress.
Biomarkers
Demate van stresswaarin organismen verkeren onder invloed van verontreiniging kan worden
aangegeven door bepaalde biomarkers. Dezezijnvaak specifiek voor bepaalde stofgroepen. Het
onderzoek richt zichop biomarkersvoor blootstelling aan polycyclische aromatische
koolwaterstoffen en endocriene disruptors in het milieu. Behalve voor het gebruik alsearly warning
signalstreeft het onderzoek ernaar om biomarkers ook te laten aangeven wat deconsequenties zijn
demogelijke effecten op populatieniveau. Daartoeworden biomarkereffecten gecorreleerd met
effecten op life-history parameters zodat modelmatige voorspellingen over de
populatieconsequenties mogelijk worden. Het biomarkeronderzoek levert daarmee nuttig
gereedschapvoor de eerdergenoemde gebiedsgerichte risicoevaluatie.
Helpdesk ecotoxicoloqische kennis
Door de helpdesk voor adhoc ecotoxicologische advisering wordt, naoverleg met de
begeleidingscie, momenteel geadviseerd aan:
LNVDirectie Zuidwest met betrekking tot de problematiek in de Krimpenerwaard.
PGBOten aanzienvanvragen mbt onderzoek tbv actief bodembeheer.
andere relevante
programma's
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(Dr.lr.W.C.Ma, IBN-DLO,
Drs.J. Harmsen,SC-DLO)
(Dr.J.H.Faber, IBN-DLO)
(Dr. A.T.C.Bosveld, IBN-DLO)
(Drs.T.C.Klok, IBN-DLO)
(Dr.lr. W.C.Ma, IBN-DLO)

natuurbeheer in perceelsranden,slootkanten,sloten enwindschermen bij verschillende teelten.
Aanpak: Het onderzoek is gericht op kennis over inpasbaarheid, kosten,baten en neveneffecten van
maatregelen voor agrarisch natuurbeheer bijverschillende teelten. Eerstwordt een overzicht
gemaakt van de reeds bestaande kennis in binnen-en buitenland.Voor de verdere
kennisontwikkeling wordt veldonderzoek uitgevoerd.
Het systeem voor planning,uitvoering, monitoring, e.d.zoalsdat wordt ontwikkeld in thema 3,zal
bij dit thema "Randenbeheer" worden gebruikt. Deervaringen met de procedure bij randenbeheer
worden ook gebruikt bij de evaluatie van de procedure.
Fasering: Op basisvan devergaarde kennis zalin de loop van 1998devraagstelling verder worden
aangescherpt en kunnen de projecten voor inrichting en beheer van sloten,slootkanten,
perceelsranden enwindschermen nader worden ingevuld.Aanlegvan proeven kan dan in de
zomer/najaar van 1998starten. Het eerstevolle meetjaar voor deze proeven zal 1999 zijn. Op enkele
lokaties zijn reeds proeven aangelegd,dezezullen in dit programma worden voortgezet.
Uitvoering: BPO,FPO,IBN-DLO,IPO-DLO, PAV,PBB.
5. Beheer van soortenrijke graslanden en perceelsranden
Doelstelling: Kennisvaninrichting en beheer vangraslanden waarmee eencombinatie realiseerbaar
wordt van economisch en milieukundig duurzame produktie van ruwvoer voor het vee en natuur- en
landschapsbeheer. Deze aanpassingen kunnen zich richten op hele percelen,maar ook op
perceelsranden.
Aanpak: Onderzoek op dit vlak wasin hetverleden vaakgericht op verschraling van voormalige
landbouwgronden om een herstelbeheer van het oecosysteem te realiseren.Daarbij werd weinig
aandacht besteed aandegevolgenvan de aanpassingvan het graslandbeheer voor de
bedrijfsvoering. Indit thema wordt aandacht besteed aanverschraling en aangepast beheer en aan
deinpassing van beheer van percelen en perceelsranden op landbouwbedrijven:
-toepassing vande procedure voor planning, uitvoering, monitoring en evaluatie bij beheer van
perceelsranden op landbouwbedrijven;
-kosten en baten vanverschillende vormen van aangepast beheer van perceelsranden en
slootkanten en deeffecten op flora enfauna;
-inpasbaarheid van perceelsrandenbeheer in bedrijfsvoering;
- langetermijn effecten vanverschraling en aangepast graslandbeheer opflora,fauna en
graslandproduktie (percelen en perceelsranden);
- herintroduktie van plantesoorten voor een snelle omvorming tot soortenrijke graslanden (percelen
en perceelsranden);
-analyse van eigenschappen van graslandplanten om de effecten van beheer te verklaren en op
termijn mogelijk ook beter te kunen inschatten (percelen en perceelsranden);
-voederwaarde engebruiksmogelijkheden van ruwvoeders van soortenrijke graslanden en
natuurgebieden;
-faunistischewaarden van graslanden;weidevogels envlinders hebbenveelaandacht gekregen;
de aandacht voor andere fauna iszeer beperkt,terwijl een groot aantalaantallen soorten (bijv.
insecten) sterk afhankelijk isvan het graslandbeheer endein degraslandenvoorkomende soorten;
het is de bedoeling om in detweede helft vande programmaperiode hieraan meer aandacht te
besteden.
Fasering: Enkele proeven (zowelop percelen als perceelsranden) zijn eenvoortzetting uit
voorgaande programma's. Dit onderzoek wordt uitgebreid naar andere grondsoorten en naar
praktijkbedrijven. In 1998start onderzoek naarvoederwaarde engebruiksmogelijkheden van
ruwvoeders vansoortenrijke graslanden. Indetweede helft van het onderzoeksprogramma zal meer
aandacht worden besteed aandefauna vangraslanden.
Uitvoering: AB-DLO,IBN-DLO, ID-DLO,(CPRO-DLO),PR,
plgnning 1998

l Multifunctionele landbouw:
Eenwerkgroep zalzich bezighouden met hetverder uitwerken van het concept van multifunctionele
landbouw en het op basisdaarvan selecterenvan eengebied.Eenaantalaspecten worden daartoe
in aparte projecten uitgewerkt:
-selectiecriteria voor gebiedskeuze
-opstellenvan eengebiedsvisie samen met betrokken partijen (bij selectievan een gebied)
-verkenning vandewijze waarop boeren hun bedrijfsvoering willen en kunnen verbreden.
Eenaantalandere bouwstenen voor multifunctionele landbouw worden door de participerende
instellingen in dewerkgroep ingebracht.
2 Duurzaam Landgebruik Winterswijk:
In 1998worden dedeelprojecten in overleg met de betrokken partijen verder uitgewerkt tot
ontwerpen van systemenvan multifunctioneel grondgebruik. Tevensworden de mogelijkheden
verkend om deze projecten op een centrale locatie in het gebied aante leggen.Eind 1998vindt een
beslissing plaatsover verderevoortzetting van het project op basisvandeonderzoekvoorstellen en
definanciële mogelijkheden.
3 Natuurplannen op bedrijfsniveau:
Ineen gezamenlijk project zalde bestaande kennis en ervaring worden geïnventariseerd en
aangevuld met eigen inzichten.Op basis hiervanwordt een prototype gemaakt dat in 1998reeds
voor enkele bedrijven (o.a.de nieuwe fruitteeltaccomodatie in Randwijk) getoetst kanworden.
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Ook wordt aandacht besteed aan natuur op (biologische) varkens-en pluimveebedrijven.
Voor een aantal (proef)bedrijven zullen de bestaande projecten met natuurplannen worden
voortgezet (de Marke,Cranendonck, OBSNagele) en wordt in 1998gewerkt aan verbreding en
monitoring.Voor Zegveld wordt het natuurplan herzien,terwijl voor een aantal andere
proefbedrijven geheel nieuwe natuurplannen worden opgesteld. Bij deze plannen zal gebruik
worden gemaakt van de nieuwe procedure.
4 Randenbeheer (exclusief graslanden):
Omdat binnen dit thema relatief veelnieuwe projecten starten,wordt veeltijd besteed aan
inventarisatie van bestaande kennis in binnen-en buitenland. Daartoe wordt onder meer begin 1998
eenworkshop georganiseerd waarin instellingen/personen met kennis en ervaring worden gevraagd
een bijdrage te leveren enwaar bestaande kennis uitgewisseld kan worden.Gezien de vele
raakvlakken bij deverschillende sectoren zullen ook daar afspraken worden gemaakt over het
vergaren vanverdere kennis uit literatuur en praktijk.
Met de verzamelde kennis zaldevraagstelling verder worden aangescherpt enworden de
onderzoekprojecten in detail (=op proefniveau) ingevuld.Aanleg van proeven zalin zomer/najaar
1998 starten. Eendeelvan deproefaanleg en-uitvoering loopt parallel aan de uitvoering van de
natuurplannen op (proef)bedrijven.
Openkele locaties zijn al proeven aangelegd in het kader vanvoorgaande onderzoeksprojecten enprogramma's. Dezeworden voortgezet, hier zalmonitoring dus reeds plaatsvinden in 1998.
5 Beheer van soortenrijke graslanden en perceelsranden:
Binnen dit thema is reeds meer kennis enervaring aanwezig dan in dethema's 3en4.Ook vindt
reeds onderzoek plaats,dat op beperkte schaalop proefvelden (Veenkampen,Ossekampen) en
perceelsranden (Zegveld,Cranendonck) wordt voortgezet. Ookwordt nieuw proefveldonderzoek
gestart naar perceelsranden opzand-en kleigrond (de Marke,Waiboerhoeve en Heino) en
praktijkbedrijven. Daarnaast wordt onderzoek gestart naar devoederwinning, voederwaardering en
voeropname van ruwvoer vansoortenrijke graslanden en naarde mogelijkheden naar de
inschakeling vande landbouw bij het beheer van natuurterreinen middels begrazing.
andere relevante
programma's

Erzijn raakvlakken metdevolgende DLO-programma's:
DLO-248:Agrarische structuur, landelijk gebied en beroepsbevolking
DLO-265:Optimalisering vangeïntegreerde en biologische produktiesystemen
DLO-274:Ruimtelijke planvorming,landinrichting en informatievoorziening
DLO-297: Ruwvoerbenutting van eigen bodem
DLO-314: Publiek en bestuurlijk draagvlak voor natuur- en landschapsbeheer
DLO-326:Veranderende samenleving enveranderend landgebruik (i.o.)
Ook met onderzoekprogramma's van het Praktijkonderzoek zijn ervele raakvlakken. De belangrijkste
daarvan betreffen de programma's:
BPO-i: Duurzame boomteelt
FPO-l: Duurzame fruitteelt
PAV-ll Ontwikkeling entoetsing van duurzame bedrijfssystemen voor de akkerbouw en de
vollegrondsgroenteteelt
PBB-l: Duurzame bedrijfssystemen in de bloembollenteelt
PP-3.15 Duurzame pluimveehouderij
PR-l Duurzame veehouderij (gangbaar en biologisch)
PV-i Duurzame varkenshouderij

indicatie omvang
projecten

Totaal Mf 3,5waarvan Mf 2,0ten lastevan LNVvoor het DLO-deelen Mf 1,2 ten lastevan LNVvan
het PO-deel.
Multifunctionele landbouw
AB-10245Gebiedsgericht onderzoek naar multifunctionele landbouw (AB-DLO,IBN-DLO,SC-DLO,
LEI-DLO,ID-DLO,CPRO-DLO,PAV,PR:P.Vereijken)
SCKansrijke gebieden voor multifunctionele landbouw (SC-DLO,AB-DLO;C. Hermans)
SCGebiedsvisie voor gebieden met behoefte aan multifunctionele landbouw (SC-DLO;M.
Pleyte)
LEI-63193 Perspectieven van multifunctionele landbouw en agrarisch natuur op
landbouwbedrijven, deafweging tussen ecologie en economie en effecten van
sturingsinstrumenten (LEI-DLO,AB-DLO,IBN-DLO;A.vanden Ham)
.Duurzaam Landgebruik Winterswijk
AB-10320 Duurzaam Landgebruik Winterswijk (AB-DLO,SC-DLO,IBN-DLO,ID-DLO, IMAG-DLO,
ATO-DLO,Prov.Gelderland,WCLWinterswijk, NM, NUON,Waterschap Rijn/IJssel,GLTO,
Landgoedeigenaren Winterswijk, WOG,ABCLochern,Arcadis e.a.;H. Korevaar)
. Natuurplannen op bedrijfsniveau
PR-36381 Standaardprocedure voor het opstellen van een natuurplan voor landbouwbedrijven
(PR,PAV,FPO,BPO,PBB,PV,PP,AB-DLO,IBN-DLO, IPO-DLO;Th.V. Vellinga)
PR-36382Agrarisch natuurbeheer op deWaiboerhoeve (PR;G. Holshof)
PR-36383Agrarisch natuurbeheer opde proefboerderij Zegveld (PR;J. Corporaal)
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PR-36384Agrarisch natuurbeheer opde proefboerderij Cranendonck(PR; J. Corporaal)
PR-36385Agrarisch natuurbeheer opde proefboerderij Aver Heino (PR;G. Holshof)
PR-36387Agrarisch natuurbeheer op de proefboerderij Bosma Zathe (PR;G. Holshof)
AB-10324Natuurplan voor het proefbedrijf DeMarke (AB-DLO,CLM,PR;H. Korevaar)
PP-2030Multifunctioneel gebruik van uitloop voor leghennen (PP;Th.G.C.M.van Niekerk)
PP-2031Erfbeplanting rond pluimveestallen (PP;Th.G.C.M.van Niekerk)
PV-01.07.01 Aanleg van een onverharde uitloop,omgeven door een houtwal,voor biologische
varkenshouderij (PV;N.Verdoes)
PAV-39.0.35Ontwikkeling en beheer van natuurwaarden voor akkerbouw- en vollegrondsgroente-teeltbedrijven (PAV;W. Sukkel)
FPO-165Natuurplan voor fruitteeltproeftuin Randwijk (FPO;S.J.Wertheim)
Randenbeheer op spuitvrije en niet-beteelde zones
PBB-354Inrichting en beheer vanteelt-enspuitvrije zones rondom bloembollenpercelen (PBB,
J.E.Jansma)
BPO-8107 Natuurlijke slootkanten enwindkeringen op boomkwekerijen (BPO;N.A. Leek)
IBN-3582i.oiModelmatige analysevandeinvloed van detemporele en ruimtelijke dynamiek in
een agrarisch landschap alsgevolgvande landbouwbedrijfsvoering op de
verspreiding/biodiversiteit vanwilde planten (IBN-DLO,LUW-TPE;W. Geertsema)
IPO-55554Optimalisatie van natuurwaarden engewasbeschermingsfuncties van kruidenrijke
perceelsranden in akkerbouwgebieden (IPO-DLO,AB-DLO,SC-DLO;C.J.H.Booij)
PAV-39.0.35 Ontwikkeling en beheer van natuurwaarden voor akkerbouw- en vollegrondsgroente-teeltbedrijven (PAV;W. Sukkel)
. Beheer van soortenrijke graslanden en perceelsranden
AB-10309 Langjarige proefvelden voor herstelvan soortenrijke graslanden (AB-DLO,LUW,SCDLO;M.J.M.Oomes)
AB-10312Herintroduktie van plantesoorten voor soortenrijke graslanden (AB-DLO, H. Korevaar)
AB-10321Eigenschappen van graslandplanten (AB-DLO,A.K.vander Werf)
ID-47148.01Voederwinning,voederwaardering envoeropname van ruwvoer van soortenrijke
graslanden (ID-DLO,AB-DLO;H.Valk)
PR-36581Mogelijkheden voor landbouw alsbeheerder van natuurterreinen (PR;J.Corporaal)
PR-36580 Landbouwkundige gevolgen van aangepaste bemesting op slootkanten en
perceelsranden (PR;J. Corporaal)
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3.10

Recreatie en toerisme

303

Programma 272

Rol en betekenis van recreatie en toerisme bij de instandhouding en
ontwikkeling van duurzaamheid en kwaliteit in de groene ruimte

programmaleider

Dr. H.J.J.Kroon - SC-DLO

aanvangsjaar

1995

eindjaar

1998

samenvatting

Het programma isgericht opde beschrijving en analyse van de rol ende betekenis van recreatie en
toerisme bijde instandhouding en ontwikkeling van duurzaamheid en kwaliteit in degroene ruimte
enerzijds ende betekenis van bos,natuur en landschap als basiselement voor het toeristischrecreatieve produkt anderzijds. Daarbij inbegrepen isde ontwikkeling van methoden t.b.v. planning,
inrichting en beheer van recreatievoorzieningen envoorts de ontwikkeling van methoden t.b.v. de
regionale produktontwikkeling.

aanleiding

Zowel door de NRLOals door de Beleidsdirectie Openluchtrecreatie zijnwensen t.a.v. het
recreatieonderzoek geformuleerd (Zie Nota Kiezenvoor Recreatie; NRLO-Meerjarenvisie
Landbouwkundig Onderzoek 1995-1998).In het voortraject isook de recreatiesector geconsulteerd
via brainstormsessies.
Recreatie en toerisme worden in het kader vandit programma benaderd vanuit een economisch
motief, een leefbaarheidsmotief envanuit dezorgvoor een duurzaam milieu.Hetwaarborgen van
de recreatieve kwaliteit ende revitalisering van het landelijk gebied (inclusief bos-en
natuurgebieden) vormen belangrijke doelstellingen van dit programma.
Hetonderzoek voor de sector recreatie entoerisme isbij DLOalsgeheelgericht opde rol en de
betekenis van recreatie entoerisme in het veranderingsproces waaraan de groene ruimte in
Nederland en Europa isonderworpen. Derurale gebieden van Europa zijn onderworpen aan
ingrijpende transformatieprocessen, waarbij zowel duurzaamheid van ecosystemen als ook culturele,
demografische en economische ontwikkelingen van rurale gebieden in het geding zijn; en dus de
leefbaarheid in rurale samenlevingen.Voor het Europese grondgebied alsgeheel kan worden
vastgesteld dat een proces van hernieuwde afstemming van ruimteclaims voor landbouw, wonen,
recreatie,toerisme, natuurwaarden,infrastructuur en bedrijvigheid op gangis gekomen. Dit
afstemmingsproces maakt het noodzakelijk dat nagedacht wordt over het sturingsvraagstuk.
Decentralisatie en deregulering vragen om nieuwe omgangsvormen en afspraken tussen overheden
onderling entussen overheden,marktpartijen en andere belanghebbenden, zoals bijvoorbeeld
lokale bewoners. De NRLObeveeltin dit verband aanonderzoek uit tevoeren naar publiekshouding
alsmede naar de communicatie over de ontwikkelingen in het landelijk gebied ter vergroting van het
maatschappelijk draagvlak.
Ten aanzien vande interactie recreatie-natuur wordt door de NRLOaandacht gevraagd voor: het
ontwikkelen van draagkrachtcriteria; de beheersbaarheid van recreatieve druk en het
operationaliseren van gecombineerde ontwikkeling van recreatie/toerisme en natuur.
Voor Nederland in het bijzonder ligt er een problematiek in deverstedelijkte gebieden. De grenzen
tussen stad en land vervagen (vandaar dat gesproken wordt over groene ruimte) en stedelijke
functies alswonen en bedrijvigheid verschuiven naar interstedelijke regio's.Tenaanzien van de
interactie stad-land wordt devraaggesteldwat de gevolgen zijnvanveranderende en verschuivende
functies voor recreatie entoerisme. Meer in het bijzonder gaat het om vraagstukken van bereikbaarheid, bruikbaarheid, situering en uitwisselbaarheid en deinpassing van recreatief-toeristische
plannen in meer ecologisch verantwoorde stedelijke ontwikkelingen. Ditvraagt om creatieve en
haalbare oplossingen om de plaats van openluchtrecreatie in dit nieuwe stedelijke landschap veilig
te stellen.Voor het onderzoek liggen er belangrijke vragen over de mogelijkheden van gecombineerde ontwikkeling vanfuncties. Hetis met name op dit punt dat samenwerking met andere DLOprogramma's zoals 274en204voor de hand ligt enverder versterkt zalworden.
Het onderzoek wordt gebundeld langs devolgende hoofdlijnen:
1. Vraag en gebruik
Eenvan de hoofddoelstellingen van het beleid is het voldoen aanwensen,voorkeuren en
mogelijkheden van recreanten entoeristen. Dit vereist analyse van devoortdurende verandering en
differentiatie van devraag naar toeristisch-recreatieve goederen en diensten. Dit onderzoek is
gericht opveranderingstendensen endifferentiatie vande vraag,in samenhang met sociale
kenmerken. Daardoor kunnen consequenties van demografische, economische en culturele
veranderingen op participatie aan recreatie-activiteiten worden voorspeld.Tegen deze achtergrond
kanonderzoek naar het feitelijk gebruik van recreatieve voorzieningen worden geïnterpreteerd naar
effecten van aanbodverschillen.Teonderscheiden subthema's zijn onder andere: bereikbaarheid,
gebruikswaarde, belevingswaarden, uitwisselbaarheid en bekendheid.
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2. Regionale produktontwikkeling
Detweede hoofdlijn betreft het onderzoek gericht op deontwikkeling van het regionale toeristischrecreatieve produkt.Welke mogelijkheden zijn ervoor deinpassing eninstandhouding van
recreatievevoorzieningen in het landelijk gebied rekening houdend met deontwikkeling in
preferenties en motieven van recreanten entoeristen.Welke toeristisch-recreatieve kwaliteiten zijn
er (in relatie tot devraag) toe te schrijven aanconcrete aanbodkenmerken? Hoe passen recreatieve
voorzieningen enontsluitingspatronen inde bedrijfsvoering vangrondeigenaren en beheerders?
Degroeiende aandacht voor milieu-effecten maakt het nodig onderzoek te doen naar de
consequenties van een ecologisch verantwoorde bedrijfsvoering door recreatie-ondernemers en
terreinbeheerders. Inhet kadervan het beleidgericht op verbrede plattelandsontwikkeling is meer
inzicht nodig in de mate waarin het toeristisch-recreatieve produkt een bijdrage levert voor het
regionale inkomen. De kwantificering van het economisch belang van natuur en landschap blijft in
dit verband aandacht vragen.
Deeconomische aspecten vanopenluchtrecreatie zijn geruime tijd in het onderzoek onderbelicht
gebleven. Het grote belang ervan is reden binnen programma 11te voorzien in een afzonderlijk
subprogramma 'Economische aspecten vanopenluchtrecreatie', waarin met name de economische
aspectenvan het recreatie-aanbod centraalstaan.
Eveneensvan belang voor deversterking van detoeristisch-recreatieve sector op regionaal niveauis
onderzoek naar dewijze waarop zich belangennetwerken tussen publieke en particuliere actoren
ontwikkelen. Hoe kunnen beoogde veranderingen via zulke netwerken worden aangestuurd en wat
isdaarbij de effectiviteit van beleidsinstrumenten? Met namewordt gezocht naar mogelijkheden om
de toeristisch-recreatieve potenties van het cultuur(historische) landschap te benutten voor de
versterking vande kwaliteit endeverscheidenheid van het landelijk gebied. Hierbij moet gedacht
worden aan het optimaliseren vandetoeristisch-recreatieve potenties van landgoederen,
waterlinies,verdedigingswerken enwaterfronten in kleine steden.
3. Relatie met natuur en andere functies
Zoalsverder uit detekst blijkt,wordt het begrip natuur hier in brede zin opgevat als natuur en
landschap.
Eenreeksdoelstellingen van beleid heeft betrekking op de evenwichtige inpassing van recreatie en
toerisme in andere maatschappelijke functies.Dit vereist onderzoek naar de relaties tussen recreatietoerisme en andere functies,waarvan natuurwaarden het meest actueel zijn. Bijzondere aandacht
wordt gevraagd voor de relatie natuur en recreatie in gebieden van de Ecologische Hoofdstructuur.
Welke betekenis hebben veranderingen in natuurwaarden,cultuurwaarden, landbouw e.d.op de
recreatieve belevingswaarde vangebieden? Debetrokkenheid en motivatie van mensen bij
natuurontwikkeling kan dienen om het draagvlak voor te nemen maatregelen te vergroten. Dit
vraagt om perceptie-onderzoek enom studieswaarin gedrag en beleving van recreanten en
toeristen centraal staan.Dit onderzoek kaneen bijdrage leverenvoor deoperationalisering van de
bruikbaarheid van het begrip 'Waardevolle cultuurlandschappen' uit het Structuurschema Groene
Ruimte, naast het vergroten van het draagvlak in desamenleving voor beleidsvoorstellen m.b.t.
natuur en leefomgeving.
Dekwaliteiten van bos,natuur en landschapvormen een belangrijke resource voor de ontwikkeling
van recreatie entoerisme, maar delaatste activiteiten veroorzaken omgekeerd ook problemen die
eenduurzame ontwikkeling kunnen belemmeren.Dewederzijdse beïnvloeding ende onderlinge
afweging vormen een centraal aandachtsveld voor onderzoek.
Speciale aandacht wordt gevraagdvoor het bepalen van 'restwaarden' voor recreatiegebieden in het
gevalvan aantasting door geluid bijgrote infrastructurele werken (compensatiebeginsel). Verder
gaat het daarbij met name om onderzoek naar de betekenis van natuur voor toeristisch-recreatieve
aantrekkelijkheid en onderzoek naar deeffecten vantoerisme en recreatie op natuurwaarden en
naar de beheersbaarheid van de recreatiedruk. Hoe kunnen planningscriteria worden ontwikkeld die
een evenwichtige afweging vanfuncties weerspiegelen? Gezien de huidige plannen voor de
uitbreiding van het Nederlandse bosareaalis aandacht gewenst voor deimplementatie van multifunctionele bosbouw. Voorts isonderzoek voorzien naar de mogelijkheden en sturing van
gecombineerde ontwikkeling van recreatie en natuur in land-enwatergebieden met hoofdfunctie
natuur. Dit tegen de achtergrond van eenverstedelijkt Nederland.
Met het oog op de relatie sportvisserij-natuur isonderzoek naar het gedrag van sportvissers nodig.
Daarvoor iseen afzonderlijk subprogramma opgenomen. Dit subprogramma kent ook een
ecologisch deel, gericht opvissoorten dievan belang zijn voor de sportvisserij.
4. De relatie tussen stad en landelijk gebied
Het onderzoek naar de mogelijkheden encondities voor een meer offensief recreatiebeleid in het
overgangsgebied van stad en landelijk gebied.Volgens het rijksbeleid neergelegd in het
Structuurschema Groene Ruimte,worden ingrepen of ontwikkelingen in enin de onmiddellijke
nabijheid van recreatiegebieden die leiden tot onomkeerbare aantastingen niet toegestaan.Tochis
erin verschillende regio's door eenspecifieke ontwikkeling van stedelijke uitbouw en stedelijke
infrastructuur sprakevan sluipende vernietiging van mogelijkheden voor openluchtrecreatie. Een
evaluatie van het beleid voor openluchtrecreatie-voorzieningen en het opsporen van de kritische
succes/faalfactoren kan een uitgangspunt vormen voor een nieuw offensief ruimtelijk
recreatiebeleid. Interessant in dit verband isde koppeling van dit beleid met recente inzichten over
nieuwe (regionale) vormen vanverstedelijking (parkstad,groene metropool, de relatie stedelijk
groen-compacte stad). Deconceptvorming van EVSO(Ecologisch Verantwoorde Stedelijke
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Ontwikkeling) kanin dit verband worden beschouwd als een belangrijke aanzet voor een nieuw
denken over de ontwikkeling vanverstedelijkte gebieden. Insamenhang hiermee wordt ook het
noodzakelijke gebruiks- en belevingsonderzoek ingekaderd.
5. Sturingsvraagstukken
De landelijke gebieden in Nederland en Europa bevinden zichin eenfasevan ingrijpende
transformatieprocessen. Bestuurlijk gezien is er sprakevan deregulering,decentralisatie en
zelfregulering. Dit heeft consequenties voor dewijze waarop beleidsorganen hun sturingsopgave
kunnen waarmaken. Deinteractieprocessen tussen sector enfacetbeleid en de daarmee
samenhangende coördinatieproblemen vormen een belangrijk probleemveld bij de beleidsvoering in
het landelijk gebied. Indit programma gaat het specifiek om de rolvan recreatie entoerisme in het
krachtenveld van deverschuivende functies in het landelijk gebied. Bepaalde vormen van regelgeving (ziede nota Ruimte voor Toerisme van het Ministerie van EZ)zijn sterk bepalend (soms
remmend) voor de economische ontwikkelingsmogelijkheden van de toeristisch-recreatieve sector.
Belangrijke onderwerpen zijn de analysevan bestuurlijke processen, het functioneren van instituties,
deveranderingen in taken en bevoegdheden tussen deverschillende bestuurslagen en belangenbehartiging.Geconstateerd kanworden dat de positie vandetoeristisch-recreatieve sector bij het
richting geven aan sturingsvraagstukken op het regionale niveau uitgesproken zwak iste noemen.
Aandacht voor sturingsvraagstukken betekent tevens het bieden van een mogelijkheid voor het
beleid om de ontwikkelingen in recreatie entoerisme te volgen ente confronteren met de
doelstellingen van het beleid.Zo houdt men als hetware devinger aan de pols en kan men gericht,
waar nodig engewenst, bijsturen.
Voor deontwikkeling van devijf genoemde toepassingsgebieden wordt het onderzoek gericht op
allerlei aspecten vande onderzoekmethodologie (monitoring en modelbouw) en wordt gestreefd
naar theorievorming.
doel

In het algemeen is meer sprakevaneeninspannings-dan van een resultaat-verplichting. Dat neemt
niet weg dat er ook van de resultaten concrete bijdragen verwacht worden voor de beleidsvorming.
Inalgemene zin wordt van de modelontwikkeling verwacht dat rond 1996 enkele deelmodellen de
pilotfase kunnen bereiken en enkele ervan rond 1998operationeel kunnen worden.
Bijzondere resultaten voor thema's 1en 2:empirische onderbouwing en verfijning van
planningscriteria gebaseerd op kennis van wensen,voorkeuren en mogelijkheden van recreanten in
uiteenlopende doelgroepen.Vooral gericht op sector-specifieke instrumenten voor monitoring,
normering en evaluatie:ontwikkeling van informatiesystemen (richting en tempo direct te sturen
door de directie Groene Ruimte en Recreatie) engeleidelijke verbetering van de Behoefteraming OR.
Voor thema's 2,3en4:empirische onderbouwing enverfijning van de afstemming tussen
recreatieve en niet-recreatieve planningscriteria.Vooralgericht op integrale instrumenten voor
monitoring, normering en evaluatie (recreatieve inbreng bij deverbetering van regionale
planvorming). Voorts gericht op het in kaart brengenvan enkele bijzondere recreatievormen envoorzieningen en hun niet-recreatieve omgeving,te beginnen bij sportvisserij.Tenslotte gericht op
het in kaart brengen van opties voor recreatieve produkten in enkele voorbeeldgebieden.
Voor thema 5:empirische verklaring van sturingsprocessen,vooral gericht op de effectiviteit van
beleidsinstrumenten envan netwerkopbouw. Voortgang is gekoppeld aan program-externe
strategische expertise-ontwikkeling enverdient tussentijdse evaluatie.

planning 1998

l . Vraag en gebruik.
Het Simulatiemodel Recreatief Groen,ontwikkeld voor inbreng in de VINEX-actualisatie, heeft de
modelontwikkeling in een stroomversnelling gebracht. Verdieping wordt bij SC nagestreefd via
uitwerking van het Vraagmodel envia onderzoek naar Aanbodkwaliteiten. Bij het Vraagmodelis
vooraldegeografische spreiding aande ordevanvraagaspecten,die zijn te relateren aan
demografische gegevens. Lopend empirisch onderzoek levert relatieve gewichten tussen enkele
belangrijke kwaliteitsindicatoren voor toepassing in het Aanbodmodel; met inbouw van recente
ervaringen met bepaalde kwaliteitsaspecten.Voortbouwend op de ervaringen met het Simulatiemodel,worden vraag en aanbod met elkaar verbonden via een Gedragsmodel.
Met het Infosysteem BORISzijn de eerste ervaringen opgedaan voor toepassingen, met ondersteuning voor deintroductie ervan. Daarbij kan ook de monitoring voor diverse planbureau-functies
aande orde zijn. Afhankelijk van zulke ervaringen bezien we of en hoe verbreding naar data-bestanden kanworden ingebouwd. Inenkele projecten worden zulke bestanden reeds opgebouwd.
Deafronding van de reeksSC-projecten voor desportvisserij vindt naar verwachting eind 1998
goeddeels plaats. Bezienwordt of ook andere bijzondere recreatievormen aan de orde kunnen
komen.
2. Regionale produktontwikkeling.
Voor deweging van recreatie endeafweging met andere functies wordt onderzoek gericht op
wensbeelden en kwaliteitscriteria voor recreatie,mede toegespitst voor bijzondere doelgroepen.
Daarbij zijn ook economische en ecologische effecten aan deorde. Naast eisen voor ecologische
duurzaamheid worden economische effecten van recreatieve bestedingen onderzocht. Op nationaal
en regionaal niveau gaat het om de balans tusseninkomend en uitgaand toerisme2. Voor
planvorming zijn functionele en ruimtelijke relaties binnen complexen aan de orde,inclusief de
verhouding publiek-privaat.
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3. Relaties van recreatie met andere functies.
Het onderzoek blijft sterk gericht o p recreatie in bos- en natuurgebieden, vooral bij het IBN, z o w e l
v a n u i t de betekenis van natuur als vanuit de effecten van receatief gebruik. Het RIVO onderzoekt
verbeteringen voor trekvissen in rivieren. In 1998 kan een project van start gaan voor landbouwgebieden2. Recreatie zal in verband w o r d e n gebracht met mogelijke veranderingen i n bedrijfsvoering,
w a a r b i j o o k aandacht zal w o r d e n besteed aan agrotoerisme. Dit in relatie met het LEI-bedrijveninformatienet.
4. Relatie stad-land.
Het S i m u l a t i e m o d e l Recreatief Groen is in eerste aanleg o n t w i k k e l d voor i n b r e n g in de VINEXactualisatie, i n verband met de verstedelijking. Het onderzoek naar strategieën voor stadslandschappen onder stedelijke invloed is inmiddels op gang g e k o m e n . Vooralsnog ligt de nadruk o p beleving
en gebruik van stadslandschappen, uit te werken in enkele case-studies. Geleidelijk 2 zal het accent
verschuiven naar strategieën o m negatieve invloeden van verstedelijking tegen te gaan en o m
positieve potenties te benutten.
5. Sturingsvraagstukken.
Met de projecten rond ecologische en sociale capaciteit w i l l e n w e betere redeneerlijnen o n t w i k k e l e n
voor beleidsnormen; deze lijn verdient voortzetting voor afstandsnormen. Terwille van een betere
aansturing van beleid gaat de aandacht uit naar draagvlak bij de bevolking e n naar belangennetwerken tussen publieke en private actoren.
andere relevante
programma's

Er is een expliciete samenhang met de volgende programma's:
316, 274, 326

indicatie

Totaal M f 2,9 waarvan Mf 2,9 ten laste van LNV.

projecten

omvang

SC-672
IBN 443-01

Kroon
Peltzer

Coördinatie programma
Coördinatie IBN-inbreng

M o d e l o n t w i k k e l i n g en Infosystemen
IBN 415.04
Bervaes Simulatie Recreatief Groen, fase 2
Rekenmodel v o o r simulatie van uitvliegpatronen, reisafstanden en bezoeksintensiteiten. O n t w i k k e l d
voor LNV-inbreng in de VINEX-actualisatie maar met bredere toepassingsmogelijkheden.
SC-583
Kroon
Simulatie Recreatief Groen, fase 2
Inbreng v o o r buitenstedelijke recreatie in IBN-project.
SC-610
de Vries Vraagmodel
Demografische verschillen tussen woonplaatsen en hun consequenties voor vraagaspecten, m e t
koppeling aan verbrede BORIS.
SC-609
Goossen Kwaliteitsonderzoek
Empirisch onderzoek ter schatting van relatieve gewichten tussen kwaliteitsaspecten. Indicatie 13
'Recreatie' speerpunt; hoe komen keuzen t o t stand.
SC
nieuw
Aanbodmodel
Uitwerking van de Toeristisch-Recreatieve Index met toepassing van onderzoek naar kwaliteitsaspect e n , inclusief aantrekkelijkheid landschap, geluidshinder e.d. en koppeling aan BORIS.
SC
Kroon
Gedragsmodel (voorheen: locatiemodel)
Vereenvoudigd simulatiemodel (zie IBN en SC)voor koppeling van modellen voor vraag en a a n b o d ,
met k o p p e l i n g aan verbrede BORIS.
SC
de Vries Introductie BORIS
Basisvariant van het OR-Infosysteem voor aanbodkenmerken. Tijdelijke begeleiding van gebruikers
en signalering van verdere wensen bij GRR, bij andere rijksdiensten en bij provincies.
SC
nieuw
Verbreding Infosysteem BORIS
Verbreding van fysieke aanbodkenmerken naar gebruikscijfers, inrichtings- en beheersplannen e.d.
LEI
Douw
Infosysteem Recreatieschappen
O p b o u w van een informatienetwerk voor gegevens over de bedrijfsvoering van recreatiegebieden,
met koppeling aan verbrede BORIS.
LEI
Douw
Infosysteem recreatie land- en bosbouwbedrijven
Gebruik van bedrijveninformatienet ter bepaling van i n r i c h t i n g en beheer v o o r recreatie, m e t
koppeling aan verbrede BORIS.
IBN 418.09
Spinnewijn
GIS-bestand recreatiegebieden
In kaart brengen van grenzen van recreatiegebieden (afronding fase 2), met koppeling aan BORIS.
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SC
Jókövi
Databestand recreatiegebieden
Toevoegen van gebiedskenmerken aan GIS-bestand recreatiegebieden uit IBN-project, m e t koppeling
aan BORIS.
Bijzondere recreatievormen
SC
Ploeger Categorieën vissers
Bepaling van marktsegmenten voor belangenorganisaties en beleid i n relatie t o t sociale k e n m e r k e n
en visgedrag.
SC
nieuw
Kader voor objectonderzoeken vissers
Richtlijnen voor tellingen en enquêtes bij hengelaats o p vislocaties.
RIVO-590.51
Cazemier M o n i t o r i n g van trekvissen i n de grote rivieren
Onderzoek naar trekvissen op nationale schaal en mogelijke effecten van maatregelen.
RIVO-600.50
Cazemier AlO-onderzoek Overijsselse Vecht
Onderzoek naar trekvissen en de effecten van maatregelen o p regionale schaal.

( b u i t e n 272)

Relaties van recreatie met andere functies: natuur
IBN
nieuw
Jaarbezoek b o s - e n n a t u u r g e b i e d e n
Schatting totale jaarbezoek, trends, invloed van maatschappelijke o n t w i k k e l i n g e n , g e v o l g e n van
aanleg n i e u w e bossen.
IBN
nieuw
Recreatieve betekenis van n a t u u r
Effecten van natuurwaarden op recreatieve beleving en gebruik.
IBN
nieuw
Openstelling droge en natte natuur
Inventarisatie van openstelling en ontsluiting van natuurgebieden voor diverse vervoerswijzen.
IBN
Peltzer
Recreatie en natuur
Relaties tussen recreatiedoelgroepen en natuurdoeltypen c.q. doelsoorten.
IBN
nieuw
Effecten van recreatie o p n a t u u r
Case studies en algemene analyse in het Waddengebied.
IBN 403.04 Henkens
Ecologische capaciteit,
Koppeling van ecologische capaciteit fase l (IBN) aan sociale capaciteit (SC644).
IBN
nieuw
Zonering voor natuurbescherming en recreatiebeheer
Complementaire en competitieve belangen in planning en beheer bij toepassing van sturingsmaatregelen.
Relaties van recreatie met andere functies: w o n e n en verkeer
SC-704
Ploeger Beleving en gebruik stadslandschappen
Effecten van stedelijkheid en verstedelijking op gebruiks- en belevingswaarden in relatie t o t
bereikbaarheid en feitelijk gebruik. Startfase voor een reeks case-studies, m e t k o p p e l i n g naar IBN.
SC
nieuw
Case studies stadslandschappen
Effecten van stedelijkheid en verstedelijking op gebruiks- en belevingswaarden in relatie t o t bereikbaarheid en feitelijk gebruik. Case-studies o p basis van SC704.
IBN
nieuw
Recreatieve aspecten van stedelijk groen
Betekenis van openbaar groen voor recreatie i n stedelijk en verstedelijkt gebied (met k o p p e l i n g e n
aan SC704).
IBN
nieuw
Grote infrastructuur
Gevolgen van grote (infrastucturele) projecten voor recreatieve kwaliteit en draagvlak.
Relaties van recreatie met andere functies: landbouw
IBN 418.07
Spinnewijn
Openstelling agrarisch gebied
Landelijke inventarisatie (afronden fase 2).
SC
nieuw
Beleving en gebruik l a n d b o u w g e b i e d e n
Bereikbaarheid, gebruiks- en belevingswaarden i n relatie t o t feitelijk gebruik, inclusief agrotoerisme.
IBN
nieuw
Bos en natuur in relatie t o t landbouwgebieden
Recreatieve betekenis van bos- en natuurgebieden in o v e r w e g e n d agrarische regio's.
LEI
nieuw
Landbouw-Recreatie ( b u i t e n 272)
Economische relaties tussen recreatie en landbouw.
Produktontwikkeling
SC
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nieuw

Wensbeelden v o o r recreatie, fase 2

Bevolkingsonderzoek naar wensbeelden v o o r de eigen recreatie en die van anderen.
SC
nieuw
Doelgroepen voor recreatiebeleid
Toespitsing van onderzoeksresultaten over vraag en gebruik naar demografische, economische en
culturele groepen, met extra aandacht voor allochtonen en schoolgaande j e u g d .
IBN
nieuw
Duurzaam toerisme en natuurlijk milieu
Eisen van ecologische duurzaamheid van binnenlands, i n k o m e n d en uitgaand toerisme. Indicatie l
'Internationaal natuurbeheer'.
LEI
Teeuwen Regionaal-economische effecten van toerisme
Effecten van bestedingen o p omzet en werkgelegenheid van bedrijven in regio's.
SC
nieuw
Inkomend en uitgaand toerisme
Betekenis van Nederlandse vakantiebestemmingen voor de toeristische verkeersbalans. Indicatie 13
'Recreatie' speerpunt: internationale concurrentiepositie.
SC
Jókövi
Ruimtelijke complexen
Functionele samenhangen tussen nabijgelegen plekken, routes en gebieden, incl. relaties tussen
publieke en private voorzieningen.
SC
nieuw
Normen bereikbaarheid en verkeer
Redeneerlijnen voor het bepalen van normafstanden t.o.v. w o o n - en verblijfplaatsen, ter beperking
van het recreatieve autoverkeer bij goede bereikbaarheid van gebieden met recreatief gebruik.
IBN
nieuw
Draagvlak voor natuur en recreatie
Kennis en opvattingen bij de bevolking m.b.t. integratie van natuurbelangen in andere beleidsveld e n , inclusief gevolgen van grote infrastructurele projecten.
SC
Jókövi
Belangennetwerken
Landelijke en regionale verhoudingen tussen overheidsinstellingen, belangenorganisaties en
bedrijven, incl. relatie tussen openbare en particuliere sector.
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3.11

Productveiligheid
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Programma 280

Onderzoek naar de biologische veiligheid van genetisch
gemodificeerde planten

programmaleider

Dr.W.J.Stiekema— CPRO-DLO

aanvangsjaar

1995

eindjaar

1998

samenvatting

Dit programma zal het beleid de handvatten bieden voor het stellen van veiligheidscriteria waaraan
transgene planten en transgenen moeten voldoen,vóórdat tot introductie in het milieu wordt
overgegaan. Het zal leiden tot inzicht hoe bepaalde risico's zijn te controleren. Bovendien zal het een
bijdrage leveren aan het vergroten van detransparantie voor de samenleving, hoe detoetsing op
veiligheid vantransgene gewassen plaatsvindt. Naast experimenteel onderzoek zullen daartoe
bureaustudies en advieswerkzaamheden worden uitgevoerd.

aanleiding

Derecombinant DNA-technologie maakt het mogelijk genetisch gemodificeerde organismen te
produceren met geheel nieuwe eigenschappen. Deze nieuwe technologie biedt grote perspectieven
voor de landbouw wat betreft verbetering van kwaliteit en diversificatie van producten. De
consequenties van deintroductie van dergelijke planten in het milieu zijn echter nog niet altijd goed
in te schatten.Bovendien bestaat erzorgin de samenleving betreffende biologische veiligheid van
deze nieuwe technologie. Kennisvan de biologische veiligheid van genetisch gemodificeerde
organismen isdan ook gewenst, zodat deoverheid een gefundeerd beleid kanvoeren m.b.t. de
toelating van dezeorganismen in het milieu enopde markt.
Derecombinant DNA-technologie heeft het mogelijk gemaakt erfelijke eigenschappen uit virussen,
bacteriën,schimmels, planten,dieren ende mens naarcultuurgewassen over tedragen. Dit heeft al
geleid tot virus-, bacterie-,insecten-en herbicideresistente gewassen als ook tot nieuwe
bloemkleuren,veranderde vet-en zetmeelsamenstelling,betere houdbaarheid en nieuwe vormen
van mannelijke steriliteit. Momenteel vinden veldproeven met genetisch gemodificeerde gewassen
in diverse landen o.a. Nederland volop plaats.Genetisch gemodificeerde tomaten met een
verbeterde houdbaarheid zijn ditjaar op deAmerikaanse markt verschenen endeverwachting isdat
in 1995 de eerstetransgene gewassen in Europa in het verkeer zullen komen. Dit illustreert de snelle
implementatie vandeze nieuwe methoden: 12jaar nade ontwikkeling van de eerste transgene
tabaksplant heeft het eerste commerciële product de markt reeds bereikt.
Deze nieuwe technologie kan een heelbelangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de
milieubelasting met landbouwchemicaliënvia deinbouw van resistenties tegen ziekten en plagen in
cultuurgewassen, dé milieuvriendelijke manier vangewasbescherming. Ook zijn er goede
mogelijkheden voor deverbetering vande kwaliteit ende agrificatie van land-en tuinbouwgewassen.
Ondanks dezeaantrekkelijke perspectieven voor de hele agroketen, moet niet uit het oog worden
verloren dat hier sprake isvan een nieuwe technologie. Deconsequenties voor het milieu van
grootschalig gebruik vantransgene gewassen,met een breed scala aan transgene eigenschappen,
kunnen nog niet altijd goed worden ingeschat. Dit onderzoekprogramma is eropgericht een aantal
vragen naar de biologische veiligheid vantransgene planten die naar voren zijn gekomen in
discussies met beleidsmedewerkers (LNV,VROM,EZ),het bedrijfsleven en consumentenorganisaties,
zo goed mogelijk te beantwoorden.

doel

Dit onderzoekprogramma isgericht op kennisvermeerdering betreffende de eigenschappen van
genetisch gemodificeerde planten in relatietot het milieu waarin zegeïntroduceerd worden.De
verkregen kennis kanveelaldirect gebruikt worden door de beleidmakers en zalde overheid in staat
stellen wetenschappelijk gefundeerde beslissingen te nemen over detoelating van deze planten in
het milieu.
Om deze doelstelling te bereiken zullen in de planperiode devolgende onderzoekprojecten worden
uitgevoerd:
A. Biologische veiligheid van merkergenen
Aan de handvan literatuurgegevens zullen studies worden uitgevoerd naar de biologische veiligheid
van bepaalde transgenen zoals merker- en selectiegenen. Eendergelijke studie isdoor ons eerder
gedaan naar de biologische veiligheid van het selectiegen dat zorgt voor kanamycine-resistentie.
Gedacht kan hierbij worden aan het ß-glucuronidase-reportergen,het hygromycine-resistentieselectiegen en het glyfosinaat-(Basta)-selectiegen. Het beleid kan met behulp van deze rapporten
voorwaarden formuleren voor het gebruik van deze merkergenen.
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Dit onderdeelvan het programma zalin 1995worden uitgevoerd en afhankelijk vandevraag naar
dit soort studies worden voortgezet in dedaaropvolgendejaren.
B.Vestiging van transgenen in een populatie na kruising
Hoeweltransgenen wellicht beschouwd kunnenworden als neutraal,zalhet toch van belang zijn de
mogelijkheid van vestiging van hun sequenties in wilde populaties in te kunnen schatten. Dit is
vooralvan belang voor de beoordeling vantransgenen waarvan (nog) niet gezegd kanworden dat
ze neutraalzijn.Via literatuuronderzoek zalnagegaan worden of binnen de genera Beta enDaucus
nu algenen zijn aante wijzen die gebruikt kunnen worden om tot een modelvoor genverspreiding
te komen. Parameters die in ieder gevalin dit model meegenomen zullen worden zijn:
pollenproductie enverspreidingspatroon, dichtheden van afstanden tussen populaties,
kruisbevruchtingspercentages, fitness entoeval. Dit onderzoek is eenvoortzetting van eerder
onderzoek dat geleid heeft tot deformulering van dezogenaamde Dpdf-code voor eengroot aantal
gewassen in Nederland eneenonderzoek waarbij genverspreiding tussen cultuursla en zijn wilde
verwanten isvastgesteld.
Dit onderdeelvan het programma zalin 1995worden uitgevoerd enafhankelijk van devraag naar
dit soort studies worden voortgezet in dedaaropvolgende jaren.
C.Stabiliteit van transgenen in kruisingsprogramma's en na uitkruising naar eenwilde verwant
Eenonderzoek naar de genetische stabiliteit en destabiliteit van expressie van eentransgen na
uitkruising van koolzaad naar een andere koolzaadvariëteit of dewilde verwant B. rapa (raapzaad)
zalin 1995door ons worden afgerond.We hebben in dit onderzoek het Basta-resistentiegen en het
ß-glucuronidase-reportergen gevolgd na uitkruising enover 3generaties. Additionele
projectsubsidie zal het mogelijk maken gedurende meer generaties het lot van eentransgen te
volgen na uitkruising naar eenwilde verwant alsook naar een andere cultuurvariëteit, wat te
verwachten isin productievelden.Tevens kandan vastgesteld worden of transgenexpressie op
weefselniveau verandert na uitkruising. Benadrukt dient te worden dat uit praktijkonderzoek blijkt
dat stabiliteit van transgenen niet altijd te voorspellen is uit het gedrag van het transgen tijdens het
veredelingsproces.
Deverworven kennis maakt hetvoor het beleid mogelijk om eengoedeinschatting te maken van het
effect vanverspreiding in het milieu op het gedrag van eentransgen.
Tot voortzetting van dit onderdeel na 1995zalpas besloten worden na een discussie met o.a. de
CCRO.Externe medefinanciering is bijvoortzetting noodzakelijk.
D. Verbetering van de voorspelbaarheid van de expressie van transgenen
Allerlei factoren kunnen deexpressie van eentransgen beïnvloeden.Voorbeelden vandeze factoren
zijn methylering, co-suppressie,epigenetische variatie en positie-effecten. Het doelvan dit
deelproject isinzicht teverwerven hoe de expressie van het transgen zodanig gecontroleerd kan
worden dat dezeinvloeden worden uitgesloten.Slecht tevoorspellen expressie in niet-bedoelde
weefsels,op het verkeerde moment of het geheeluitschakelen vande expressie,zodat niet meer
duidelijk is dat we te maken hebben met eentransgene plant, moeten hierdoor beheersbaar
worden. Uit de praktijk blijkt bovendien dat dergelijke effecten niet altijd tijdens het
veredelingsproces zijn weg te selecteren.
Het onderzoek is eenvervolg van onderzoek dat heeft laten zien dat eenmatrix-geassocieerd DNAelement (MAR-element) deinvloed van deintegratieplaats van eentransgen op zijn expressie kan
neutraliseren dus het positie-effect op transgenexpressie kanverminderen. Het onderzoek zalzich
richten op deverdere identificatie enanalysevan DNA-elementen(matrix-geassocieerde-elementen
of wel MARs)waarmee transgenen uitgerust kunnen worden,zodat de stabiliteit van expressie
gecontroleerd wordt.
Het beleid kandoor deverworven kenniswetenschappelijk gefundeerde eisenformuleren t.a.v.de
voorspelbaarheid van transgenexpressie.
Dit onderzoek wordt medegefinancierd door NWO enzalgedurende de hele programmaduur
worden uitgevoerd.
E.Tegengaan van eventuele pleiotrope effecten door de insertie van een transgen in het
plantegenoom
Door insertie van eentransgen in het plantegenoom kan de expressievan een endogeen gen
worden verstoord,wat niet-bedoelde effecten teweeg kan brengen.Door transgenen via
plaatsgerichte-insertie in het genoom te brengen kandit voorkomen worden. Plaatsgerichte-insertie
kan één kopie van eentransgen gericht naar een bepaalde plek in het plantegenoom brengen,waar
stabiele expressie enovererving gewaarborgd zijn en pleiotrope effecten worden vermeden. Dit
onderzoek zalgebruik makenvan het Crelox systeem,een prokaryoot plaats-specifiek
recombinatiesysteem. Dit systeem gebruikt een recombinase-enzym gecodeerd door het Cre-genen
± 34baseparen doelsequenties,de lox-sites,waartussen het Cre-enzym recombinatie kan laten
plaatsvinden.Eénlox-sitezalviaAgrobacterium fume/oc/ens-transformatiein het plantegenoom
worden gebracht en zaldienen alsde doelsequentie waarmee recombinatie optreedt. Indien er geen
pleiotrope effecten van dezeinsertie in detransgene plant optreden,zaldezetransgene plant
worden gebruikt voor verder onderzoek. Via directe genoverdracht zaleen DNA-construct
geïntroduceerd worden met daarop eentweede lox-site en het gen dat codeert voor het Cre-enzym.
Analyse van dezetweede serietransgene planten zaldan duidelijk maken of en met welke
frequentie integratie via recombinatie tussende2lox-sequenties heeft plaatsgevonden. Dit
onderzoek vindt plaatsin samenwerking met Prof. dr. P.J.J.Hooykaas,RUL.
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Indien dit systeem werkt kan het beleid in noodzakelijke gevallen de eisdat transgenen via dit
systeem geïntegreerd worden in het plantegenoom, overwegen.
Om dit onderzoek ook na 1995voort te zetten zaladditionele financiering gezocht worden via NWO
enEU.
F. Behoud en verfijning van Bt-toxines en Pi'sals milieuvriendelijke insecticiden
Onderzoek zal plaatsvinden met alsdoel methoden te ontwikkelen om resistentieopbouw in
plaaginsectenpopulaties tegen Bacillus rr)unng;ens;s-(Bt)-toxinestegen te gaan. Daar Bt-toxines
beschouwd kunnen worden als milieuvriendelijk en niet-schadelijk voor andere organismen dan het
plaaginsect, isdergelijk onderzoek vangroot belang.Bt-toxines kunnen zo behouden blijven als
milieuvriendelijk insecticide. Ookin het rapport 'Risico-evaluatie onderzoek in Nederland' dat in
opdracht van het Ministerie van Economische Zakenin 1993is uitgevoerd,wordt resistentieontwikkeling bij doelinsecten alsonderwerp voor risico-evaluatie onderzoek met een hoge
prioriteit' genoemd.
Deexpressie in planten van meerdere of hybride Bt-toxines zaldaarvoor worden getoetst. Hetidee is
dat indien meerdere of andere receptoren in het maag-darmkanaalvan het insect door Bt-toxines
worden herkend dit deontwikkeling van resistentie zalvoorkomen. In dit kader zalook de Bt-toxinereceptor uit eeninsect worden geïsoleerd via medefinanciering van NWO/STW.
Ook wordt de expressie in planten van Bt-toxines samen met proteinase inhibitors (Pi's) nagestreefd
om zode duurzaamheid vande resistentie in de plant te garanderen. Deze Pi'smoeten wel in staat
zijn sterk te binden aandeinsectenproteases van het plaaginsect. Ons eerdere onderzoek heeft laten
zien dat verschillende plaaginsecten verschillende proteases bezitten. Pi'sdie werkzaam zijn tegen
deze specifieke proteaseszullenworden geïsoleerd of bekende Pi'szullen worden gemodificeerd,
zodat de specifieke proteases gebonden worden. Door dit Pl-onderzoek zal het brede spectrum van
dewerking van Pi'sversmallen wat Pi'suitermate geschikt maakt om toe te passen t.b.v. duurzame
gewasbescherming zonder daarmee populaties niet-doelinsectenop het spelte zetten.
Het beleid kan door deze kennis wetenschappelijk gefundeerde eisen formuleren waaraan transgene
planten die insectenresistentie vertonen via de Bt-en/of Pl-benadering, moeten voldoen.
Dit onderzoek wordt de komendejaren medegefinancierd door het bedrijfsleven en zal gedurende
de hele programmaduur worden uitgevoerd.
C. Advies- en voorlichtingswerkzaamheden
In het kader van de Voorlopige Commissie Veiligheid Voedingsmiddelen (VCVNV) en de Voorlopige
Commissie Genetische Modificatie (VCOGEM,subcie. Planten) en de DGXI'Working Group on Risk
Assessment of Transgenic Plants'zullen adviezen worden uitgebracht betreffende deintroductie van
transgene planten in het milieu enop de markt.
Daarnaast zaldoor voordrachten, medewerking aancursussen en publikaties voorlichting worden
gegeven.
Dit onderdeel zal naarverwachting gedurende de hele looptijd van het programma worden
uitgevoerd.
planning 1998

Project 20.30.025: Biologische veiligheid vangenetisch gemodificeerde gewassen (DWK).
Ook in 1998zullen rapporten geschreven worden over de biologische veiligheid vantransgenen als
bijdrage aan de maatschappelijk discussie inzake introductie van genetisch gemodificeerde
gewassen en hun producten op de markt. Derapporten dragen bij aan de ontwikkeling van beleid en
regelgeving op dit terrein.Tot nutoe zijn rapporten geschreven over kanamycine resistentie, de
herbiciden glyfosaat, glufosinaat ensulfonylureum, het GUSreportergen en een rapport over de
potentiële allergeniciteit van genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen. In nauw overleg met de
relevante beleidsdirecties van LNVende Coördinatie Commissie Recombinant DNA Onderzoek
(CCRO)zullen de onderwerpen voor nieuwe rapporten worden vastgesteld. Inieder geval zal een
voorlichtende publicatie worden geschreven over resistentieontwikkeling in insecten door Btgewassen en het effect daarvan opde biologische landbouw.
Project 20.30.027:Verbetering vandevoorspelbaarheid van transgen expressie (DWK).
Eerder onderzoek heeft laten zien dat transgenen die omgeven worden door MAR-elementen wat
betreft hun expressie minder last hebbenvan positie-effecten. Dit is belangrijk voor het bedrijfsleven
maar ook voor de evaluatie van de biologische veiligheid vantransgenen en genetisch
gemodificeerde gewassen. Niet duidelijk is hoe MAR-elementen dit effect veroorzaken.Om hier
meer wetenschappelijk inzicht in te krijgen zaldit worden onderzocht door planten te construeren
die op dezelfde plaatsin het genoom een transgen bezitten uitgerust met enzonder MARelementen.Verder zalonderzoek plaatsvinden naar het uitschakelen van genen in planten door
complexe integratie vantransgenen die homologievertonen met die genen.Enerzijds kan dit een
nieuwe methode opleveren waarmee deactiviteit van genen gericht kanworden uitgeschakeld
hetgeen relevant isvoor het bedrijfsleven.Anderzijds kunnen dergelijk constructen ook leiden tot
pleiotrope effecten in transgene planten.Meer inzicht in eendergelijk effect isvan belang voor de
evaluatie van de biologische veiligheid vanop dezewijze genetisch gemodificeerde planten. Dit
onderzoek zal naar verwachting halverwege 1998ondersteund worden door medefinanciering
vanuit STW.
Project 20.30.031:Structuur/functie onderzoek aan Bt-toxines ten behoeve van duurzame toepassing
in de landbouw (DWK).
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Toxinesvan de bacterie Bacillus thuringiensis (Bt-toxine) zijn milieuveilige, biologische
bestrijdingsmiddelen. Zezijn biologisch afbreekbaar zodat ze niet in devoedselketen ophopen. Door
hun grote specificiteit zijn zeook geschikt om met andere biologische bestrijdingsmiddelen (bijv.
sluipwespen) toe te passen.In de USAwordt Bt-toxine gebruikt in de biologische landbouw. Een
bedreiging voor deze bestrijdingsmethode ligt in de (reedsin de praktijk geconstateerde)
ontwikkeling van resistentie tegen Bt-toxines bij insecten.Om een oplossing te bieden voor deze
maatschappelijke problematiek heeft dit onderzoek alsdoelmeer inzicht teverwerven in het
mechanisme waarmee eeninsect resistentie kanopbouwen tegen Bt-toxine.Verwacht wordt dat
hierdoor effectieve resistentiemanagement strategieën kunnen worden gedefinieerd. Duurzaamheid
van Bt-toxines alsspray of in genetisch gemodificeerde planten,ook voor de biologische landbouw,
kan hiermee worden bevorderd. Bovendien kanzovermeden worden datde biologische landbouw
Bttoxines als bestrijdingsmiddel verliest. Het experimentele onderzoek richt zich op klonering en
analysevan dereceptor van het CrylCBt-toxine uit insecten-cellijnen ende analysevan de binding
van Bt-toxine domeinen aan de receptor.
Project 20.30.016: Duurzame insectenresistentie via proteinase remmers (DWK).
Naast Btwordt ook onderzoek verricht aan proteinase remmers (Pi's) uit planten en andere
organismen om insecten te bestrijden.Pi'szijn milieu-veilige, biologische bestrijdingsmiddelen die
heel specifiek werken en dusgeschikt zijn om met andere biologische bestrijdingsmiddelen toe te
passen. Insecten kunnen echter resistent worden tegen Pi'sen daarmee kunnen Pi'sverloren gaan
als bestrijdingsmiddel.Om deze maatschappelijke problematiek het hoofd te bieden heeft dit project
alsdoelvast te stellen hoe insecten resistent worden en hoedat vermeden kan worden. Deze kennis
kan leiden tot behoud van Pi'svoor de(biologische) landbouw ook alszeop grote schaal worden
toegepast in genetisch gemodificeerde gewassen.Experimenteel richt het onderzoek zich op de
analyse van proteases uit de floridamot en het mechanisme van down-regulatie van deze proteases
in het insect waardor het insect resistent wordt tegen bepaalde protease remmers.
Project 20.30.036:Risico-analyse van genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen als basis voor
marktintroducties (DWK).
In het kader vandeVoorlopige CommissieVeiligheid Nieuwe Voedingsmiddelen (VCVNV)die de
minister van VWSadviseert en deCommissie Genetische Modificatie (COGEM) die de minister van
VROMadviseert worden adviezen uitgebracht betreffende deintroductie van genetisch
gemodificeerde planten in het milieu enop de markt. Ook wordt een bijdrage geleverd aande
"Working group on RiskAssessment of Transgenic Plants"van EU-DGXI,aande NIABA/TNOcursus
"Biologische veiligheid in deAgrarische en Industriële Biotechnologie" en aan publicaties van PWT
betreffende genetsich gemodificeerde organismen. In het najaar van 1997zalook bijgedragen
worden aan dedoor CPRO-DLOgeorganiseerde themadag "Plantenveredeling- en reproductie: de
basisvoor biologische land-entuinbouw. Devele anderevoorlichtingsactiviteiten op ad hoc basis
betreffende genetisch gemodificeerd voedselzullen ook in 1998weer 5%van deinzet in dit
programma beslaan.
Het projecten 20.30.028 en 20.30.033zijnin 1997gestopt i.v.m.het wegvallen van de
medefinanciering van NWO/SLW. Onderdelen vandit onderzoek worden opgepakt binnen project
20.30.031respectievelijk 20.30.027.
andere relevante
programma's
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indicatie omvang

Totaal Mf 1,2 waarvan Mf 1,1ten lastevan LNV.

projecten

20.30.025:
20.30.027:
20.30.031:
20.30.016:
20.30.036:

Biologische veiligheid vangenetisch gemodificeerde gewassen (CPRO-DLO,dr.
WJ. Stiekema)
Verbetering vandevoorspelbaarheid vantransgen expressie (CPRO-DLO,dr.ir.J.P.
Nap)
Structuur/functie onderzoek aan Bt-toxines ten behoeve van duurzame toepassing
in de landbouw (dr. R.A. de Maagd,CPRO-DLO)
Duurzame insectenresistentie via proteinase remmers (CPRO-DLO,dr.ir. M.A.
Jongsma)
Risico-analyse vangenetisch gemodificeerde voedingsmiddelen als basis voor
marktintroducties (CPRO-DLO,dr. WJ. Stiekema)
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Programma 302

Bewaking van de kwaliteit en veiligheid van land- en
tuinbouwproducten

programmaleider

Dr. H. Herstel— RIKILT-DLO

aanvangsjaar

1996

eindjaar

1999

samenvatting

Het programma behelst devolgende wettelijke en dienstverlenende taken:
- ondersteuning van het departementale opsporingsbeleid; met name t.b.v. de Algemene
Inspectiedienst (AID)
- toezicht op en borging van elders verricht controle-onderzoek; met name op het gebied van
melk- en zuivelproducten, residuen in vlees (producten), en overige organische meststoffen.
- ontwikkeling van referentiematerialen;
- onderhoud,aanpassing enverbetering van hetinterne kwaliteitssysteem (Sterlab,GLP)
- dossierbeoordeling van diergeneesmiddelen enveevoeder additieven in nationaal en Europees
verband;vanaf 01-01-97zalbeoordeling van dossiers diergeneesmiddelen extern gefinancierd
worden (3 fte's);
- onderzoek in het kader vancertificering en arbitrage;
- deelname in (inter)nationale werkgroepen en commissies met betrekking tot harmonisatie en
normalisatie van analysemethoden,wetgeving envoedingsbeleidsadvisering; met name op het
gebied van zuivel,veevoeders, meststoffen en dierbehandelingsmiddelen
- onderzoek vanvoedingsmiddelen ten behoeve van de Consumentenbond;
- direct beleidsonderbouwend onderzoek bij onder andere calamiteiten;
- uitvoering vantaken in het kader van het Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding (NPK) en
instandhouding van het Landelijk Meetnet Radioactiviteit in Voedsel (LMRV);
- beheer van de databank Kwaliteitsprogramma Agrarische Producten (KAP) m.b.t. monitoring
gegevens over contaminanten en residuen in de agrarische productieketen.
- toelating en registratie meststoffen (zolang dit niet verzelfstandigd is-was gepland per
01-01-96).

aanleiding

Eenbelangrijk middelter bewaking vande kwaliteit enveiligheid van agrarische producten is de
opsporing en controle.Sindsdeoprichting is RIKILT-DLOdoor het Ministerie van LNV aangewezen
voor het controleren van agrarische producten of dezevoldoen aandewettelijke normen.Dit isvan
groot belang voor het bevorderen van de afzet en het garanderen van deveiligheid voor mens,dier
en milieu.Denormen hebben betrekking op samenstellingseisen, microbiologische gesteldheid en
toleranties voor residuen van hulpstoffen en milieucontaminanten. De basisvoor decontrole is
vastgelegd in EU-verordeningen, Productschapverordeningen, Landbouwkwaliteitswet,
Vleeskeuringswet, Meststoffenwet, Diergeneesmiddelenwet, Nationale Programma's Hormonen en
Overige Stoffen,enz.
-

Dezecontrole wordt met name uitgevoerd door deAlgemene Inspectiedienst (AID) van het
Ministerie van LNV. RIKILT-DLOtreedt voor dezedienst op als'gerechtelijk laboratorium'. AID laat
veevoeder (grondstoffen), zuivelproducten,diergeneesmiddelen, vlees,granen en runderurine
door RIKILT-DLOanalyseren.
- Microscopisch onderzoek vanveevoeder(grondstoffen), granen, rijst en zetmelen voor het
Laboratorium van Financiën wordt eveneens door RIKILT-DLO verricht.
Inopdracht vande Rijksdienst voor de keuring vanVee enVleesworden monsters (vlees, urine,
bloed) onderzocht op deaanwezigheid vanverboden dierbehandelingsmiddelen zoals
synthetische-of natuurlijke hormonen en beta-agonisten of metabolieten daarvan.
- Voor het Voedselvoorzienings-in-enverkoopbureau worden monsters in het kader van EUsteunen interventieregelingen of voedselhulp onderzocht op samenstelling en microbiologische
gesteldheid.
Over het onderzoek bestaat regelmatig overleg op beleidsniveau met diverse LNVdirecties (MKG,
Landbouw, RVV).
Voor eendeelwordt het onderzoek in het kadervan bovenstaande wetgeving door andere
laboratoria verricht maar geschiedt dan onder (rijks)toezicht of borging van RIKILT-DLO. Vooral
onderzoek met een sterk routinematig karakter wordt uitbesteed enonder borging van RIKILT-DLO
verricht. Het betreft laboratoria op het gebied van de zuivel-en melkcontrole (Stichting Centraal
Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in deZuivel),devleescontrole (RVV) kringlaboratoria en
centraal laboratorium RVV),devleeskalverencontrole voor de Stichting Kwaliteitsgarantie
Vleeskalveren (SKV)door TNOen de controle vanveevoedergrondstoffen door het Laboratorium van
het Comité van Graanhandelaren.
Deuitslagen van het borgingsonderzoek worden regelmatig besproken met de betrokken
keuringsinstellingen.
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Het isvoor een modern laboratorium eenvereiste dat het door Sterlabgeaccrediteerd is.In verband
met borging en toezicht op andere laboratoria is het noodzakelijk dat RIKILT-DLOde aldaar
toegepaste methoden ook zelf goed gedocumenteerd in door Sterlab gecertificeerde standaard
voorschriften kan uitvoeren.Deinterne kwaliteitszorg en Good Laboratory Practice (GLP) dient
daartoe degelijk onderhouden enwaar relevant aangepast en uitgebreid te worden.Gezien de grote
economische belangen enjuridische aspecten moet de betrouwbaarheid vande analyse-uitslagen
gewaarborgd zijn.
Behalve in het kader vandedirecteopsporing encontrole worden land-entuinbouwproducten ook
onderzocht ter ondersteuning van het departementale beleid.Zoworden op basisvan een
overeenkomst tussen het Ministerie van LNVen de Consumentenbond levensmiddelen, zoals deze
aan de consument worden aangeboden,op kwaliteitsaspecten onderzocht.
RIKILT-DLOwordt door LNVingeschakeld bij calamiteiten (Tsjernobyl, loodaffaire, toxine in
mosselen, asbest in veevoeder) om,vaak op basisvan analytisch of toxicologisch onderzoek, snelde
veiligheidsrisico's voor mens,dier of milieu in te schatten.In een aantalgevallen treedt RIKILT-DLO
op als arbitrage-of herkeuringslaboratorium. Ookworden desgevraagd soms,na onderzoek,
certificaten afgegeven met betrekking tot de(microscopische) samenstelling of (radioactieve)
contaminatie van producten.
Hetisvan belang dat bij aldit onderzoek gebruik wordt gemaakt vaninternationaal geharmoniseerde,genormaliseerde engevalideerde analysemethoden. RIKILT-DLO-deskundigen nemen
daarom deelin diverse EU-,CEN-,NNI-,ISO-enWarenwets-werkgroepen en -commissies.
Dossierbeoordeling diergeneesmiddelen
Nederland iseen belangrijke producent van dierlijke voedingsmiddelen en zalsteeds meer de nadruk
moeten leggen op de kwaliteit van het product. Hetisvan groot belang dat kwalitatief goede
dierbehandelingsmiddelen worden toegepast voor goed gedefinieerde doeleinden,die geen
aanleiding geven tot ongewenste residu-niveaus in eetbare producten. Inhet kader van nationale
wettelijke taken envan Europese richtlijnen is het daarom van belang om deskundige
beoordelingsexpertise te ontwikkelen om deveiligheidsrisico's van het voorkomen van residuen van
diergeneesmiddelen enveevoederadditieven in eetbare producten in te kunnen schatten. Daarnaast
dient in het kader van'good veterinary practice' een goed inzicht verkregen te worden in de
verwerkbaarheid van dierbehandelingsmiddelen in voeders en drinkwater, in verband met de
beoogde effectiviteit. Op basis hiervanworden veilige residu-niveaus voor deze stoffen in eetbare
producten vastgesteld en daaraan gekoppelde wachtperioden. Per01-01-97zalde beoordeling van
de nationale dossiersvandiergeneesmiddelen extern gefinancierd worden.
Deactiviteit 'Toelating en registratie van meststoffen' heeft alsdoel uitsluitend meststoffen toe te
laten die voldoen aandein de betreffende wet genoemde criteria m.b.t. landbouwkundige
werkzaamheid (AB-DLO) enchemische samenstelling (RIKILT-DLO).Ook milieu criteria zullen
binnenkort van groot belangworden. In EU-en Benelux werkgroepen die de regelgeving voorbereiden wordt door AB-DLOen RIKILT-DLOvertegenwoordigers technische ondersteuning gegeven.
De hier genoemde activiteit zalin de loopvan 1996 respectievelijk per 01-01-97 verzelfstandigd
worden.
Op het gebied vande agrarische productie zijn in de afgelopen periode een aantal probleemgebieden aan deorde gekomen. Daarbij kanworden gedacht aan milieuproblemen, aan eisen die
tengevolge van denaderende Europese eenheid aande agrarische productie en producten worden
gesteld, maar ook aan deveranderde houding vande consument ten opzichte van agrarische
producten. Daarom isopinitiatief van LNVhet Kwaliteitsprogramma Agrarische Producten opgezet
om inzicht teverkrijgen in de matevanaanwezigheid van residuen encontaminanten in de
agrarische productieketen.
Het KAPis een samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven en overheid op het terrein van veiligheid
en kwaliteit van agrarische producten. Het bedrijfsleven isvertegenwoordigd in het KAPdoor het
CBT(groenten), CO(K)Z,FNZ,VVZM (melk en melkproducten) en PVVr (veevoeder). In de nabije
toekomst worden meerdere participanten uit het agrarisch bedrijfsleven verwacht.
Inverband met defall-out-problematiek zijn het Nationaal Plan Kernongevallen (NPK) en,in het
kader van de Civiele Verdediging,het Landelijk Meetnet Radioactiviteit in Voedsel(LMRV) opgezet.
Het NPKis onderdeelvan eeninterdepartementale infrastructuur met alsdoel het hoofd te kunnen
bieden aan ongevallen met kerncentrales. Het LMRVis een rechtstreekse opdracht van LNV.De
doelstelling van LMRV/NPKishetinstandhouden en regelmatig toetsenvan eeninfrastructuur die
het mogelijk maakt adequaat te reageren op kernongevallen en mogelijke problematiek van fall-out.

doel

Doelstelling van het programma isom nate gaan of door deopdrachtgevers aangeboden monsters
van agrarische producten aande normen voldoen.Constatering van afwijkingen kan leiden tot
gerichte inspectie encontrole vanverdachte producenten. Frauduleuze handelingen en schadelijke
of gezondheidsbedreigende producten komt men via betrouwbare analyseresultaten op het spoor.
Strafmaatregelen worden,door analyseresultaten van monsters die niet aan de eisen voldoen,
onderbouwd.
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Uit het controle onderzoek volgen ook aanwijzingen m.b.t. het voorkomen van nieuwe schadelijke
stoffen of het gebruik van nieuwe illegale middelen. Indie zin kan dit programma een sterke
sturende invloed hebben op risico evaluatie en methoden-ontwikkeling in andere programma's.
Het onderzoek voor de Consumentenbond draagt ertoe bij dat vergelijking van kwaliteit van
producten (meestal levensmiddelen) zoalsdiedirect aandeconsument worden aangeboden
mogelijk wordt.
Deinformatie uit de KAP-databandgeeft inzicht in het voorkomen van contaminanten en residuen in
deagrarische productieketen en kan aanleiding zijn extra aandacht te geven aan risicovolle
ontwikkelingen.
Deelname aan harmonisatie/normalisatie activiteiten zalertoe leiden dat wettelijke controle ook
technisch optimaal kanworden verricht. Dossierbeoordeling van diergeneesmiddelen en harmonisatie/normalisatie van analysemethoden voor meststoffen draagt ertoe bij dat alleen veilige
agrarische hulpmiddelen op de markt worden toegelaten en gecontroleerd. Daarbij zal Nederland
steeds meer te maken krijgen met eeninternationale aanpak.Verder zullen milieu-aspecten in
toenemende mate aandacht krijgen.
planning 1998

Naastde normale voortzetting van hetWDT programma verdienen devolgende punten aandacht:
-

-

-

-

-

Het KAPdatabestand zalworden uitgebreid met ca.200.000 meetgegevens. Erzaleen KAP
jaarverslag worden uitgegeven,hetgeen gepaard zalgaan met de nodige publiciteit. In overleg
met agrarisch bedrijfsleven,voedingsmiddelenindustrie enoverheid zalworden onderzocht,
welke internationale ontwikkelingen en samenwerking meerwaarde kunnen geven aan de
huidige opzet van het kwaliteitsprogramma.
Decontrole activiteiten voor deAID zullen op onderdelen worden gericht op andere
onderwerpen,zoals controle vochtgehalte kippen,uitbreiding controle op (natuurlijke)
hormonen in plaats ß-agonisten, onderzoek van andere matrices haar, mest i.p.v. urine,
onderzoek preparaten encocktailsop groeibevorderaars,toename onderzoek vegetatie monsters
op bestrijdingsmiddelen.
Gezien de geconstateerde tekortkomingen bij de controle van BOOM producten,zalhet toezicht
hierop in overleg met deAIDworden verscherpt.
Alsgevolg vande uitbreiding van de Nationale Plannen per 1998-01-01 zalde capaciteit voor de
borging van dit onderzoek door CLRWworden vergroot.
In het kader van de accreditatie van RIKILT-DLOdoor de Raadvan Accreditatie zal gezorgd
worden voor onderhoud enuitbreiding vande erkenningsomvang in het kader van het LNV
onderzoek. Erzaldeelworden genomen aan relevante proficiency testen.
Dein 1997 begonnen modernisering van het LMRVdoor vervanging vande monitoren zalin 1998
worden voltooid.Aansluitend op detechnischevernieuwing zullen cursussenworden gegeven
aande betrokken operators door het eigen RIKILT-DLO personeel. Erzalworden deelgenomen
aan oefeningen in het kader van NPK.Decentrale faciliteiten voor de meting van alfa-, beta-en
gamma emitters zullen worden verbeterd.
Door aanpassing van de EEG richtlijnen voor de controle op de aanwezigheid van residuen van
groeibevorderaars, diergeneesmiddelen en contaminanten zullen de Nationale Plannen worden
uitgebreid. Inoverleg met de RVVworden methoden ontwikkeld om deze plannen uit te kunnen
voeren. In 1998zal het onderzoek met name gericht zijn op ontwikkeling van
screeningsmethoden voor het aantonen van antibiotica in pluimvee en kweekvis en
bevestigingsmethoden voor quinolonen en nitrofuranen in orgaanvlees van runderen en varkens.
Erzalextra aandacht besteedworden aan het operationeel makenvan methoden ter
ondersteuning en efficiënte verbetering van het controle onderzoek. Ook laboratorium
automatisering zalverder ingevoerd worden voor veelvoorkomende handelingen en
bewerkingen.

andere relevante
programma's

311, 312, 313

indicatie omvang

Totaal Mf 9,3 waarvan Mf 8,8ten lastevan LNV.

projecten

311
312
313
lil
711
713
715
511

Bewaking van de kwaliteit van land-entuinbouwproducten op basisvanwettelijke regelingen
(Dr. J.deJong,RIKILT-DLO)
Borging van interne laboratoriumactiviteiten (Drs.P.H.U.de Vries, RIKILT-DLO)
Borging externe laboratoria (A.H.Roos,RIKILT-DLO)
Beoordeling dossiersdiervoederadditieven (Dr M.J.B. Mengelers, RIKILT-DLO)
Kwaliteitsprogramma Agrarische Producten KAP(Ir.J. D.Van Klaveren,RIKILT-DLO)
Toelating en registratie meststoffen (F.H.J.Krewinkel, RIKILT-DLO)
Landelijk Meetnet Radioactiviteit in Voedsel (LMRV) en
Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding (NPK) (Drs.P.H.U.deVries, RIKILT-DLO)
Methode-ontwikkelingt.b.v. Nationale Plannen (H.J.Keukens, RIKILT-DLO)

N.B.Project 713in afwachting van verzelfstandiging.

318

Programma 311 Veiligheid en gezondheid voedingsmiddelen
programmaleider

Dr. H.A. Kuiper-RIKILT-DLO

lanvangsjaar

1997

eindjaar

2000

samenvatting

Het programma isgericht op integraalonderzoek naar de gevolgen van deconsumptie van
voedingsmiddelen op degezondheid van mensendier. Hierbijgaat het om zowel positieve als
negatieve effecten. Modellen entesten zullen ontwikkeld worden voor de evaluatie, beheersing en
beoordeling van risico's van gezondheidsbeïnvloedende stoffen in traditionele en nieuwe agrarische
producten. Deactiviteiten zijn gericht op de kwaliteitsverbetering van agrarische producten en
dienen ter ondersteuning van (inter)nationaal normeringsbeleid.
Delaatstejaren iser eenduidelijke accentverschuiving waarneembaar van kwantiteit naar kwaliteit
van de agrarische productie waarbij onderzoek naar deveiligheid vanvoedingsmiddelen en de
relatie tussenvoeding en gezondheid van de mens steeds meer aandacht krijgt. De hedendaagse
consument verlangt veilige en gezonde producten,geproduceerd op eenwijze die een minimale
belasting inhoudt voor dier en milieu (terugdringen van het gebruik van agrarische hulpstoffen).
Bijde huidige risico-evaluatie wordt meestal uitgegaan van gegevensverkregen uit testen met
individuele componenten. Decomplexe samenstelling van voedingsmiddelen,waarin diverse
biologisch actieve stoffen met zowel positieve alsnegatieve eigenschappen aanwezig zijn, maakt
een nieuwe manier van risico-analyse en beheersing noodzakelijk. Het gaat hierbij om degezondheid enveiligheid van hettotale product endaarom isinzicht vereist in deinvloed van de
voedingsmatrix op de uiteindelijke gezondheidsbedreigende en/of gezondheid-beschermende
werking van het product. Om deze reden zalhet onderzoek zichdan ook niet beperken tot het
bestuderen van enkelvoudige stoffen zoals bewust toegevoegde hulpstoffen, milieucontaminanten
en secundaire metabolieten van planten en micro-organismen, maar zich met name richten op de
risico's vancombinaties van deze stoffen,complexe mengsels en het gehele product. Indit kader
wordt ook aandacht geschonken aandeinvloed van (nieuwe) procestechnieken op deveiligheid en
gezondheid van het agrarisch product.
Verder gebeurt de huidige evaluatie van positieve of schadelijke effecten van stoffen op basisvan
dierexperimenten. Deze benadering biedt slechts een beperkte mogelijkheid om de verkregen
gegevens tevertalen naar de mens engeeft geen gehoor aandewens om het gebruik van
proefdieren terug te dringen. Hierdoor iser behoefte aan proefdier vervangende, meer op de mens
gerichte, biologische testenwaarmee stoffen met bepaalde biologische eigenschappen kunnen
worden opgespoord. Dergelijke testen zijn sterk in opkomst en kunnen worden ingezet bij het
vroegtijdig opsporen van mogelijk negatieve en positieve eigenschappen van stoffen. Bovendien
blijken een aantalvandezetesten gevoelig genoeg te zijn om ingezet te worden bij het onderzoek
naar de aanwezigheid van stoffen met eengemeenschappelijke biologische activiteit in agrarische
producten en het milieu.Voor de bestudering van het gedrag (opname, omzetting,verdeling en
uitscheiding) van stoffen in mensen dier is er behoefte aandeontwikkeling van simulatiemodellen,
waarmee op betrouwbare wijzevoorspellingen kunnen worden gedaan over het gedragvan stoffen
enwaarbij zowelgegevensverkregen uit in vivo alsin vitro onderzoek kunnen worden gebruikt.
Aangezien er meestalsprakeisvan een regelmatige consumptie van agrarische producten, en
daardoor eventueel een langdurige blootstelling,wordt tevens aandacht gevraagd voor het
identificeren van gevoelige eindpunten op basiswaarvan o.a.chronische effecten in een vroegtijdig
stadium kunnen worden opgespoord (biomarkers) enwaarmee,indien nodig,verhoogde risico's
voor bepaalde bevolkingsgroepen kunnen worden geïdentificeerd.
Gelet op het vernieuwende karakter vandevoorgestelde geïntegreerde aanpak voor het ontwikkelen van nieuwe risico-evaluatiestrategieënvoor de beoordeling van deveiligheid en gezondheid
vantraditionele en nieuwe voedingsmiddelen,zalhet instituut eenvooraanstaande rolop het
betreffende onderzoeksgebied blijveninnemen enverder uitbouwen.
Probleemstelling
Hetinschatten en beheersen van risico's van het brede scala aan biologisch actieve stoffen in
agrarische producten vereist fundamentele kennisvande biologische beschikbaarheid en de effecten
vandeze stoffen op degezondheid van mensen dier. Bij het ontwikkelen van modellen en testen
dient terdege rekening gehouden te worden met deinvloed van combinaties van stoffen, met een
positieve en/of negatieve invloed,en met deveelalcomplexe voedingsmatrix.
Doelgroep
Naast LNVzijn de beoogde gebruikers van het onderzoek: consumentenorganisaties, organisaties
voor ziektebestrijding -en preventie,devoedingsmiddelenindustrie en biotechnologische bedrijven.
Opinternationaal niveau is het hoofdzakelijk de EU,OECDen FAO/WHO.

doel

Het programma 'veiligheid engezondheid vanvoedingsmiddelen' isgericht op:
- het ontwikkelen van nieuwe risico-evaluatiestrategieën voor het toetsen van deveiligheid en
gezondheid van traditionele en nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe procestechnieken,
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-

het ontwikkelen entoepassen vantesten en modellen voor het bepalen van de opname,
omzetting, verdeling en uitscheiding van biologisch actieve stoffen in agrarische producten,
het ontwikkelen en toepassen van testen en modellen voor het bepalen van de effecten van
biologisch actieve stoffen in agrarische producten (hierbij zalook aandacht besteed worden aan
chronische effecten),
- het karakteriseren vanverhoogde risico's voor bepaalde bevolkingsgroepen,
- het ontwikkelen vancriteria voor de kwaliteitsverbetering van agrarische producten.
Aanpak
Om een uitspraak te kunnen doen over degezondheidsbedreigende en/of gezondheid-beschermendewerking van stoffen isinzicht vereist in de biologische beschikbaarheid en effecten van
biologisch actieve stoffen. Modellen entesten dienen ontwikkeld entoegepast te worden voor de
traditionele agrarische producten maar ookvoor detoetsing vanveiligheid enfunctionaliteit van
'novel foods enfeeds'.
Agrarische producten envoedingsmiddelen zullen gekarakteriseerd worden ten aanzien van
specifieke effecten die zebij mens en dier kunnenveroorzaken.Destofgroepen die hiervoor
verantwoordelijk zijn zullen geïdentificeerd worden en hun inname, biologische beschikbaarheid en
kinetisch gedrag (opname,omzetting,verdeling en uitscheiding) zal,rekening houdend met de
productmatrix, bestudeerd worden. Met de resultaten die verkregen worden zullen fysiologische
simulatiemodellen (PB-PKmodellen) met eenvoorspellend karakter ontwikkeld worden.Testen
zullen ontwikkeld entoegepast worden waarmee effecten zoals bijvoorbeeld carcinogeniteit,
allergeniteit, oestrogène activiteit, anti-oxydant werking,enzyminductie en receptor gemedieerde
effecten van het product gemeten kunnen worden (biologische effect assays).Voor het toetsen van
deveiligheid enfunctionaliteit van 'novel foods enfeeds'zullen testen en modellen ontwikkeld
worden welke gebaseerd zijn op de aangebrachte genetische veranderingen en mogelijke
veranderingen in het secundaire metabolietenpatroon en mRNA patroon van het plantaardig of
dierlijk product. Mede op basisvandit onderzoek zullen beoordelingsstrategieën worden ontwikkeld
in overleg met producenten en beleid.
Erzal gebruik worden gemaakt van multidisciplinair experimenteel onderzoek waarbij speciale
aandacht besteed zalworden aan het ontwikkelen van alternatieve, proefdierbesparende methoden.
Naast analytische methoden en moleculair biologische methoden zalgebruik worden gemaakt van
in vitro celbiologische entoxicologische methoden.In samenhang hiermee zaldierexperimenteel en
humaan onderzoek plaatsvinden.
Door samenwerking met andere (inter)nationale onderzoeksinstituten (op basisvan medefinaciering
door bv.de EU),met relevante expertise die niet aanwezig isop RIKILT-DLO,kunnen aanvullende
resultaten verkregen worden m.b.t.sommige specifieke effect-assays, mechanistisch onderzoek op
cellulair niveau,etc.Gelet op het feit dat een aantal EUprojecten zijn of worden ingediend voor
toekomstige medefinanciering is nog niet bekendwelke concrete resultaten verwezenlijkt kunnen
worden.
Fasering
Het onderzoek zalzich richten op deintegrale aanpak van studies m.b.t.consumptie en effecten van
stoffen en stofgroepen in traditionele en nieuwe voedingsmiddelen. Inhet kader van het bepalen
van de biologische beschikbaarheid vandeze stoffen of stofgroepen zalde opname,omzetting,
verdeling en uitscheiding bepaald worden m.b.v.verschillende in vitro en in vivo testsystemen.
Resultaten uit dit onderzoek kunnen verwerkt worden in simulatiemodellen waarmee vervolgens
voorspellingen uitgevoerd kunnen worden omtrent de lichamelijke belasting van mens en dier door
een kortstondige of langdurige inname van deonderzochte agrarische producten. Deevaluaties van
de geschiktheid vanverschillende in vitro en in vivo testen voor het ontwikkelen van deze
simulatiemodellen zullen dienen als keuzemomenten enzullen gebruikt worden voor go/no go
beslissingen.
Parallelwordt onderzoek uitgevoerd naar het werkingsmechanisme van deze stoffen om vervolgens
op grond van bepaalde biologische effecten testente ontwikkelen waarmee deze effecten
opgespoord kunnen worden. De nadruk zal liggen op het ontwikkelen van bio-assays welke kunnen
dienen als screeningstesten voor stoffen of groepen van stoffen met soortgelijke werking.Voor het
onderzoek naar het werkingsmechanisme en de ontwikkeling van bio-assays zullen keuzemomenten
en go/no go beslismomenten ingebouwd worden bij de evaluatie van algemene criteria waar
screeningstesten aan dienen te voldoen en bij detoetsing van de geschiktheid van een bio-assai voor
het meten van het effect in het eindproduct.
RIKILT-DLOzalzichgedurende de eerste 2jaar van het onderzoek richten op het ontwikkelen van
proefdier vervangende methoden,zoals cytosensoren, liverslices engenetisch gemodificeerde
celsystemen,dievervolgens gevalideerd zullen worden m.b.v.studiesvanvoedingscomponenten en
complete diëten in proefdieren en humane vrijwilligers. Gedurende het eerstejaar zalaan de hand
van een aantal 'feasibility' studies een selectie gemaakt worden vanverder te ontwikkelen in-vitro
testsystemen. Erzullen ondermeer eenaantal moderne cyto-en genotoxiciteitstesten, voornamelijk
gebruikt in de chemische en farmaceutische industrie worden onderzocht op bruikbaarheid voor het
testen van complexe mengsels.Ook zalaandacht besteedworden aan het identificeren van z.g.
'early biomarkers' (preneoplastische veranderingen,adductvorming),aan de hand waarvan
chronische toxiciteit voorspeld kanworden.Op basisvandeverkregen gegevens zal het kinetisch
gedrag van stoffen worden gemodelleerd, m.b.v.fysiologische parameters,verkregen uit in-vivo en
320

in-vitro experimenten; hiervoor zullenin eersteinstantie deflavonoiden gebruikt worden als
modelstof.
banning 1998

Beoogde doelstellingen van het programma
Debeoogde doelstellingen betreffen het ontwikkelen van risico evaluatie modellen en scenario's
voor agrarische hulpstoffen, milieucontaminanten envoedselpathogenen, op basiswaarvan (i) het
gedrag van stoffen en microorganismen in devoedselketen, en na opname in mens en dier
voorspeld kanworden,(ii)verhoogde risicogroepen geïdentificeerd kunnen worden en (iii)
kwantitatieve risico's kunnen worden ingeschat voor mens en dier. Dezemodellen dienen ter
onderbouwing van (inter)nationaal normeringsbeleid.
Erworden modellen enstrategieën ontwikkeld voor het testen van deveiligheid en functionaliteit
van nieuwe voedingsmiddelen envan nieuwe processingtechnieken. Op basis hiervan zullen
beoordelingsstrategieën voor detoelating worden ontwikkeld.
Onderzoek naar de biologische betekenis engezondheidsconsequenties van hetvoorkomen van
biologisch actieve stoffen in devoeding,heeft tot doelom deveiligheid enfunctionaliteit van
complexe voedingsmiddelen te karakteriseren,op basiswaarvan criteria zullen worden ontwikkeld
voor kwaliteitsverbetering van agrarische producten.
Onderzoeksresultaten behaald in het I ejaar zijn veelbelovend v.w.b. het ontwikkelen van
biologische detectie systemen enin-vitro toxiciteitsmodellen. Erzalin het tweedejaar veel aandacht
besteed worden aan hetvalideren vandeze modellen.
Toepassingsmogelijkheden voor dete ontwikkelen modellen zijn snelle en goedkope
detectiesystemen voor agrarische hulpstoffen envan nature voorkomende stoffen en alternatieve
veiligheidsevaluatie methoden.

Project 1 (7142005)
In 1998 zalde nadruk liggen op het verbeteren van de snelheid van biologische effect assays. Hiertoe
zullen fusie-eiwitten gemaakt worden vanbiologische chromoforen en componenten van het
signaaloverdrachtmechanisme. Als modelsysteem zalgewerkt worden aan ß-adrenergische
receptoren,die een rol spelen bij metabole herverdeling.Voor dit modelisgekozen omdat het direct
toepasbaar isin de screening op complexe mengselsvanillegale groeibevorderaars (ß-agonisten). De
toepasbaarheid voor detectie van natuurlijke schelpdiertoxines zaleveneens onderzocht worden.

Project 2 (7111207)
Het onderzoek naar deinzet van liverslicesvoor onderzoek van het metabolisme ende toxiciteit van
stoffen zalworden voortgezet. Als modelstoffen dienen -estradiol, mogelijke vorming van
cathechol-metabolieten, clenbuterol,afbraak van dediverse enantiomeren. Daarnaast zullen er een
aantaltesten voor het meten van oxidatieve schadeopgezet worden,waarmee de aanwezigheid van
beschermende antioxidatieve stoffen in extracten vanvoedingsmiddelen bestudeerd zalworden.
M.b.v.deCALUX-assayzalverder onderzoekworden verricht naar hetvereenvoudigen en versnellen
van extractieprocedures voor voedingsmiddelen,voorafgaand aan het toepassenvan bioassays.

Project 3 (7121302)
Inventarisatie van degehaltes van catechines enfenolische zuren,potentieel belangrijke
antioxidanten,in Nederlandse voedingsmiddelen, met namein groenten enfruit zal worden
voortgezet. De methodiek voor fenolische zuren zalnog ontwikkeld moeten worden. De
biobeschikbaarheid vanfenolische zurenzalbepaaldworden d.m.v. supplementstudies in humane
vrijwilligers. Hiervoor zullen assaysopgezet worden voor urine en plasma. Daarnaast zullen studies
m.b.v. hepatocyten inzicht verschaffen in deomzettingen van deze polyfenolen in het lichaam,om
meer inzicht te verkrijgen in hun potentiële antioxidantwerking.

Project 4 (7111310)
Eenin vitro verteringsmodel met toepassing van geïmmobiliseerde proteolytische enzymen in een
batchreactor zalworden opgezet waarmee eiwitfragmenten teruggewonnen worden door screening
op hun immunotoxische eigenschappen.Omeen meer algemeen inzicht te krijgen in eventuele
allergene eigenschappen van nieuwe voedingsmiddelen zaleen aanvang worden genomen met
onderzoek naar de biobeschikbaarheid van pinda-en soja-eiwittenin eencontinu dialyse in vitro
model. Erzaleen begin worden gemaakt met deontwikkeling van de in vivo perfusie van
rattendarmsegmenten waarbij inzicht indeinvloedenvan be-enverwerkingsprocessen op
parameters van opname entransport van hoofdzaak is.InVitro stress-identificatie bioassays (o.a.
oxidatieve schade) zullen toegepast worden engeoptimaliseerd om profielen van de cyto-en
genotoxiciteit in darmcellen envanvoedingscomponenten te construeren.

Project 5 (7111410)
DePB-PK modeling zalin 1998worden voortgezet waarbij de nadruk gelegd zalworden op de
toepassing van diergeneesmiddelen bij 'minor species' enop opname,omzetting en uitscheiding van
phyto estrogenen/antioxydanten. Daarnaast zalgewerkt worden aan het valideren van een liverslice
model.

andere relevante
programma's

312, 313
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indicatie omvang
projecten

Totaal Mf 2,3 waarvan Mf 2,3 ten lastevan LNV
Project l (7142005) Bepaling van (moleculair) biologische effecten van gezondheids beïnvloedende
stoffen t.b.v. de ontwikkeling van functionele testen (Projectleider: dr. ir.J.
Keijer, RIKILT-DLO)
Project 2(7111207) Ontwikkeling enimplementatie van biologische testsystemen (Projectleider: dr.
ir. LA.P.Hoogenboom, RIKILT-DLO)
Project 3(7121302) Biologische beschikbaarheid vangezondheidsbevorderende stoffen
(Projectleider: dr.ir. P.C.H.Hollman, RIKILT-DLO)
Project 4(7111310) Ontwikkeling vanrisico-evaluatiemodellenvoor nieuwe voedingsmiddelen
(Projectleider: dr. H.P.J.M. Noteborn, RIKILT-DLO)
Project 5(7111410) Ontwikkeling vankinetische modellen waarmee het gedrag van stoffen in
voedingsmiddelen en milieu bepaald en voorspeld kanworden (Projectleider:
dr. M.J.B. Mengelers, RIKILT-DLO)
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Programma 312

Deinvloed van kritische stoffen op de kwaliteit van voedsel

programmaleider

Dr.C.M.Colijn-Hooymans-RIKILT-DLO

aanvangsjaar

1997

eindjaar

2001

samenvatting

Ter onderbouwing van het beleidgericht op de maatschappelijke vraag naar eenveilig en kwalitatief
hoogwaardig voedsel,is er behoefte aan kennis over de aanwezigheid van ende mogelijkheden
voor de beheersing van (milieu-)contaminanten, pathogenen en agrarische hulpstoffen zoals
gewasbeschermingsmiddelen, diergeneesmiddelen engroeibevorderaars alsmede overige
gezondheidsbeïnvloedende stoffen in producten. Uitgaande van de productieketen zullen kritische
parameters worden geïdentificeerd aan de hand waarvan nieuwe meetmethodieken worden
ontwikkeld om de aanwezigheid en het gedrag vangenoemde stoffen te bepalen. Kernbegrippen
hierbij zijn metabolisering, resistentieontwikkeling, overdracht eninteractie, diffuse verontreiniging
en optimalisering van bemonsterings-en keuringsstrategie.

aanleiding

Maatschappelijk achtergrond
Inde agrarische sectorwordt veelvuldig gebruik gemaakt van hulpstoffen zoalso.a. dierbehandelings-engewasbeschermingsmiddelen. Deze hulpstoffen kunnen, behalve de beoogde positieve
effecten, ook aanleiding geven tot het optreden vanongewenste negatieve effecten. Kwaliteit,
veiligheid enimago van de agrarische producten zijn daarbij in het geding. Daarnaast spelen
pathogène organismen en contaminanten van industriële of natuurlijke herkomst een belangrijke rol
bij het beeld dat de consument heeft over deveiligheid van agrarische producten.
Deconsument hecht in toenemende mate belang aande kwaliteit enveiligheid vanvoedsel.Vanuit
de overheid wordt beleid ontwikkeld waarmee de kwaliteit enveiligheid van agrarische producten
gewaarborgd wordt. Teronderbouwing van dergelijk beleid is kennis nodig over de aanwezigheid
van ende mogelijkheden tot beheersing van (milieu-)contaminanten, pathogenen en agrarische
hulpstoffen invoedsel.
Wetenschappelijke achtergrond
Dehuidige controlestrategie isgebaseerd op de analytisch chemische meting van individuele
componenten in het agrarisch (eind)product. Aan eendergelijke aanpak kleven hoofdzakelijk twee
bezwaren:
- het verband met deteverwachten effecten wordt op deze manier niet gelegd.
- de eindpuntcontrole zoalsdie wordt uitgevoerd, leent zichin onvoldoende matevoor vroegtijdige sturing.
Op basisvan eengedegen kennisvan de,productieketen,zalvoor eenintegrale benadering gekozen
worden, waarbij gebruik wordt gemaakt vangemeenschappelijke eigenschappen en/of effecten van
dete onderzoeken stoffen. Eendergelijke aanpak vraagt multidisciplinaire kennis over biologische
effecten, structuur gerelateerde interacties enchemische analytiek. De methoden voor de uitvoering
vandit onderzoek zijn gedeeltelijk voorhanden maar zullen eveneens gedeeltelijk nog ontwikkeld en
op elkaar afgestemd moeten worden.
Spin-off voorRIKILT-DLO
Dehuidige NRLstatus zaldoor dit onderzoek versterkt worden. Daarnaast mag verwacht worden dat
de nu reeds acceptabele marktpositie van het onderzoeksinstituut op het gebied van contractresearchvoor devoedingsmiddelen-en deveterinaire branche zalprofiteren van de geïntegreerde
aanpak zoals hier voorgesteld.
Gezien het vernieuwend karakter van deze aanpak zaldewetenschappelijke statusvan het
onderzoeksinstituut naar verwachting eveneensworden versterkt.

Probleemstelling
Voor deonderbouwing van actueelen nog te ontwikkelen beleid ontbreekt integrale kennis nodig
omtrent de aanwezigheid,introductiemechanismen en overdracht van kritische stoffen naar
agrarische producten.
Zoals uit bovenstaande blijkt is LNVde primaire gebruiker van de resultaten van dit programma.
Indirect heeft LNVeen rol alssponsor omdat degegenereerde kennis eveneens gebruikt kan worden
in toepassingen voor potentiële opdrachtgevers buiten LNV.
Waar mogelijk zalgestreefd worden naar medefinanciering door de EU.Opdit moment zijn geen
concreteverplichtingen aangegaan.

doel

Het programma Kritische stoffen' beoogt onderzoek teverrichten waarmee voorzienwordt in de
behoefte aan kennis omtrent:
1 Chemische en biologische eigenschappen van kritische stoffen enfactoren die het gedrag van
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deze stoffen bepalen in deagrarische productieketen;
2 Deafweging van positieve en negatieve aspecten van het gebruik van hulpstoffen;
3 Degevolgen van zelfregulering door productiesectoren voor nog uit te voeren overheidscontrole;
4 Deeffecten van bemesting in relatie tot duurzame landbouw.
Het onderzoek naar hulpstoffen en contaminantenis momenteel vooralgericht op enerzijds
effectiviteit van hulpstoffen en anderzijds het optreden van ongewenste residuen van de gebruikte
middelen of contaminanten in het eindproduct. Deaanpak is daarbij vooral ten aanzien van residuen
sterk gericht op individuele componenten.Gezien het brede scala aan middelen dat gebruikt kan
worden is eengeïntegreerde aanpak wenselijk waarbij de nadruk ligt opinschatting en beheersing
van effecten,waarbij deindividuele veroorzakers van het effect in eersteinstantie van secundair
belang zijn.
Door een aanpak vanuit de ketenkennis kan de geleverde informatie bovendien breder gebruikt
worden dan tot nu toe,voor bijvoorbeeld deevaluatie van het gebruik van hulpstoffen in relatie tot
het beoogde effect en de ongewenste neveneffecten.Afweging van e.e.a.wordt hierdoor beter
mogelijk. Met name de bestudering van deongewenste neveneffecten isvooral strategisch van aard
envraagt een multidisciplinaire benadering. Hierbij zijn eco-toxicologische aspecten en resistentievorming t.g.v. het gebruik van hulpstoffen belangrijke aandachtspunten.
Aanpak
Deskstudies zullen worden uitgevoerd aande handwaarvan het onderzoek en de te gebruiken
methodieken nader worden aangeduid en uitgewerkt. Tevensisdiepgaande kennisvan de
productieketen van belang voor uitvoering van het onderzoek. Vervolgens zullen geschikte
parameters worden geïdentificeerd waarop survey en monitoring alsmede toekomstig handhavingsonderzoek gebaseerd kunnen worden. Dit onderzoek vergt een sterke analytische ondersteuning om de bestaande en nieuw te ontwikkelen effect-gebaseerde meettechnieken te kunnen
evalueren.
Uitgaande vande huidige kennism.b.t.analysevanindividuele stoffen wordt toegewerkt naar multicomponent analyse envervolgens naar een benadering waarbij gebruik gemaakt wordt van
gemeenschappelijke (structuur)eigenschappen vanverwante stoffen voor een integrale benadering.
Fasering
1- Methode-ontwikkeling t.b.v.inventariserend onderzoek met spin-off naar WDT taken
2- Ontwikkeling effect-gerelateerde bio-assays ondersteund door analytische expertise.
3- Inventariserend onderzoek naar de aanwezigheid van hulpstoffen,contaminanten en
pathogenen in agrarische producten.
4- Integratie van effect-gerelateerde eigenschappen vanverwante verbindingen en hoogwaardige
analytisch chemische (detectie)technieken geschikt voor multi-component analyse of effectmetingen.
Deuitvoering van het onderzoek moet uiteindelijk leidentot een nieuwe benadering van de analyse
van kritische stoffen en bestudering van neveneffecten. Het lopend onderzoek zal halfjaarlijks
worden gerapporteerd en geëvalueerd met de begeleidingscommissie. Dezeevaluaties zullen
gebruikt worden voor go/no go beslissingen gedurende de looptijd van het programma.
planning 1998

Uitgaande vande productieketen worden kritische parameters geïdentificeerd aan de hand waarvan
nieuwe meetmethoden worden ontwikkeld om de aanwezigheid en gedrag van (milieu)contaminanten, pathogenen,gewasbeschermingsmiddelen, diergeneesmiddelen, groeibevorderaars,
plantaardige inhoudstoffen met bioactieve werking,te bepalen. Dezestoffen spelen een rol bij de
kwaliteit vanvoedselgericht op de preventieve gezondheidszorg, geur en smaak enop waardplantparasiet relaties resulterend ingreen chemicals.
Demethoden die ontwikkeld worden betreffen:
a. immunochemische technieken,aldan niet gecombineerd met moleculair biologische methoden
voor snelle screeningop deaanwezigheid van stofgroepen
b. chemisch analytische methoden,om defysische beschikbaarheid van stofgroepen in voedingsmiddelen vast te stellen.
c. chemisch analytische methoden,om de biologische beschikbaarheid van stofgroepen te bepalen
en het metabolisme te ontrafelen
d. functionele testen en biosensoren,om biologische effecten te meten.
Project 1en5uit werkplan 1997zijn naar andere programma's geheveld omdat deze projecten in
hun ontwikkeling beter passenin de programma's 311en312.
Snelle immunochemische screeningsmethoden gevolgd door bevestigingsmethoden worden
ontwikkeld voor verschillende matrices waaronder haar, mest.oogenz.Erwordt onderzoek
uitgevoerd naar het verbreden van het aantalte detecteren beta-agonisten door andere
antilichamen (anti-fenoterol,-raptopamine, -terbutaline, etc).Histologische en functionele testen
worden ontwikkeld om biologische effecten te bepalenwaardoor mogelijk vroege biomarkers
geïdentificeerd kunnen worden. Indierexperimenteel onderzoek wordt beïnvloeding van
combinaties van groeibevorderaars op de biobeschikbaarheid en uitscheiding onderzocht.
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Het onderzoek naar een bevestigingsmethode voor aminoglycosiden, gebruik makend van
immunoafficiteitschromatografie (IAC) op harde dragers,wordt voortgezet. Dezetechniek zaltevens
worden toegepast voor andere nog nader te bepalen en moeilijk aan te tonen verbindingen (b.v.
DNA-adducten).
Erwordt een literatuur- en marktonderzoek uitgevoerd naar de beschikbaarheid van immunochemische methoden voor het aantonen van agrarische hulpstoffen,verontreinigingen en contaminanten.
Moleculaire inprinting zalworden opgezet, waarbij beta-agonisten als eerste toepassing gekozenis.
Dezetechnologie biedt de mogelijkheid de stofgroep in een analyse te detecteren.
Middels DNAfingerprinting zijn serotypen vanSalmonella geïdentificeerd en gedetecteerd.PCR
testen worden ontwikkeld om meerdere typen pathogenen simultaan te kunnen detecteren.De
moleculaire fingerprinting zalgebruikt worden om nieuwe serotypen van met name Campylobacter
vast te stellen.Voor de detectievanvirussen zalmet name aandacht worden besteed,gezien de lage
MIDwaarden, aande gevoeligheid van detest. Naar aanleiding van eenin 1997 uitgevoerde
litaratuur- en marktonderzoek wordt een praktische pilotstudie uitgevoerd naar de ontwikkeling van
snelle testenvoor pathogenen,waarbij gebruik wordt gemaakt van de combinatie moleculaire
biologie en immunochemie.
Deontwikkeling van eendetectiemethode om meerdere bioactieve stoffen in ééntest op DNAniveau kwantitatief aantetonen zalgestart worden. Dezegen-chip technologie heeft een breed
scala aantoepassingsgebieden.Voorbeelden hiervan zijn het opsporen vanvroege biomarkers, de
detectie van (pathogène) microorganismen, samenstellingsonderzoek op DNA-niveau. Moleculaire
inprinting (zie project 3)zaltoegepast gaanworden in dezechip technologie.
Detoepassing van de gen-chiptechnologie (zie project 5),zalvoor detectie van pathogène
microorganismen in voedingsmiddelen envoor darmbacteriepopulatie-analyse in relatie tot voeding,
uitgewerkt worden.
Continuering van onderzoek naar detoepassing van proefvervangende methoden voor de analyse
vanovereenkomsten alsverschillen tussen genetisch gemodificeerde gewassen en ouderlijnen. Op
elk plantenmonster zullen mRNA/DNA en metaboliet fingerprinting technieken worden toegepast
om de statistisch relevante verschillen tussen de populaties aan te geven,alsmede een identificatie
van betrokken structuren. Erwordt vooralonderzoek uitgevoerd om effecten van rijping en
produktieproces in kaart te brengen.Voorts zaldeontwikkeling van een LCscheiding met
compatibel eluenssysteem voor continue invoer in de MSen MS-MSfingerprint analyse ter hand
worden genomen. Modelgewassen daarbij zijn transgene BT-tomaat, antisense exogalactanase
tomaat, antisense amylopectine aardappel.
Metaboliet fingerprinting technieken (CZEen LC-NMR-MS) zullen ook gebruikt worden om
plantaardige inhoudstoffen met bioactieve werking te identificeren ente karakteriseren (flavonolen,
phytooestrogenen, radicaalmetabolisme,allergenen, antioxidantia).
andere relevante
programma's

302, 311, 313

indicatie omvang

Totaal Mf 3,0

projecten

Project1:

Detectievangroeibevorderaars en metabolieten in agrarische producten,
(Projectleider: drs.R.Schilt, RIKILT-DLO)

Project 2:

Detectievan agrarische hulpstoffen,verontreinigingen encontaminanten in
agrarische producten
(Projectleider: drs.J.A.van Rhijn,RIKILT-DLO)

Project 3:

Detectievan pathogène micro-organismenin agrarische producten
(Projectleider: dr. H.J.M.Aarts,RIKILT-DLO)

Project 4:

Metabolietprofilering om veranderingen op te sporen welke zijn ontstaan als
gevolg van nieuwe procestechnieken ent.b.v. identificatie plantaardige
inhoudstoffen met bioactieve werking
(Projectleider: dr.ir. A. Lommen,RIKILT-DLO)

Project 5:

Ontwikkeling vaneen multicomponent DNA detectietest
(Projectleider: dr.ir. J.Keijer, RIKILT-DLO)
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Programma 313

Kwaliteitszorgsystemen voor de agrarische produktie

programmaleider

Dr.J.P.Hoogland,RIKILT-DLO

aanvangsjaar

1997

eindjaar

2000

samenvatting

Inverband met gewijzigde economische, maatschappelijke en politieke omstandigheden is een
ketengewijze inrichting vande agrarische productie onontkoombaar geworden.Via de projecten van
de stichting Agro Keten Kenniswordt deze ontwikkeling ook vanuit LNVkrachtig gestimuleerd.
Naast deze projecten,waarin voor RIKILT-DLOdeontwikkeling van adequate kwaliteitszorgsystemen
met name voor de primaire producenten centraal staat,isin de komendejaren onderzoek
noodzakelijk op het gebied van de informatiestromen in agrarische productieketens en naar de
vraag opwelke wijze de overheid (bijvoorbeeld bestuurlijk-organisatorisch) op de meest efficiënte
wijze de nog noodzakelijke controle kaninrichten.Voorts wordt onderkend dat,teneinde te kunnen
komen tot optimale procesbeheersing in plantaardige en dierlijke productieketens, een adequate
inschatting van in het bijzonder microbiologische risico's (bacteriën,schimmels,gisten,virussen,etc.)
noodzakelijk is.

aanleiding

Voor RIKILT-DLOisals missiegeformuleerd:'verwerven entoepassen van kennis op het terrein van
de toxicologie, microbiologie en biotechniek, de chemische analytiek ende kwaliteitskunde, met als
doel het ontwikkelen van nieuwe strategieën voor risico-analyse, hoogwaardige meetmethoden en
kwaliteitsbewakingssystemen voor agrarische productieketens'. Op basisvan deze missie en het
rapport van eenvisitatiecommissie iso.a.decluster 'Ontwikkeling Kwaliteitssystemen' gevormd met
als hoofdelementen in detaakomschrijving:ontwikkeling van kwaliteitszorgsystemen voor
agrarische productieketens enontwikkeling vantheoretische modellen met betrekking tot de
toepasbaarheid van kwaliteitszorg in agrarische productieketens. Bij ontwikkeling van
kwaliteitssystemen voor agroketens en de rolvan RIKILT-DLOdaarin,wordt in eerste instantie
nadruk gelegd op primaire agrarische producten en productieprocessen. Eentweede invalshoek is
eensystematische:op welke wijze kan een naadloze aansluiting van de primaire schakels bij de rest
van de keten mogelijk worden gemaakt, in depraktijk blijkt dat de 'industriële' aanpak van
kwaliteitszorg op boerderijniveau vaak niet onverkort toepasbaar is. Beideinvalshoeken zijn in de
thans lopende projecten reedsduidelijk zichtbaar enzullen waar noodzakelijk nog worden
benadrukt.
Hetagrarische bedrijfsleven isactief op eenverzadigde markt. Deafnemer vraagt naar onderscheidende kwaliteit en ook worden steeds meer garanties verlangd met betrekking tot de kwaliteit
van het voortbrengingsproces. Dezegaranties hebben ook in toenemende mate te maken met
milieu, dierenwelzijn en arbo-aangelegenheden. Deinvoering van kwaliteitssystemen leidt tot
systematische beheersingvan het productieproces,via ontwikkeling van zogenaamde
combizorgsystemen kunnen zaken met betrekking tot genoemde aspecten worden geïntegreerd.
Eenbelangrijk element in elk kwaliteitssysteem isdewijze waarop de communicatie tussen
opvolgende schakels in de keten en met deomgeving is geregeld:de relevante informatie met
betrekking tot productkarakteristieken envoortbrengingsproces is eenintegraal onderdeelvan het
product geworden. Eentrend naar integrale benadering van agrarische productieketens is reeds
duidelijk waarneembaar. Dewijze waarop in schakels en ketens met informatie wordt omgegaan zal
derhalve een belangrijk onderwerp van studieworden in het project 'Proces Informatie Architectuur'.
Dethans waarneembare maatschappelijke veranderingen hebben invloed op dewijze waarop de
overheid omgaat met controle-en garantietaken.Teneinde dit veranderingsproces in goede banen
te kunnen leiden is het noodzakelijk dat erinzicht komt in de betekenis en bruikbaarheid van
verschillende zorgsystemen,enin het niveauvanzelfregulering in deverschillende sectoren.Waar
nodig dienen kwaliteitszorgsystemen en goedgefundeerde garantiemodellen ontwikkeld te worden.
Voor de controletaak van deoverheid geldt dat, alsop basisvan keteninrichting en zelfregulering,
een betere kwaliteit van producten gewaarborgd kan worden dat dan wellicht decontrole door de
overheid kanworden verminderd,of tenminste anders ingericht (bijvoorbeeld meer gericht op het
voortbrengingsproces). Voor een efficiëntere aanpak isde ontwikkeling van nieuwe
controlestructuren en -strategieën (in overeenstemming met vigerende en nog te ontwikkelen
wetgeving) noodzakelijk. Aandachtspunten daarbij kunnen bijvoorbeeld zijn:incorporatie van eisen
op het gebied van milieu endierenwelzijn,ontwikkeling van specifieke,op de ketengerichte,
controlemethoden (inclusief risico-analyse ennormstelling). Bijzondere aandacht zal worden
gegeven aan de bestudering van detransmissie van (pathogène) micro-organismen door
plantaardige endierlijke productieketens,in het kadervandit project kan (aanvullende) normstelling
in en rond productieketens aan de orde komen. Eenduidelijke wisselwerking met andere DLOprogramma's wordt voorzien.
Het bovenstaande kan worden samengevat in devolgende probleemstelling:
Op welke wijze kunnen primaire agrarische sectoren komen tot systematische beheersing van
productieprocessen en op welke wijze kan deoverheid op dezeontwikkelingen inspelen als het gaat
om controle- en garantietaken?
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Met deze probleemstelling istevens de doelgroep voor het binnen dit programma uitgevoerde
onderzoek vastgelegd: kwaliteitszorgsystemen zijn in eerste instantie bedoeldvoor de (primaire)
agrarische sector, deoverheid (beleidsdirecties, controle-instanties, etc.) isgebaat bij goed
functionerende kwaliteitssystemen en kan op basisvan zulke systemen desgewenst komen tot
aanpassingen van beleid ten aanzienvan (deel-)sectoren.
ioel

Teonderscheiden doelstellingen in de planperiode zijn:
- ontwikkeling enimplementatie van kwaliteitszorgsystemen, met name voor primaire agrarische
sectoren en daardoor bijdragen aan deconcurrentiekracht van dete onderscheiden sectoren;
- bijdragen aan gewenste aanpassingen vandoor sectoren envan overheidswege ingestelde
controle- en garantiestructuren,zodanig dat op efficiënte wijze gebruik kanworden gemaakt van
gegenereerde product- en procesdata;
- verdere ontwikkeling vaninformatie-uitwisseling binnen agrarische productieketens en het
verzorgen van eeninfrastructuur voor defacilitering van een adequate uitwisseling van producten procesinformatie. Naast activiteiten in het kadervan het project 'PIA' kan daarbij worden
gedacht aanintensivering van de samenwerking met het Kwaliteitsprogramma Agrarische
Producten (KAP);
- Ontwikkeling enimplementatie van een betrouwbaar en algemeen toepasbaar systeem om
micro-organismen op individu en sub-species niveau te identificeren;
- theorievorming welke zichzalconcentreren op devraag hoe kwaliteitszorgsystemen met name
voor de primaire agrarische sector eruit moeten zien, hoe die systemen binnen complexe ketens
kunnen worden ingepast en opwelke wijze informatie van en naar de primaire schakels
(wettelijke normen,afnemerseisen, productspecificaties, etc.) gekanaliseerd moet worden.
Voor wat betreft deontwikkeling enimplementatie van kwaliteitszorgsystemen zalin dejaren 1997
en 1998,in het kader van deAKK-projecten,een extra inspanning worden geleverd.In deze
projecten wordt met name praktisch onderzoek gedaan (ontwikkeling van kwaliteitshandboeken,
borgingsstructuren,op de keten gerichte controlemethoden, etc). Waar nodig worden projecten
door middelvan inventariserend en/of literatuuronderzoek ondersteund. Projecten in uitvoering
hebben onder andere betrekking op deconsumptie-ei-keten,zeevis,bacon,mestverwerking en
zuivel.
Voor wat betreft een project 'Ontwikkeling Controle' zullen nadere afspraken worden gemaakt met
de Directies Landbouw en Milieu,Kwaliteit enGezondheid.Gegevens met betrekking tot dit project
(concrete doelstelling,fasering en aanpak) zullentezijnertijd worden overlegd.
Het project 'Proces Informatie Architectuur -PIA'wordt in uitvoering genomen in samenwerking met
LEI-DLO.Indit project wordt, in tegenstelling tot degangbare situatie waarin wordt gewerkt vanuit
het perspectief dat een bedrijf moet worden beheerd enbestuurd, uitgegaan van
informatievoorziening vanuit het perspectief van productstroom-management. Deze nieuwe
invalshoek kan leidentot vormgeving van een nieuwe generatie informatiesystemen waarin
uitwisseling van gegevens door de keten heencentraal staat. In het onderzoek zalde PIA-gedachte
moeten worden uitgewerkt op zowel het niveauvan de productketen alsop bedrijfsniveau. In de
eerste fase (1997) ligt de nadruk op deontwikkeling vaneeninformatiemodel,opgesteld als PIA,
voor een boerderij eneenconcrete keten. Intweede instantie wordt de abstraheerbaarheid van deze
modellen naar referentiemodellen bestudeerd (1998) enwordt bekeken in hoeverre de bestaande
informatievoorziening pastin zo'n PIA(1998 -1999).Tenslotte kanworden vastgesteld op welke
wijze informatievoorziening op basisvan het PIA-modelkanworden verbeterd (1999 -2000). Na elke
fasein het project wordt rapportage verzorgd envindt evaluatie van de resultaten plaats alvorens
eenvolgende fasevan het project kanworden gestart.

planning 1998

Voor programma 313isdevolgende probleemstelling geformuleerd:
Op welke wijze kunnen primaire agrarische sectoren komen tot systematische beheersing van
produktieprocessen en op welke wijze kande overheid op deze ontwikkelingen inspelen als het
gaat om controle- engarantietaken ?
Met deze probleemstelling istevens dedoelgroep voor het binnen dit programma uitgevoerde
onderzoek vastgelegd: kwaliteitszorgsystemen zijn in eerste instantie bedoeld voor de (primaire)
agrarische sector, deoverheid (beleidsdirecties,controleinstanties, etc.) isgebaat bij goed
functionerende kwaliteitssystemen en kanop basisvanzulke systemen desgewenst komen tot
aanpassingen van beleid ten aanzien van (deel-)sectoren. Daarbij te onderscheiden doelstellingen in
de planperiode zijn:
ontwikkeling enimplementatie van kwaliteitszorgsystemen, met namevoor primaire agrarische
sectoren en daardoor bijdragen aan deconcurrentiekracht van dete onderscheiden sectoren;in dit
verband wordt in 1998nog deelgenomen aaneen aantalAKK-projecten. Project 71712 13isin 1997
detweede faseingegaan. Nadeinventariserende eerstefasewordt thans door RIKILT-DLO gewerkt
aan de ontwikkeling enimplementatie op beperkte schaalvan een kwaliteitszorgsysteem voor
conservengewassen. Dezefasezal,naarverwachting,in het tweede kwartaalvan 1998 leiden tot een
eindfasewaarin verbreding vandeontwikkelde kenniscentraal staat. Project 71712 16
('kwaliteitsborging op het melkveebedrijf') heeft thansdetweede fase (ontwikkeling en
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implementatie op pilotschaal) vrijwel doorlopen;thans staat de invulling van de derde fase
(opschaling enverbreding) ter discussie. Project 71712 30 ('Boerderijzuivel') isin uitvoering
genomen, naarverwachting kanvoor dit project ook gebruik worden gemaakt van devoor project
71712 16ontwikkelde kennis. De uitvoering van project 71712 29('Intake') heeft vanwege het
uitbreken van de varkenspest ernstige vertraging opgelopen maar zal, naar verwachting,in de loop
van dit jaar worden hervat. Deeerstefase van project 71712 21('Qualifert') isin het tweede
kwartaal van 1997afgerond eninmiddels is met de uitvoering van detweede fase begonnen. Voor
RIKILT-DLOzalin dezefase de nadruk leggen op de samenstelling van een dossier met betrekking tot
gefermenteerde pluimveemest. Het daarvoor benodigde onderzoek wordt uitgevoerd in
samenwerking met o.a.CIOM, ID-DLOenAB-DLO. Naar verwachting zaldezefasetot medio 1998 in
beslag nemen.Project 71712 19('Veilig Ei')wordt uitgevoerd in samenwerking met o.a. ID-DLO.Na
de eerste fase isthans deinvulling vande tweede fase aan de orde. RIKILT-DLOzal bijdragen leveren
op het gebied vande ontwikkeling van controlemethoden en de samenstelling van een
kwaliteitshandboek. In het project 'Flevovlees' (7171233) zal,in samenwerking met o.a. ID-DLOen
LEi-DLO eentotaal-concept worden ontwikkeld voor een biologisch geproduceerd regionaal product.
Destart van het project zalnaarverwachting nog in 1997plaatsvinden en het project zalin 1998
doorlopen. Debijdrage van RIKILT-DLOzalzich concentreren op deontwikkeling en implementatie
van de benodigde zorg-en borgsystematiek waarbij de nadruk ligt op de zekerstelling van regionale
en biologische aspectenvan het product.
bijdragen aan gewenste aanpassingen van door sectoren en van overheidswege ingestelde controleengarantiestructuren,zodanig dat op efficiënte wijze gebruik kanworden gemaakt van
gegenereerde produkt- en procesdata. Detot nu toe verkregen resultaten in het kader van hetEUproject (SMTMAT1-CT94-009,'The Development of Sampling Plansfor the Determination of
Aflatoxins in Animal Feedingstuffs' -7171205),neergelegd in twee annual reports en verschillende
interim six monthly reports,hebben geleid tot de voorlopige keuzevan een aante bevelen
monstergrootte, in devolgende fasevan het project (1997-1998) moet dat leiden tot een gevalideerd
bemonsteringsprotocol. Voor het project 'Kijk op Controle' (7171231)is,in samenwerking met IKC-L
een projectvoorstel tot stand gekomen met betrekking tot het gedetailleerd in kaart brengen van
productieketens en het ontwerpen van nieuwe controlestructuren,waarbij nadrukkelijk rekening
wordt gehouden met deverantwoordelijkheid die deoverheid heeft voor de controlesystematiek.
Via scenariostudies wordt vervolgensinzicht gekregen in bruikbaarheid en mogelijke besparingen.
Tenslotte wordt een concept-actieplan opgesteld om voorgestelde veranderingen daadwerkelijk in
de huidige controlestructuur te kunnen doorvoeren. Dedaadwerkelijke uitvoering van het project
wordt naarverwachting gestart in hetvierde kwartaalvan 1997enzalin 1998zijn beslag krijgen.
verdere ontwikkeling vaninformatie-uitwisseling binnen agrarische produktieketens en het
verzorgen van eeninfrastructuur voor defacilitering van een adequate uitwisseling van produkt- en
procesinformatie. Naast activiteiten in het kader van het project 'PIA' (via de uitvoering van casestudies en modelontwikkeling zullen hiertoe bijdragen worden geleverd), kan daarbij worden
gedacht aanintensivering vandesamenwerking met het Kwaliteitsprogramma Agrarische Produkten
(KAP);
Ontwikkeling enimplementatie van een betrouwbaar en algemeentoepasbaar systeem om microorganismen op individu en sub-species niveau te identificeren; Indeafgelopen periode is gewerkt
aan de implementatie van moleculair biologische methoden met een hoge resolutie,vanaf het vierde
kwartaalvan 1997endoorlopend in 1998zalde ontwikkelde aanpak op praktische toepasbaarheid
worden getest middels cases.Als eerste test wordt de propagatie van Salmonellaein de
pluimveeproduktieketen (voer -dieren -slachterij) bestudeerd.
Theorievorming welke zichzalconcentreren op devraag hoe kwaliteitszorgsystemen met name voor
de primaire agrarische sector eruit moeten zien, hoe die systemen binnen complexe ketens kunnen
worden ingepast en opwelke wijze informatie van en naar de primaire schakels (wettelijke normen,
afnemerseisen, produktspecificaties, etc.) gekanaliseerd moet worden.In het project 'Kwaliteit van
Kwaliteitszorg' (7171234)wordt inzicht verkregen in defactoren die van invloed zijn op succesvolle
invoering van kwaliteitszorgsystemen, alsmede de mogelijkheid om prestaties van
kwaliteitszorgsystemen objectief te kunnen meten leidt tot beter functionerende systemen. Daarbij
ontstaat bijvoorbeeld de mogelijkheid om verschillende systemen onderling tevergelijken. Na een
eerste inventariserende fase (gedeeltelijk nog in 1997) zalin 1998de nadruk liggen op de
theorievorming enontwikkeling vaninstrumentarium: nader onderzoek wordt gedaan naar de
factoren die van invloed zijn op het functioneren van kwaliteitszorgsystemen envia ontwikkeling
van modellen zullen deinvloeden vande belangrijkste factoren worden bestudeerd en inzichtelijk
gemaakt

andere relevante
programma's

311,312

indicatie omvang

Totaal Mf 1,3 waarvan Mf 1,1ten lastevan LNV.

projecten

Project:
71712 05
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Titel:
EU-project 'Sampling'

Projectleider:
Dr.J.P.Hoogland (RIKILT-DLO)

71 712 13
71 712 16
71 712 17
71 712 19
71 712 21
71 712 22
71 712 29
71 712 30
7 1 7 1 2 31
7 1 1 1 3 09
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Programma 268

Modificatie van agro-grondstoffen

programmaleider

Dr. M.J.J.M.van Kemenade,ATO-DLO

aanvangsjaar

1995

eindjaar

1998

samenvatting

Het programma isgericht op het creëren van nieuwe afzetmogelijkheden voor bestaande en nieuw
te ontwikkelen landbouwprodukten door (industriële) be-enverwerking ervan tot hoogwaardige
half-en eindprodukten. Hiertoe wordt onderzoek verricht naar het vaststellen vande verschillen
tussen de bestaande endegewenste specifieke eigenschappen van grondstoffen voor industriële
verwerking. Op basis hiervan worden modificatie-methoden en procestechnologieën ontwikkeld
waarbij de prijs-prestatie verhouding de leidraad is bij het ontwikkelen van economisch haalbare
applicaties. De projecten binnen het programma zullen daartoe veelalin nauwe samenwerking met
deindustrie worden bezien op haalbaarheid.
Algemeen geldt in dit type onderzoek dat detoepassing van agro-grondstoffen in nieuwe en
bestaande produkten wordt bemoeilijkt door een grote lacune in de kennis over de structuur (zowel
chemisch alsfysisch) van dezegrondstoffen. Daarmee is het lastigte voorspellen hoe agrogrondstoffen zich in een nieuwe omgeving,bij voorbeeld als structuurversterkers in petrochemische
polymeren,of zelfstandig zoals biologisch afbreekbare polymeren,gedragen.Dit structuur-functie
relatie onderzoek isvan groot belang voor deontwikkeling van potentieel nieuwe toepassingen van
agro-grondstoffen als koolhydraten,vezels,eiwitten,oliën envetten,waarbij het onderzoek zich
toespitst op toepassing van moleculair-fysische technieken zoals X-raydiffractie, NMR,GCMS,CD,
DSCen molecular modelling gekoppeld aan(bio)chemische enfysische modificatie.

aanleiding

DeNederlandse akkerbouw kampt met grote problemen als gevolg vanoverproduktie, een te nauw
bouwplan en bodemmoeheid. Eenvan debelangrijkste bijdragen aandestructurele oplossing
hiervan wordt het ontwikkelen van nieuwe processen en produkten voor voedsel-en nietvoedseltoepassingen. De basisvoor deze industriële verwerking vormen de bestaande en nieuwe
gewassen alsgranen,veldbonen,aardappel,vlas,aardpeer, cichorei, hennep,gierstmelde en
oliehoudende gewassen alskoolzaad,lijnzaad en crambe. Het verwerkingsonderzoek vormt het
scharnierpunt binnen het programma en richt zichvooral op hoogwaardige toepassingen middels
industriematige valorisatie vande agro-grondstoffen alsvezels encellulose, koolhydraten, eiwitten,
vetzuren, lipiden en secundaire metabolieten.
Het aan dit programma gekoppelde onderzoek is sterk multidisciplinair van karakter omdat economisch rendabele industriële toepassingen veelalslechts ontwikkeld kunnen worden middels ketenbenadering van oogst, kwaliteit, bewaarcondities, extractie-enverwerkingsmethoden, modificatie
endistributietechnieken. Dat betekent dat ook het effect van ras,teelt, oogst en bewaring op de
grondstofkwaliteit, het verwerkingsproces ende produktkwaliteit moet worden bestudeerd.Centraal
echter staat het onderzoek naar het karakteriseren van de plantaardige grondstoffen, omdat kennis
over chemische, morfologische enfysische eigenschappen ervan voor industriële toepassingen
meestalontbreekt. Vergelijking van deze eigenschappen met de specificaties van de huidige door de
industrie gebruikte of gewenste grondstoffen is noodzakelijk (conform petrochemische
grondstoffen), evenals het ontwikkelen van specifieke chemische,fysische en enzymatische modificatie-en verwerkingstechnieken.

doel

Doelvan het programma is allereerst het vaststellen vancriteria voor industriële toepassing die de
verwerkbaarheid entoepasbaarheid van agrarische grondstoffen in de markt bepalen. Voorts
worden morfologische, chemische enfysische specificaties van de agro-grondstoffen vastgesteld die
zeer belangrijk, doch meestalvoor een belangrijk deel onbekend zijn. Hierbij worden de specifieke
voordelen die deze grondstoffen voor bepaalde industriële toepassingen bezitten,betrokken.
Decombinatie tussen specificaties en criteria wordt vertaald in termen van functie-structuur relatie
onderzoek.
Hetonderzoek laat zichbinnen dezecontext in eenviertal aandachtspunten opdelen.
Beschrijvende fase Onderzoek wordt hier verricht naar het vaststellen van de bestaande en de
gewenste specifieke eigenschappen van (agro)grondstoffen voor industriële verwerking.
Structuur analyse Deeigenschappen van agro-grondstoffen worden op moleculair niveau bepaald
door toepassing van moleculair-fysische methoden enchemische methoden.
Structuur-functie relatie onderzoek Dekennis gegenereerd in voorgaande punten wordt gecombineerd in onderzoek naar de relatiestussen de beschreven structuren en hun chemische en fysische
eigenschappen voor, tijdens en naverwerking.
Aanpassing/modificatie Op basisvan het structuur-functie relatie onderzoek worden chemische,
fysische en biotechnologische processtappen ontwikkeld envia modellering vergeleken en geëvalueerd,teneinde nieuwe milieuvriendelijke energiezuinige processen voor de bewerking en/of
verwerking van de agrogrondstoffen te ontwikkelen. Hierbij wordt voortdurend de prijs-prestatie
verhouding in het oog gehouden.
Tegen het einde van de planperiode waarbij binnen het programma voornamelijk werd gefocusseerd
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op het functie-structuur relatie onderzoek magverwacht worden dat aanzienlijke kennis verzameld
isover chemische structuren entechnische specificaties van een aantal belangrijke plantaardige
grondstoffen voor industriële verwerking. Hierbijwordt gefocusseerd op toepassingen van agrogrondstoffen in:
composietmaterialen, geotextielen en lijmen (vezels en afgeleiden),
thermoplastische materialen,coatings enchelators (koolhydraten),
coatings en lijmen (eiwitten),
componenten voor de oleochemische industrie en halffabrikaten voor aroma's en lakken (lipiden)
Nieuwe activiteiten hebben ondermeer betrekking opverdere ontwikkeling van kennis over de
relatiestussen dechemische samenstellingen enstructuren vanvezels,koolhydraten, eiwitten en
lipiden en hun kwaliteit voor de technische toepassingen en de modellering van de verwerkingstechnologie. Methoden voor het efficiënt bepalen van kwaliteitscriteria en eigenschappen worden verder
ontwikkeld en komen beschikbaar voor karakterisering van zowelgrondstoffen alshalf-en eindprodukten. Inhet verlengde van het programma zalapplicatie-onderzoek zalvoor een aantaltoepassingen,veelalin samenwerking met deindustrie,tot proefprodukten leiden.Binnen de planperiode
wordt verwacht dat enkele nieuwe industriële produkten op basisvan agrogrondstoffen op commerciële basisop de markt komen.
Dekerntaken van ATO-DLO richten zichin principe op het primaire (verse) produkt in de naoogstfase endeverwerking van het primaire produkt tot voedsel-en niet-voedsel produkten.
Hiermee isonlosmakelijk verbonden dat inzicht moet worden verkregen in de achtergronden
waarmee kwaliteit wordt beschreven (indicatoren) en het verloop van kwaliteit. Bijgrondstoffen die
een niet-voedseltoepassing hebben,spelen kwaliteitsfactoren alssmeltpunt, gelerende-enchelerende eigenschappen,schuimvorming, kleefkracht, vezelopbouw, etc. een rol. Hiermee wordt de
belangstelling voor kwaliteit teruggevonden binnen dit ATO-DLO programma ten aanzienvan:
vezels
- karakterisering van kwaliteitseisen gericht op verbetering vande kwaliteit vanvezels (interactie)
met het oog optoepassingen in geotextielen, papier en kunststoffen;
koolhydraten
- relatie tussen structuur enverwerkbaarheid, bij voorbeeld in relatie tot thermoplastische en
chelerende eigenschappen -relatietussenstructuur en biologische afbreekbaarheid;
eiwitten
- relatie tussen kwalitatieve eigenschappen zoals emulgeerbaarheid, schuimvorming, kleefgedrag
en reologievan eiwitten in relatie tot hun verwerkbaarheid;
lipiden en vetzuren
- modificatie van glyceriden in relatie tot specifieke toepassingseisen;
- grondstofkwaliteit voor niet-voedselprodukten, met name in relatie tot gehalte en zuiverheid van
vetzuren in de olie.
ATO-DLO streeft hierbij een markt-georiënteerde, multi-disciplinaire R & D strategie na met het oog
op een gewenste vergroting vanindustriële (non-food) toepassing van gewassen als hennep,vlas,
aardappel,cichorei,grassen,tarwe, quinoa, aardpeer, bonen enerwten, raapzaad en nieuwe
oliezaden alscrambe,dimorphoteca, limnanthes, lesquerella en andere. Demeest veelbelovende
technologieën en produkten worden geselecteerd na zorgvuldige evaluatie van marktpotentie's.
Vervolgens wordt in aansluiting op het programma de mogelijkheid onderzocht om samen met
(industriële) partners gezamenlijk onderzoek te verrichten uiteindelijk gericht op commercialisatie
vandeontwikkelde expertise en produkten door deindustrie.
Despecifieke voordelen van plantaardige grondstoffen worden gedefinieerd in onderzoek, waarbij
chemische en morfologische studies naastfysische en chemische karakteriseringen worden
uitgevoerd.
Dedoelgroepen die worden benaderd voor samenwerking in het kader vandit programma zijn de
overheid (o.a.LNV,EZ),semi-overheid,coöperaties en particuliere ondernemingen in devoedselzowelalsde niet-voedselsector,en uiteindelijk de akkerbouw.
planning 1998

Deelprogramma Polymeren, koolhydraat- en vetzuurchemie
Binnen het deelprogramma wordt op twee grote gebieden ingezet:
Zetmeel:
- Zetmeel plastics:Opbasisvan het deelprogramma zijn aleen aantalcommerciële produkten op
de markt gekomen. Momenteel wordt eencommerciële pilot opgebouwd.
Het onderzoek naar structuur-functierelaties van zetmeelzalzichin 1998uitbreiden naar nieuwe
colloidale systemen,microwave-omzettingen, en barrière systemen. Voornaamste
aandachtspunten hierin zijn mechanische eigenschappen alsslagvastheid en stijfheid,
breukgedrag en gasbarriere-eigenschappen
- Onderzoek naar colloidale systemen zalzich richten op de door ATO ontwikkelde
nanotechnologie voor zetmeel,waarbij d.m.v.crosslinking en chemische modificatie colloidale
zetmeeldeeltjes in waterige systemen gecreëerd kunnen worden. Deze colloidale deeltjes hebben
unieke, nieuwe eigenschappen,en hebben potentie voor coatingtoepassingen, als
dragermateriaalvoor katalysatoren,superslurpers, en alsincapsulatiematrix voor uiteenlopende
stoffen waaronder geurstoffen en smaakstoffen.
- Onderzoek naar biodegradatie zalwordenvoortgezet, en zichzichgaan richten op de relatie
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tussen polymère structuur van model-polymeren (polyester-amides, en polyesterurethanen) en
bioafbreekbaarheid onder uiteenlopende omgevingscondities. Doelhierbij is het verkrijgen van
inzicht in deinvloed van fysische stofparameters en deaanwezigheid van chemische
functionaliteiten op enzymatisch gestuurde afbraakreacties.
Koolhydraat-en vetzuurmodificaties
Het onderzoek naar chemische modificaties van koolhydraten zalzich met name gaan richten op
nieuwe modificatieroutes, waaronder enzymatische omzettingen endeontwikkeling van nieuwe
katalysatoren. Hierdoor zal het mogelijk worden om belangrijke modificaties,waaronder koppeling
van koolhydraten met vetzuren (t.b.v.surfactants, emulgatoren, etc),vertakking van vetzuren (t.b.v.
smeermiddelen, papierchemicalien, etc.) en hydrofobering van koolhydraten,met behulp van
goedkope processen,waaronder extrusie,uit te voeren.Speciale aandacht zal uitgaan naar
omzettingen m.b.v.lipases,amylases,en CTG-ases,alsmede naar door ATO ontwikkelde
anorganische katalysatoren voor koolhydraat-vetzuurkoppelingen.
Binnen het onderzoek zalde aandacht verschuiven naar componenten van eindprodukten, zoals
polymeeradditieven (o.a.hittestabilosatoren enweekmakers), kleurstoffen,tackifyers voor lijmen,en
detergent-componenten zoalsco-builders en surfactants.
Hetonderzoek naar chemische modificatie vanvetzuren zalzich richten op nieuwe modificaties,
waaronder vertakkingen en amideringen, en de relatie tussen modificatie enfysische eigenschappen
(w.o. smeltpunt, viscositeit en emulgerende/smerende werking).
Deelprogramma Agrovezels en cellulose
Het deelprogramma agrovezels en cellulose concentreert zichin 1998op eendrietal terreinen:
- Vezelversterkte composieten:In 1997zijn op gebied vanhechting tussen vezelen polymeer
aanzienlijke vorderingen geboekt. Sterkten van de composieten nemen aanzienlijk toe. De
thermostabiliteit laat processing tot boven de 200°Ctoe. Internationaal blijken deze resultaten
vooraanstaand te zijn zoalsbleek op 4th Int.Woodfiber-Plastic Composites Conference (12/14-5'97) in Madisson, USA.In 1998zalgeconcentreerd worden op eenverdere sterkte verhoging en
de ontwikkeling van eencontinu industrieel proces voor produktie van vezelversterkte
composieten.Tevenszaldeduurzaamheid vande materialen met behulpvan gerichte
modificaties worden verhoogd.
Ten behoeve van hoogwaardige composieten zaleen nieuwe wijzevan vezelontsluiting en
verwerking worden ontwikkeld. Op laboratoriumschaal werden sterkten van elementaire
vlasvezelverhoogd van een gemiddelde 800 Mpas tot waarden boven de 2000 Mpas. Dit maakt
devlasvezeltot een economisch entechnisch zeer concurrerend vezelprodukt. Eris belangstelling
vanuit automobielindustrie, windmolenindustrie en vliegtuigbouw.Voor de langere termijn
zouden viaveredeling of genetische aanpassing vanvlasof hennep specifieke hoogwaardige
rassenvoor dezetoepassingen kunnen worden geteeld.
- Verscheidene ontwikkeligen vinden plaats op gebied vanvervormbare thermohardende
(plaat)materialen.Zowelinzet van lange agrovezels alsook natuurlijke binders als
cellulosederivaten of lignine bieden hier mogelijkheden.Ter voorkoming van emissie wordt
onderzoek verricht aan droge harsen en beharsingskinetiek. Eind 1997zaleen EUprogramma op
gebied van lignine-harsen starten,waarin de hele produktieketenvertegenwoordigd is.
- Biopolymeren: Binnen het programma zijn cellulosederivaten ontwikkeld die qua performance
concurrerend zijn met zeerdure polycarbonaten. Eenuitgebreide evaluatie van milieuvriendelijke en/of natuurlijke weekmakers enstabilisatoren heeft plaatsgevonden en heeft geleid tot
een selectie geschikt voor biopolymeren. In 1998zullen deze verder worden ingezet bij de
ontwikkeling van composteerbare schuimen voor isolatie-of constructiematerialen.
Deelprogramma Bioconversie
In 1997 heeft het benutten van de duidelijk aanwezige synergie tussen de microbiologische,
oleochemische,eiwitchemische en membraantechnologische groepen geleid tot het aanpakken van
een aantal zeer innovatieve onderwerpen,zoalsop het gebied van geherstructureerde eiwitten,
optische aspecten van agromaterialen en op poly(hydroxyalkanoaten) (PHA)gebaseerde lijmen en
coatings. Dezeonderwerpen zullen verder uitgebouwd worden terwijl ook de synergie verder
versterkt zalworden.
Concreet zullen devolgende inhoudelijke activiteiten in 1998 eenzwaar gewicht gaan krijgen:
- PHA'szullen verder worden geëvalueerd als bindmiddel in verfformuleringen. Eerste resultaten
geven aandat hier eengoede marktpotentie aanwezig is.Detoepassing van PHA'sin rubber en
lijmen zullenworden gecontinueerd, evenals het opzetten van een grootschaliger
produktietechnologie hiervoor.
- In het kader vaneen samenwerkingsprogramma van het ATO-DLO met de USDA-ARSwordt de
moleculaire biologie van de productie van polyisopreen rubbers bestudeerd. In deze
samenwerking kijkt het USDA-ARS-WRRCin Albany vooral naar de rubberproduktie in het gewas
Guayule,terwijl bij het ATO-DLOvooralde mogelijkheid (hypoallergene) rubberproduktie op
gang te krijgen in gisten enschimmels centraal staat.
- Onderzoek naar deintegratie van membraantechnologie en microbiële omzettingen in een
nieuw concept voor afvalwaterreiniging.
Het gebruik vanfermentatief geproduceerde eiwitten voor hoogwaardige toepassingen wordt
steeds meer eenzwaartepunt. Decombinatie van molecular modelling en protein engineering
lijkt hier een aantaleiwitten opte gaan leveren waarvoor interessante toepassingen bestaan,met
name in de sfeer van "controlled release"vehicles. Dit zalverder onderzocht worden.
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Deenzymatische conversie van (gefunctionaliseerde) vetzuren tot intermediairen voor
fijnchemicaliën (zoals geurstoffen en agrochemicaliën) zalverder uitgebouwd worden. In het
komend jaar staat onder meer op het geprogramma om te kijken naar de mogelijkheden die een
combinatie van lipoxygenase enhydroperoxide lyase bieden voor eenindustrieel proces, alsmede
een exploratief onderzoek naar de mogelijkheden van het enzym epoxide hydrolase uit
sojabonen.
In het kader van een samenwerkingsprogramma van het ATO-DLO met de USDA-ARSwordt
gekeken naar de ontwikkeling uit vetzuren van additieven voor milieuvriendelijke smeermiddelen
(anti-oxidanten,viscositeitsverbeteraars, extreme pressure additives,etc.).Het USDA-ARS-NCAUR
in Peoria kijkt in dit verband vooral naar de basisolie.

Deelprogramma Industriële Eiwitten
In het afgelopenjaar is er eenverdere opbouw geweest van de kennis van het chemische
modificeren vanindustriële eiwitten voor hetvergroten van hun geschiktheid voor technische
toepassingen. Daarnaast wordt fundamenteel onderzoek uitgevoerd naar dewatersorptie en naar de
hechting van industriële eiwitten. Dezefundamentele studies leveren eenbasisvoor het gericht
modificeren van eiwitten,enoptermijn het optimaliseren van de eiwitstructuur met behulp van
genetische modificatie van gewassen. Detoepassingsmogelijkheden van maisgluten, een goedkoop
eiwit, in technische toepassingen wordt bestudeerd.Het accent hierbij ligt op het introduceren van
functionaliteit in dit eiwit met behulpvan modificaties. In een samenwerkingsproject met de USDAARSwordt degeschiktheid vancollageen,gewonnen uit thans milieubelastende afvalstromen van de
leerindustrie,voor een aantaltechnische toepassingen (m.n. lijmen encoatings) bestudeerd.
Deze activiteiten zullen in 1998worden voortgezet. Daarnaast worden de nieuwe zwaartepunten
gelegd en nieuwe ontwikkelingen ingezet:
- het gebruik van eiwit(hydrolysaten) als surfactants in grootschalige toepassingen (detergents,
emulgator, bevochtigingsmiddel, stabilisator etc). Inhet onderzoek worden eiwit(hydrolysaten)
gemodificeerd en hun oppervlakte-actieve werking bestudeerd. Dit levert een wetenschappelijke
basisop voor het ontwikkelen van biologisch afbreekbare surfactants, geschikt voor grootschalige
technische toepassingen. Erwordt hierbij samenwerking gezocht met gespecialiseerde
internationale instituten.
- het gebruik van eiwitten in lijmen.Het accent in dit onderzoek ligt op hetverhogen van het droge
stof gehalte van oplossingen/dispersies van lijmen,het genererenvan kennis over de beïnvloeding
van de reologie van geconcentreerde eiwitoplossingen/dispersies ende adhesie. In 1997is een
overleg begonnen met diverse ministeries,waaronder LNV,met alsdoel het starten van een
ondersteunend wetenschappelijk onderzoekprogramma op dit gebied.Dit door de lijmsector
ondersteunde initiatief dient het gebruik van milieuvriendelijke eiwitlijmen in Nederland te
stimuleren, hetgeen aansluit bijdeaandachtspunten van het overheidsbeleid.
- het gebruik van eiwitten als'controlled releasevehicles' zalverder uitgebouwd worden.
- het bestuderen van de mogelijkheden van blendsvan eiwitten met verschillende biologische
afbreekbare polymeren. Blendsvan eiwitten enandere polymeren kunnen de (technische én
economisch) inzetbaarheid van biopolymeren vergroten.
Maatschappelijke problematiek
Debovenvermelde aandachtspunten voor het komendjaar zijn met name gericht op het ontwikkelen
van industriële interessante produkten met een hoge toegevoegde waarde die het gebruik van
hernieuwbare grondstoffen op eeneconomisch haalbare wijze kunnen stimuleren.
Deaandacht verschuift hiermee ook veelalvandeontwikkeling vantotaalprodukten naar
componentonderzoek en naar interessante additieven als smeermiddeladditieven,
polymeerkleurstoffen, antioxydanten, natuurlijke weekmakers en polymeerstabilisatoren en
natuurlijke vezels ten behoeve van recyclebare versterkte polymeren.
Het beleid met betrekking tot agrogrondstoffen wordt geinterpreteerd engeëvalueerd als kansen
voor de landbouw op industriële markten. Dit beleid isonlangs getoetst via samenwerking met de
Duitse Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe endesamenwerking met de USDA.Afgezien van
landelijke verschillen in teelthistorie en plaatselijke gewassen komen beleidsrichtingen zoals
hierboven aangeduid zeer goed overeen.Intotaalwordt in Europa enAmerika een toenemend
gebruik van agrogrondstoffen in industriële toepassingen waargenomen.Wil Nederland hierin een
rol blijven spelen,zal hier ook vanuit de primaire produktie en LNV beleid eeninvulling moeten
worden gegeven aan specifiek industriële produktie.
In het huidige programma wordt de DWK bijdragevoornamelijk gebruikt alseeninitiatie van voor
industrieel onderzoek interessante gebieden,waarbij direkte toepassing een aantaljaren
basisinvestering behoeft. Voor industrieën zijn deze basis-investeringen tevergaand.Zij
onderschrijven de importantie maar zijn veelal niet bij machte een kennisbasis te leggen.DeDWK
sponsoring wordt gebruikt voor het eerste risicodragende onderzoek. Inde meeste gevallen is dan
echter een industriële partij alnauw betrokken voor het definieren van deexacte doelstelling en
benodigde specificaties. Hierdoor zijn DWKinvesteringen enindustriële participatie moeilijk te
scheiden. Bijde sturing van het programma 268werken overheid enindustrie samen aan de definitie
middels LNV-boegbeelden,via branchecentra envanuit deverschillende betrokken bedrijfscolons.
Ontwikkeling van het wetenschapsgebied
Devoor 1998 beoogde aandachtspunten zijn bij uitstek gepositioneerd op het gebied waarop nog
kansen in de markt waargenomen worden. Dit zalook duidelijk zijn uit devermelding van de
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beoogde produkten: alle zijn produkten met een hogetoegevoegde waarde waarvoor hernieuwbare
grondstoffen met name interessant zijn vanuit het oogpunt van functionaliteit, en niet vanuit het
oogpunt vanuit een ruim voorhanden zijnd,goedkoop massaprodukt.
Indit kader isook de samenwerking met de USDA-ARSen met Europese instituten in develeEUgesponsorde programma's eenwaarborg dat de in dit DWK programma ingebrachte projecten aan
het front van dewetenschapsontwikkeling meedraaien,c.q.daarop vooruit lopen.
Gestimuleerd vanuit het programma zijn opfundamenteelwetenschappelijk terrein een aantal
samenwerkingen gestart met zowel bedrijven alswetenschappelijke instellingen (RUU,TUD,RUG,
Akzo Nobel, ECN,AERPAC)in het kader van EET,waarin ATO als partner participeert, op gebied van
cellulose ontsluiting,vezelversterking in windmolenrotorbladen en lichtgewicht transportsystemen.
Vanuit deverschillende deelprogramma's zijn de projectleiders betrokken bij dedoor DTO
georganiseerde expertsmeetings ten behoeve van beleidsontwikkeling op gebied van geintegreerde
plantconversie,duurzame constructiematerialen en mogelijk fijnchemie. Hierin wordt samengewerkt
met zowelindustrie alsook een groot aantal universitaire of wetenschappelijke instellingen.
andere relevante
programma's
indicatie omvang

Totaal Mf 18,4waarvan Mf 3,0 ten lastevan LNV.

projecten

i) Deelprogramma "Polymeren, koolhydraat- en vetzuurchemie" (Dr. H. Feil)
17005:
Thermoplastic starchesfor non-food applications (ATO-DLO.S.Hulleman)
17021:
biodegradatie polymeren (ATO-DLO,M.v.d.Zee)
17035:
gemodificeerd zetmeel (ATO-DLO,T.Slaghek)
17042:
coördinatie chemie (ATO-DLO,J.v. Haveren)
17045:
fundamentele aspectenincapsulatie (ATO-DLO,R. Jongboom)
17050:
biodegradatie (ATO-DLO,M.v.d.Zee)
ii) Deelprogramma: "Agrovezels en cellulose" (Dr. M.J.J.M. van Kemenade)
17526
Jute gebaseerde verpakkingsmaterialen: AEA, IJO,(CFC)(ATO-DLO,E.Wissing)
17527
Modelleren vezelextrusie (ATO-DLO,A.P.H. Westenbroek)
17528
Extrusie naaldsulfaatpulp (ATO-DLO,G.J.van Roekei)
17530
Oppervlakte-karakterisering vlasvezels encellulose-oppervlakken (ATO-DLO,E.
Wissing)
17531
AKKvlas kwalificatie voor textiele toepassingen (ATO-DLO,J.E.G.Van Dam)
17535
Vezelinhoudsstoffen modificatie: lignine (ATO-DLO,B.De Klerk)
17536
AFPPvezelmodificatie voor thermoplast composieten (ATO-DLO,J.F. Modder)
17536.01
Ontwikkelen chemische reactor voor cellulose modificatie (ATO-DLO,E.Wissing)
17537
Cellulose derivaten in schuimen (ATO-DLO,H.Bos)
17539
Vlascomposieten (ATO-DLO,H.L. Bos)
iii) Deelprogramma: "Industriële eiwitten"(Dr. Ir. P. Kotster)
18003
Biochemische reologie gluten (ATO-DLO,P. Kolster)
18005
Hechting vanwei-eiwitten (ATO-DLO,J.M.Vereiken)
18006
Waterrelaties vanindustriële eiwitten (ATO-DLO, P.Kolster)
18007
Modificatie van plantaardige eiwitten (ATO-DLO,J.M.Vereiken)
18009
Milieuvriendelijke lijmen (ATO-DLO,J.M.Vereiken)
18052
Slow release (ATO-DLO,LA. de Graaf)
18057
Verbetering eiwiteigenschappen (ATO-DLO,L.A. de Graaf)
18059
Maisgluten (ATO-DLO,W. Mulder)
18063
Tarwegluten en non-food toepassingen (ATO-DLO,L.A. de Graaf)
18064
Ontwikkeling milieuvriendelijke verpakkingen (ATO-DLO, L.A. de Graaf)
18065
Gelatine toepassingen (ATO-DLO,P.Kolster)
iv) Deelprogramma: "Bioconversie" (Dr. J.T.P. Derksen)
18025
Downstream processing vanfermentaties (ATO-DLO,F.P.Cuperus)
18027
Milieuvriendelijke verven (ATO-DLO,F.P.Cuperus)
18504
Kwaliteitsparameters gelatines (ATO-DLO, F.A. de Wolf)
18510
ABEfermentatie (ATO-DLO,R.M. Buitelaar)
18515
Desaturering vanverzadigde vetzuren (ATO-DLO,G. Eggink)
18516
Produktie van polyhydroxyalkanoaten (ATO-DLO,G. Eggink)
18517
Valorisatie vanvaste afvallen vantuinprodukten (ATO-DLO, R.M. Buitelaar)
18518
Moleculaire genetisch onderzoek aanschimmels (ATO-DLO,A. Mooibroek)
18535
PHAlatexen (ATO-DLO,G.Eggink)
18538
Nanofiltratiemembranen (ATO-DLO,F.P.Cuperus)
18543
Geherstructureerde eiwitten (ATO-DLO,F.De Wolf)
18544
Epoxyvetzuren (ATO-DLO,G.Buisman)
18555
Ontwikkeling smeermiddeladditieven (ATO-DLO,G. Buisman)
18556
Optische aspectenvan biopolymeren (ATO-DLO,F.De Wolf)
18564
EUcongres Renewable Bioproducts (ATO-DLO, H. Derksen)
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Programma 271

Verwerking, procestechnologie en produktontwikkeling van voedselen niet-voedsel gewassen met behulp van biochemische,
microbiologische en fysische technieken
Dr.Tj.Jongsma,ATO-DLO
1995
1998
Het programma isgericht op hetverwerven van kennis eninzicht over decomplexe relatie tussen
grondstoffen en processen voorzover van invloed op de uiteindelijke kwaliteit van
voedselprodukten.Als uitvloeisel hiervan worden ondermeer nieuwe optimale produktie-processen
en -technologieën alsmede nieuwe produkten en produktmogelijkheden met een hoge toegevoegde
waarde ontwikkeld.
Dit programma vormt de basisvoor applicatiegerichte voedselverwerkingsprojecten voor het
Nederlandse agro-industriële bedrijfsleven. Het programma levert direct kennis en technologie aan
de groente-,fruit- en aardappelverwerkende koepelorganisaties.
Voor diverse produkten uit de land-entuinbouw iser een overproduktie,voor andere produkten
dreigt dezewaarbij wordt vastgesteld dat de produktiewaarde van de aardappel-,groenten-en
fruitverwerking etc.zich min of meer heeft gestabiliseerd rond ca.hfl.3miljard perjaar. Eris dan
ook eengrote behoefte aaneenvergroting van de afzet entoegevoegde waarde van primaire
produkten door verwerking tot hoogwaardige produkten. Hierdoor is er een sterk groeiende
behoefte aan kennis omtrent de relatie tussen de kwaliteit vanverse enverwerkte produkten en de
ontwikkeling van nieuwe verwerkingstechnologieën en produkten met daarbij de beperking dat zo
weinig mogelijk beslagwordt gelegd op het milieu.Detechnologieën worden ontwikkeld en
toegepast met de opzet verwerkingsprocessen te begrijpen,onder andere door fysische modellering
endaarmee tot optimalisatie vandeverwerking en een betere beheersbaarheid van de processen te
komen. Doelisook om processen te ontwikkelen die de realisatie van nieuwe, kwalitatief
hoogwaardiger produkten mogelijk maken.Dit betekent dat nieuwe soorten produktietechnieken
zullen worden ontwikkeld om het assortiment uit te breiden met hoogwaardige toepassingen en de
kwaliteit van de bestaande produkten optevoeren.Randvoorwaarden bij de optimalisatie van de
verwerkingsprocessen zijnvermindering van het huidige energie-enwaterverbruik en vermindering
van deemissie aanstof enafgassen.
Bijdeverwerking van een primair produkt staan kwaliteitsaspecten binnen de procesontwikkeling
centraal. Hierbij blijkt dat teweinig kennisvoorhanden isover de achtergronden van deze aspecten
gerelateerd aan procesfactoren,waarmee eengerichte controle, modificatie,of aanpassing van
kwaliteit gedurende verwerking niet goed mogelijk is.Inde komende periode zalde aandacht
worden gericht op:
i)
vergroten van de kennis die de relatie tussen grondstof, proces en produktkwaliteit beschrijft,
ii) verbreden van kennisover de relatie tussen structuur eneigenschappen van biopolymeren in
het verwerkte produkten
iii) het ontwikkelen vantechnologieën met een beter milieurendement (energie enwater) met
behoud of verbetering vande produktkwaliteit.
Het programma zalzich met name bezighouden met basisleggend onderzoek dat gericht is op
kennis eninzicht en nieuwe technologieën. Dit isonderzoek dat strategisch van aard isen zeer
precies aansluit bij devragen van devoedselverwerkende industrie. Degenoemde doelstellingen zijn
realistisch en realiseerbaar. Voor een aantal specifieke onderzoeken zalaanvullende financiering
worden gezocht. Hierbij wordt uitgegaan van een medefinanciering door het bedrijfsleven,zowel op
individuele basisalsvia koepels,of vanuit sectorondersteunende subsidiebronnen.
Bij alle doelstellingen geldt het resultaat. Erzalgetoetst kunnen worden aan de hand van het
bereikte resultaat.
Inafgelopenjaren is uitgebreid onderzoek gedaan aantoepassing van HTSTtechnieken in
voedselverwerkingsprocessen. Ondermeer zijn interacties tussen microwave-en radiofrequentenergie enbiologische grondstoffen uitgebreid onderzocht. Gebruik van elektromagnetische energie
als alternatieve verhittingsbron voor processen als steriliseren,ontdooien, blancheren en drogen zijn
op kleine schaalgerealiseerd enzullen worden uitgetest op pilotschaal.Combinaties van elektromagnetische energie en andere goedkope verhittingsbronnen zullen worden uitgetest om zodoende
de economische aspectenvandeze processen te verbeteren. Indroogprocessen geeft combinatie van
microgolfenergie en hete lucht een synergistisch effect dat voordelen biedt ten opzichte van alleen
microgolf of alleen hete lucht drogen.Van belangisdat bij combinatie droogprocessen de relatieve
sequentiële bijdragen vandeverhittingsbronnen goed wordt gestuurd aan de hand van het
droogstadium van het produkt. Hiertoe dienen sensoren en sturingsmodellen (proces en produktmodellen) ontwikkeld teworden.
Extrusietechnologie isdetechnologie bij uitstek geschikt voor procesintegratie. Inde voedselverwerkende industrie zijnverwerkingsprocessen veelalbatchgewijze vertalingen vanin origine
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ambachtelijke processen.Met behulp van extmsie zijn veelal soortgelijke omzettingen op continue
wijze te realiseren.Voor veel produkten isdit reeds mogelijk. Onderzoek zalzich richten op
achtergronden vanfysische transformaties tijdens het proces, het verdwijnen en ontstaan van
structuur in relatie tot eindprodukteigenschappen. Deslagingskans van dit onderzoek wordt
vergroot door de ruime ervaring die is opgedaan met extrusieprocessen ten behoeve van zetmeel en
eiwit bioplastics.
Ultrahoge druk technologie wordt in Japantoegepast ter bereiding van bijvoorbeeld jam met zeer
hoge kwaliteit. Dedoelstelling van deze activiteiten is het onderzoeken van mogelijkheden van deze
technologie die oorspronkelijk ontwikkeld entoegepast werd in de keramische industrie, in
voedselverwerkingsprocessen.
Inde afgelopen jaren isveelinformatie verzameld over de relatie tussen aardappelgrondstoffen,
verwerkingsproces en eindproduktkwaliteit. Met deze informatie en nog verder te verzamelen
informatie zal het mogelijk zijn modellen opte zetten.Onderzoek aan blancheerstrategieën en
frituurprocessen kan uitgaan van een uitgebreide gegevensbasis en kan steunen op eenveelheid van
in afgelopen jaren ontwikkelde test-en analysemethoden.Vangroot belang isdat ten aanzien van
textuur objectieve methoden worden ontwikkeld.
Het polymeerchemische en-fysische onderzoek aan biopolymeren heeft geleidt tot een aantal
nieuwe inzichten in het gedrag vanvoedingsmiddelen. Velevoedselprodukten zijn te begrijpen en te
beschrijven als blends encomposieten van biopolymeren,gekarakteriseerd door polymeerfysische
parameters.Zowel meelprodukten, deegwaren en snacks, maar ook snoepwaren als drop en gums
zijn op deze wijze te karakteriseren. Deze parameters bepalen of materiaal glasachtig (bros) of juist
rubberachtig is,stijf of slapis en bepalen eveneens deinteracties tussen componenten in een
grondstof. Inzicht in deze parameters eninteracties zaldirect bijdragen aan gerichte verbetering van
scheidingsprocessen.
Om de polymeerfysisiche parameters vast te leggen bestaan vele analysemethoden die inzicht geven
in de glasovergangstemperatuur, het visco-elastischegedrag,mechanische eigenschappen etcetera.
Deze methoden zijn eveneens toepasbaar voor levensmiddelen. Onderzoek is gericht op
ontwikkeling van objectieve methoden voor analyse van kwaliteit waarbij genoemde methoden zeer
belangrijk zullen zijn. Combinatie van materiaalkundige kennis en reologische kennis zal garant
staan voor een voorspoedige ontwikkeling opdit gebied.
Door combinatie van HTST-technieken met kennis eninzicht in thermo-mechanische transformaties
van polymeren in voedingsmiddelen zaleen geheel eigen basisbestaan voor nieuw onderzoek ten
behoeve van novelfoods enfunctional foods. Het gebruik van ingrediënten ter vervanging van
additieven biedt grote kansenvoor verhoging van detoegevoegde waarde van landbouwgrondstoffen.
Aanpak en werkwijze
Door uitvoering van grondstof-proces-eigenschaprelatieonderzoek zalinzicht worden verkregen in
optimale proces omstandigheden voor verwerking van een grondstof tot een eindprodukt. Deze
kennis wordt gebruikt voor het ontwerpen van optimale processen binnen bestaande
technologieën/apparatuur. Via modellering vande processen worden eenvoudige algemene
beschrijvingen gegeven waarmee de bewerkingen per produkt geoptimaliseerd worden envia de
modellen en simulatie opgeschaald worden.
In het kader van dit project zalonderzoek worden uitgevoerd ten behoeve van nieuwe
conserveringstechnieken, blancheer- en droogprocessen met behulp van extrusie, ultra hoge druk,
microgolf-, radiofrequent- eninfraroodverhitting. Technische implementaties vinden in nauw
overleg met deindustrie plaats.
Deeigenschappen van de produkten worden bepaald in relatie tot de procesomstandigheden en
kwaliteitsmetingen worden ontwikkeld op basisvan de mogelijke toepasbaarheid in de industrie.
Modellen worden geverifieerd via experimenten op de pilot-apparatuur.
Modelleren van extrusieprocessen is zeer complex en zalworden uitgevoerd in nauwe
samenwerking met andere programma's (agrificatie, systeemkunde). Aanpak zalzijn op drie
niveaus te modelleren:
i) statistische modellen,
ii) proces modellen,
iii) causale modellen.
- Aanpak in aardappelverwerkingsonderzoek isenerzijds een inventarisatie van grondstof-proceseindproduktgegevens en statistische verweking hiervan.Gegevens worden verzameld tijdens
gebruik van de pilotlijn. Daarnaast wordt specifiek onderzoek uitgevoerd naar causale verbanden
tussen uitvoering van de procesonderdelen en de eindproduktkwaliteit.
Eengeheel nieuwe invalshoek voor voedselverwerking is een polymeerfysische benadering.
Voedselprodukten zijn te beschouwen alscomposieten of blends van biopolymeren
(cellulose,zetmeel, eiwitten enzovoort).Voor zowelverwerkingsprocessen als
scheidingsprocessen zijn polymeerfysische parameters van belang.Deaanpak in het onderzoek
aan scheidingstechnologieën is gericht optoepassing van kennis uit polymeertechnologie bij
scheidingsvraagstukken. Door volledige,zorgvuldige karakterisering van parameters als
glastransitietemperatuur, elastischiteitsmodulus, rek en kracht bij breuk, warpuntdichtheid
etcetera zijn scheidingsprocessen beter te begrijpen en uit te voeren. Dezeinzichten zullen
allereerst worden toegepast ter verbetering van eiwit-zetmeelscheidingen (erwt, mais) en maal
enwindzift efficiency (algemeen zetmeel/eiwit).
Inzicht in polymère matrices speelt verder een rol bij membraan-scheidings processen. Onderzoek
aan membraantoepassingen richt zich opontwikkeling van selectieve barrièreeigenschappen.
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Binnen de levensmiddelen industrie bestaat grote behoefte aan objectieve meetmethoden. Met
het toenemende belang van kwaliteit neemt ook dewens naar analyse van kwaliteit toe. Met
name extensional rheology, dit is reologisch gedrag bij grote vervorming,vormt een probleem
dat internationaal sterk in de belangstelling staat maar nog geen oplossing kent. Daarnaast zijn
methoden nodig voor objectieve analysevaneen breed scala aan kwaliteitseigenschappen.
Aanpak in deze materie zalzijn het inzetten van specifieke materiaalkundige en reologische
expertise bij ontwikkeling van (dynamische) mechanische methoden om materiaaleigenschappen
objectief vast te leggen.Ten behoeve van extensional rheology zullen verschillende methoden
worden uitgetest. Erzaleeninternationaalsamenwerkingsverband worden opgezet met onder
andere fabrikanten van meetapparatuur om methoden te ontwikkelen ringtests uit tevoeren.
Ten behoeve van deontwikkeling van novelfoods enfunctional food, waarin probiotische
componenten optimaal aanwezig en beschikbaar zijn,isde aanpak van ATO-DLOgericht op relaties
tussen verwerkingsproces en behoud/beschikbaarheid (bioavalability) van probiotische
componenten. Dit kan zijn ontsluiting/activering vancomponenten ofjuist structurering van
componenten waarna zij pasin de achterdarm beschikbaar zullen zijn.

planning 1998

Dehuidige opbouw van het programma reflecteert de activiteiten van detwee hoofdafdelingen die
binnen het programma participeren.
Deelprogramma Biochemie en Voedselverwerking
- Binnen het onderzoek, dat zich richt op devermindering van energie-enwaterverbruik binnen de
groente-,champignon-,enfruitverwerkende industrie isde methodische benadering van deze
problematiek verder uitgewerkt. Dit impliceert dat doelgericht per specifiek produkt of
produktgroep, per unit operation (wassen,snijden,blancheren,etc. )energie-en
watervraagstukken in kaart zijn gebracht enin samenwerking met deindustrie geoptimaliseerd.
Wat betreft watergebruik richt zichdit met name op minimalisatie en hergebruik van het water.
Wat betreft het verhittingsonderzoek richt zichdit op minimalisatie van energieverbruik (lagere
blancheertemperaturen en kortere blancheertijden) en minimalisatie van het afkoelen van het
produkt in detijd tussen blancheren en steriliseren. Dezestappen worden economisch
geëvalueerd.Onder alleomstandigheden isderandvoorwaarde, dat de eindkwaliteit van het
verwerkte produkt minimaal dezelfde isin vergelijking met die van het produkt verkregen
volgens het huidige verwerkingsprocédé.
- Met het oog op een bredere benutting vande betekenis van melanogenese (bruinverkleuring)
voor de kwaliteit van niet alleen geconserveerde levensmiddelen maar ook voor samengestelde
Produkten,wordt het onderzoek gefocusseerd op de mogelijkheid de activiteit van de betrokken
enzymen naar wens inte stellen.Immers,deonderhavige oxydatiereacties dragen ook bij aan
somsgewenste kleur-vorming en aan smaak-en textuurontwikkeling.
Polyphenoloxidases (PPO's) komen in latente en actievevormen voor. Ditis eengegeven voor de
PPO'suit vele groente-enfruitsoorten. Hetonderzoek wordt gericht op de moleculaire
verschillen tussen latente en actieve vormen.Tevenszalworden onderzocht onder invloed van
welke (bio)-chemische en procestechnologische factoren latente PPO'sworden omgezet in
actieve vormen.
Eenvoorlopig maturatiemodel voor champignon-PPO,gebaseerd op de,opgrond van cDNAsequenties,verwachte eiwitgrootte voor protyrosinase, zaldaartoe verder worden ontwikkeld.
- Ter ontrafeling van de moleculaire mechanismen die bepalend zijn voor de stevigheid van plantaardige voedselproducten worden genen,coderendvoor het plantaarde celwandenzym pectine
methylesterase [PE]tot expressie gebracht in diverse eukariotische systemen.Analyses van
transgene eukaryoten,welke een sperzieboon PE gen overproduceren,tonen tot nu toe aan dat
de N-terminale eiwitsequentie een belangrijke rol speelt bij dejuiste processing en het transport
van het precursoreiwit. Tevenswordt eenthermostabielaardappelperoxidase [POD]
gekarakteriseerd.Onderzoek richt zichop dein vivo en in vitro produktie van nieuwe
voedselpolymeren. DeDNA-sequentie coderendvoor dit POD-isoenzym zalin diverse
eukaryotische systementot overexpressie worden gebracht.
- In nauwe samenwerking met de aardappelverwerkende industrie zullen de statistische modellen
voor de aardappelverwerking verderworden ontwikkeld, getest,gevalideerd en
geïmplementeerd in een aantal praktijksituaties. Aan de hand hiervan zalverder worden gewerkt
aan deverbetering endeverfijning vande modellen.
- Het onderzoek naar blancheer- enfrituurprocessen zalverder worden voortgezet. Met name de
tot nu toe succesvolle modelvorming zalworden gecontinueerd engebruikt om naar effectievere
methoden (minder energie,minder beschadiging en een produkt met een betere textuur) te
komen.
Deelprogramma Procestechnologie en Produktontwikkeling
- Detoepassing van microgolftechnologie bijverwerkingsprocessen spitst zichtoe op het
blancheren van champignons met 915 MHzin combinatie met stoomverhitting in een
geïntegreerd proces. Experimenten zijn uitgevoerd om de apparatuur verder te ontwikkelen en
de resultaten betreffende energie-enwaterbesparing in relatie tot de kwaliteit teverifiëren. Het
nieuwe blancheerproces iseconomisch aantrekkelijk. Andere microgolfprocessen die in
samenwerking met constructeurs worden ontwikkeld hebben geleid tot voor de verwerkers
implementeerbare ontwerpen (o.a.ontdooien).
Het drogen met microgolven in combinatie met hete lucht heeft geleid tot nieuwe processen met
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een lager eindvochtpercentage en een aanzienlijke energiebesparing. Octrooi wordt op een
proces genomen.
Nieuwe apparatuur voor "minimal" processing isontworpen enwordt gebouwd of is gereed. Dit
betreft onder andere een aanzienlijk beter regelbare radiofrequent oven en een pulsed electric
field generator. Verscheidene onderzoeken aan minimal processing tonen detoepasbaarheid van
snelle stoom-en microgolfbehandelingen aan.Ook ozongebruik en ultravioletbestraling geven
een duidelijke reductie van het kiemgetalzonder een significante achteruitgang van de kwaliteit.
Eennieuw procesvoor de behandeling van levensmiddelen met ultra hoge druk wordt
uitgewerkt in samenwerking met constructeurs enverwerkers. Octrooien zijn of worden
aangevraagd. Het effect van de drukopbouw op kristallisatie, zetmeelverstijfseling en textuur
wort onderzocht bij onder andere vlees,vis en groenten. Het blijkt dat reeds bij drukken van 4000
bar duidelijke veranderingen optreden zoalsverstijfseling.Textuurafbraak bij deze druk blijkt het
gevolg vaneenversterkte enzymaktiviteit. Bij hogere drukken (8000 bar) kan daardoor een
geringere textuurwijziging ontstaan door deinaktivatie van enzymen.
Deextrusie vangroenten envisin combinatie met zetmeelproducten heeft geleid tot "natuurvriendelijke" producten met een goede kleur en smaak. In het bijzonder met vis kunnen gezonde
voedselproducten worden geproduceerd met een lange houdbaarheid, die gegeten kunnen
worden in gebieden met hongersnood.
Modellen worden verder ontwikkeld of voor het verhitten met conventionele, radiofrequent- en
microgolfenergie op basisvan finite difference computation en op basisvan eindige elementen
methode voor processen als sterilisatie endrogen.
Vanuit het scheidingstechnologisch onderzoek wordt deinvloed van het vochtgehalte op de
scheidingsefficiëntie in maal-/ziftprocessen en de houdbaarheid van gedroogde produkten
bestudeerd. Hiertoeworden vanverschillende plantaardige materialen de polymeerfysische
eigenschappen, met name de glasovergangstemperatuur, bepaald.Gedroogde produkten die
onder de glasovergangs-temperatuur worden bewaard zullen worden vergeleken met
structuurveranderingen bijverhoogde bewaartemperaturen. Het maakgedrag van plantaardige
produkten lijkt afhankelijk van het vocht-gehalte. Gezochtwordt naar een relatie met de
glasovergangstemperatuur en het vochtgehalte. Het gebruik van meer geavanceerde
karakteriseringsmethoden kan hiervoor wellicht een uitkomst bieden.
Ten behoevevan het textuuronderzoek aan levensmiddelen (niet modelsystemen) worden
methoden ontwikkeld om verschillende mechanische parameters objectief te bepalen.
Expertiseisin ontwikkeling met betrekking tot het meten en interpreteren van reologische
eigenschappen tijdens het diepkoelen vanvoedingsmiddelen, het bevroren bewaren en
ontdooien. Relaties met thermische overgangen vande aanwezige polymeren en met de
kristallisatie vanwater envetten worden gemaakt.
Het gebruik van probiotische componenten alstechnologisch hulpmiddelwordt onderzocht.
Verschillende secundaire plantestoffen kunnen, mits dejuiste verwerkingsomstandigheid wordt
gekozen,gebruikt worden om de oxydatie van vetten sterk te vertragen.

Maatschappelijke problematiek
Debovengenoemde onderzoekprojecten zijn erop gericht om vanuit agrarische grondstoffen
voedselprodukten te kunnen maken met eenverhoogde en constante kwaliteit, rekening houdend
met vraagstellingen rond energie-enwatergebruik. Binnen het onderzoek verschuift de aandacht
vanzwaar geconserveerde produkten naar veel minder intens behandelde produkten. Dit resulteert
aande ene kant in produkten met een sterk verhoogde kwaliteit, maar aan de andere kant kan dit
ten koste gaanvande houdbaarheid. Hiervoor wordt met name modelmatig onderzoek verricht naar
de relatie tussen eigenschappen van degrondstof, (biochemisch,fysisch chemisch), het
verwerkingsproces (conventionele alsmede nieuw in ontwikkeling zijnde processen,zoals
elektromagnetische energie, UHD,extrusie etc.) en de eigenschappen van het eindprodukt. Tevens
richt het onderzoek zichop deontwikkeling van methoden om na een be-of verwerkingsstap de
produktkwaliteit teverlengen enverbeteren middels consument compatibele ingrediënten en
coatings.
Ontwikkeling van het wetenschapsgebied
Devoor 1998beoogde aandachtspunten zijn zodanig gepositioneerd dat rekening is gehouden met
marktontwikkelingen en marktopportunities. Inalle gevallen richt het onderzoek zich op
constantheid of verbetering van de productkwaliteit bij verlaagde energie-input en/of diversificatie
van het eindprodukt. Indit kader zijn strategische samenwerkingsprojecten in EU-verband
aangegaan,die eenwaarborg bieden voor het participeren in de frontlijn op het Europees
voedselonderzoek. Deze samenwerkingsverbanden garanderen een hoogwaardig onderzoek samen
met internationaal erkende onderzoeksgroepen afkomstig van universiteiten en DLO-zusterinstituten
in het buitenland.
Eenvan de ontwikkelingen is uiteraard de participatie van het voedselonderzoek in het kader van
het Technologisch Top Instituut -Voeding (TTI-V).
Naar aanleiding van ontwikkelingen rond hetTTI-Vis nog niet exact duidelijk welk deelen welke
onderdelen van het DWKgefinancierde onderzoeksprogramma Voedsel en Voedselverwerking
gerealloceerd gaat worden ten behoeve van het TTI-V. Dehierboven genoemde speerpunten zullen
gecontinueerd worden,waarbij afhankelijk van de keuzesvan de opdrachtgevers binnen TTI-Veen
aantalonderwerpen meer nadruk zullen krijgen binnen TTIdanwei binnen programma 271. Naar
verwachting zullen deindustrieën binnenTTImeer belangstelling hebben voor onderwerpen(hoewel
strategisch) met een kortere ontwikkelingscyclus, waardoor binnen programma 271de potentieel
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interessante onderwerpen met eengrotere basiskennisontwikkeling en langere implementatietijd
meer aandacht zullen krijgen.Onderhandelingen met betrekking tot TTI-Vlopen en zullen binnen
zeer afzienbare tijd tot een contractuele inhoudelijke afbakening leiden.
andere relevante
programma's
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indicatie omvang

Totaal Mf 6,9waarvan Mf 1,6 ten lastevan LNV

projecten

i) Deelprogramma (Dr. Ir. C.Van Dijk):(Bio)chemie en Voedselverwerking
30607
Optimalisatie procesvoering (ATO-DLO,E.P.H.M.Schijvens)
30102
Moleculair biologische aspectenvan pectolytische enoxydatieve enzymen in relatie tot
verwerkingseigenschappen (ATO-DLO,K. Recourt)
30407
Enzymatische melanogenesevan groenten,champignons enfruit (ATO-DLO, HJ.Wichers)
16519
Karakterisering frituurproces (ATO-DLO,P.C.van Eyck)
16522
Karakterisering grondstof (ATO-DLO,P.C.van Eyck)
ii) Deelprogramma (Dr. Tj.Jongsma):Procestechnologie en Produktontwikkeling
40201
Extrusie/relatie grondstof (eind)produkt (ATO-DLO,H.Tournois)
16503
Toepassing EME/drogen van plantaardige producten (ATO-DLO,P.V. Bartels)
16506
Hogeisostatische druk conservering (ATO-DLO,P.V. Bartels)
16535
Dry conservation (ATO-DLO,H.H. Nijhuis)
16541
Breekeigenschappen materialen (ATO-DLO,J.M.J.G.Luyten)
16542
Achtergrondonderzoek reologie (ATO-DLO,J.M.J.G.Luyten)
16543
Functionalfoods (ATO-DLO,J.M.J.G.Luyten)
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Programma 286

Verbetering van produktkwaliteit in de keten via veredelingsonderzoek
aan land- en tuinbouwgewassen

programmaleider

Dr ir J.Hoogendoorn -CPRO-DLO

aanvangsjaar

1996

eindjaar

1999

samenvatting

Via plantenveredeling kunnen eengroot aantalgenetisch bepaalde kwaliteitsfactoren in verschillende schakelsvan de productieketen verbeterd worden.Dit programma richt zichbij voedsel/voedergewassen op degenetische verbetering van smaak,voederwaarde envoederveiligheid, bij
siergewassen op genetische verbetering van het vaasleven en op productvernieuwing, en bij nieuwe
industriële gewassen op inhoudstoffen.

aanleiding

Depositie vandeagrarische bedrijfstak in Nederland blijkt nationaal eninternationaal in toenemende mate kwetsbaar te zijn. Deagrarische bedrijfstak zoekt daarom naar mogelijkheden om de
producten aantrekkelijker te profileren voor detailhandel,consument enverwerkende industrie.
Daarbij zijn kwaliteit, prijs enimago belangrijke factoren, enwordt in toenemende aandacht besteed
aan deinvloed die verschillende schakelsvan de productieketen op elkaar kunnen hebben. Deze
ontwikkelingen in de richting van het vergroten van de toegevoegde waarde envan specialisatie van
producten vragen om innovatie.Plantenveredeling staat aan het begin van de keten maar heeft
effect op velevolgende schakelsin de keten.Met behulp van plantenveredeling kunnen
producteigenschappen verbeterd worden die de acceptatie van en prijsvoor het product aan het
eind van de keten (verwerkende industrie,detailhandel,consument) bepalen.
Probleemstelling
Dit programma richt zichop degenetische verbetering van een aantaleigenschappen.'
(l) consumptiekwaliteit voor mensen dier bijvoedsel-envoedergewassen,en (2)verbetering vande
kwaliteit in de handels/verwerkingsketen bij sier-enindustriële gewassen.
Doelgroep
Het onderzoek richt zichop deveredelingsbedrijven, op de primaire producent,de handel en de
verwerkende industrie.

doel

Het onderzoek dat in het kadervan dit programma zalworden uitgevoerd is voornamelijk
fundamenteel-strategisch vanaard en levert kennis op waaruit zal blijken welke mogelijkheden er
zijn om met meer praktijkgericht onderzoek verbeteringen aante brengen.Voor dit programma is
daarom sprakevaninspanningsverplichting.Tenzij andersvermeld,wordt het hier beschreven
onderzoek alleen met LNVmiddelen uitgevoerd.
Alle projecten kennen eenjaarlijks keuzemoment. Opgrond van de behaalde resultaten en de
maatschappelijke enwetenschappelijke ontwikkelingen wordt daarbij overwogen of het onderzoek
ongewijzigd voortgezet moet worden,in gewijzigde vorm dan welvoortijdig beëindigd moet
worden.
Binnen het programma wordt gewerkt aanvoedsel/voedergewassen en'non-food' gewassen. Bijde
consumptiegewassen staatvoedsel/voederkwaliteit centraal en bij desier- enindustriële gewassen
verbetering van de kwaliteit in de handels/verwerkingsketen.
l

Voedsel/voederkwaliteit
Consumptiekwaliteit, voor mensen dier,is moeilijk te bepalen.Debeschikbare meetmethoden
zijn gecompliceerd en duur (bijvoorbeeld smaakpanels), en de genetische achtergrond is vaak
polygeen van aard.Om vooruitgang te kunnen boeken met dergelijke eigenschappen zijn
moleculaire merkers in combinatie met kwantitatief genetische methoden bij uitstek geschikt. In
het kader van het onderzoek aandit thema wordt derhalve ook geïnvesteerd in de optimalisatie
van de kwantitatief genetische analyse methoden.

l.l Genetischeaspecten vansmaak in Allium
Het koolhydraat- en het zwavelmetabolisme spelen eenzeer belangrijke rol bij de interne
kwaliteit vande ui.Het koolhydraatmetabolisme heeft veelinvloed op bol-ontwikkeling,
houdbaarheid enverwerking. Dezwavelverbindingen thiosulfinaat en pyruvaat zijn cruciaal voor
despecifieke geur ensmaakvan ui-achtigen.Erzijn sterke aanwijzingen dat disulfiden, die
ontstaan bij de afbraak vanthiosulfinaat, gezondheidsbevorderende effecten bezitten,o.a. het
verlagen van bloeddruk en bloedsuiker.
Degenetica van smaak van ui wordt bestudeerd,waarbij gepoogd wordt genen die betrokken
zijn bij het droge-stofgehalte en het percentage reducerende suikers en het thiosulfinaat en
pyruvaat gehalte op eente ontwikkelen genoomkaart vanAllium vast te leggen.Daarbij zullen
met name AFLPmerkers ontwikkeld worden.Daardoor wordt deveredeling op deze stoffen
efficiënter gemaakt.Voor biochemische analyseswordt aansluiting gezocht bij RIKILT-DLO.
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Dit onderzoek zalhoogstwaarschijnlijk deel uit gaan maken van eengroter project in EU verband.
CPRO-DLOiscoördinator van dit aangevraagde enalszeer goed beoordeelde FAIR project.
1.2Identificatie van genen voor betere smaak envruchtkwaliteit in tomaat
Dekwaliteit vantomaten wordt bepaald door een scalavan eigenschappen,waarvan voor de
consument de smaak éénvan de belangrijkste is.Inwilde verwanten,zoalsLycopersicon
pimpinellifolium enL pennellii zijn smaakbepalende factoren,zoals een hoger suikergehalte en
een sterker aroma van devrucht voorhanden.Voor L pennellii lijkt er een relatie te bestaan met
zouttolerantie. Inde kasteelt in Noord West Nederland kunnen door hergebruik van
voedingsoplossing zoutproblemen ontstaan. Daarnaast treedt bij eenverhoging van de
zoutconcentratie in devoedingsoplossingen eenverbetering van devruchtkwaliteit op,ten koste
vanverliesvan productie.Zouttolerante tomaten kunnen wellicht kwaliteit met behoud van
productie combineren. Door de eigenschappen als suikergehalte, aroma en zouttolerantie in te
kruisen in tomaterassen voor de Nederlandse teelt zou de kwaliteit van de Nederlandse tomaat
verbeterd kunnenworden. Dezecomplexe eigenschappen zijn echter moeilijk te beselecteren.
Met name het aroma vantomaten is zeer moeilijk te meten enfeitelijk alleen door smaakpanels
betrouwbaar vast te stellen.Dit is een dure methode die alleenin de eindfasevan een
veredelingsprogramma gebruikt kanworden,en daarom ongeschikt isvoor gebruik in een
terugkruisingsprogramma metwilde soorten.Ook de genetische achtergrond van zouttolerantie
iscomplex en efficiënte selectiemethodes ontbreken.Om de belangrijkste genen die bij smaak
betrokken zijnin eenveredelingsprogramma te kunnenvolgen moeten zij daarom indirect
beselecteerd kunnen worden. Deaangewezen weg daarvoor is het gebruik van moleculaire
merkers.
Dit onderzoek beoogt een aantal bij smaak betrokken genen,afkomstig uit L pimpinellifolium en
L pennellii in kaart te brengen enop degenoomkaart van de tomaat vast te leggen. Hiervoor
worden zgn.'Recombinant Inbred Lines' (RILs)uit de kruising tomaat xL pimpinellifolium en
tomaat xLpennellii ontwikkeld.CPRO-DLObeschikt over vele RFLP-merkers en de genetische
kaart van tomaat is bekend.Voor fijnkartering zullen de nieuwe AFLP-merkersingezet worden.
In het kader van dit onderzoek zijn contacten gelegd met RIKILT-DLOvoor instrumentele analyse
van smaakcomponenten, maar deze aanpak kan paseffectief worden ingezet alser formatie
beschikbaar komt door aflopen van RIKILT-DLO-programma's.Voor de smaakproeven is contact
gezocht met het PBG(Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente). Het onderzoek aan
zouttolerantie en smaakwordt voor 50%medegefinancierd door EU-FAIR.
1.3Moleculaire studies in Lolium spp. als hulpmiddel bij het bestuderen van kwaliteits eigenschappen
Kwaliteit is bij gras een complexe eigenschap met belangrijke teelt-,veevoedings-en milieuaspecten. Ineerder onderzoek is aangetoonddat er binnen engels raaigras {Lolium perenne)
genetische variatie bestaat voor kwaliteitseigenschappen,waaronder verteerbaarheid. Er zijn
laboratoriumopstellingen ontwikkeld waarmee de eigenschappen gemeten kunnen worden.
Deze methoden zijn echter nog steedstijdrovend en kostbaar, endaarom niet geschikt voor
grootschalige toepassing in deveredelingspraktijk. Bovendien lijken de kwaliteitseigenschappen
een complexe biochemische enfysiologische achtergrond te hebben.Eris nog vrijwel niets
bekend over devererving van deze eigenschappen in Lolium. Moleculaire merkersvormen een
uitstekend hulpmiddel om meer inzicht teverkrijgen in de genetica van complexe kenmerken.
Het doelvan dit onderzoek is deintroductie en het gebruik van moleculaire merkertechnieken,
met name AFLP's,voor de bestudering vande genetica van componenten van voederwaarde,
waarbij vooralaandacht besteed zalworden aan de energie-inhoud en de verteerbaarheid.
Daarvoor worden splitsende populaties opgebouwd uit kruisingen tussen contrasterende
genotypen die klonaalvermeerderd enin stand gehouden worden. Eenaanvraag voor
medefinanciering van het merkeronderzoek in het kader van het EU-Biotech programma is in
voorbereiding.
1.4Voederveiligheid in relatie tot besmetting met mycotoxines in tarwe (en gras)
Fusarium aantasting in tarwe leidt tot korrels met een lage kwaliteit door afbraak van de
glutenine eiwitten enzetmeelkorrels,vergrauwing van het meel en besmetting met mycotoxines
(vomitoxine=deoxynivalenol=DON). Met name bijgebruik alsveevoeder kunnen vergiftigingsverschijnselen ten gevolge van DONoptreden. Daarom kan bij zware aantasting van graan
door de schimmel dit niet door deveevoederindustrie gebruikt worden. In eerder onderzoek is
reedsaangetoond dat resistentie tegen Fusarium het gehalte aan mycotoxines sterk verlaagt.De
resistentie lijkt voor een belangrijk deelte berusten op tolerantie voor DONdoor een verhoogde
membraanstabiliteit vande plantcel.Dit leidt tot een geremde kolonisatie en een sterk
gereduceerde totale toxineproductie. Resistentie lijkt te berusten op meerdere genen,elk met
eenincompleet effect. Daardoor is selectie voor resistentie tot nutoe een langzaam en inefficiënt
proces geweest, enis het niveau van resistentiein de huidige in Nederland verbouwde
tarwerassen niet hoog genoeg.Indit onderzoek worden de mogelijkheden bestudeerd om met
moleculaire merkers (AFLP's)tot eenverhoging van het niveau van resistentie in tarwe te komen.
Mycotoxine producerende Fusariumschimmelstasten ook engels raaigras aan.Erzijn aanwijzingen dat dit tot ziekteverschijnselen bijgraasdieren kan leiden. Inanalogie met tarwe wordt
verondersteld dat ook bij grassen resistentie voor eenverlaging van het mycotoxinegehalte zou
kunnen zorgen,maar dit moet nog verder worden onderzocht. In het kader van dit onderzoek zal
alsaanzet tot dergelijk onderzoek het mycotoxinegehalte van aangetaste engels raaigras
monsters onderzocht worden.
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1.5Genetischeanalyses vanplantpopulaties door deontwikkeling van kwantitatief genetische
methoden
Bij het hierboven beschreven onderzoek binnen het thema 'voedsel/voederkwaliteit' zalveel
gebruik gemaakt worden van de mogelijkheden die moleculaire merkers bieden om de studie
vanvererving en deefficiëntie van selectiemethoden te verbeteren.
Voor de analysevanvariatie in plantegenomen met behulp van moleculaire merkers is verdere
ontwikkeling van geavanceerde kwantitatief genetische methoden onontbeerlijk. Dit geldt voor
deconstructie van genetische koppelingskaarten,voor de lokalisatie van gebieden op deze
koppelingskaarten dievan invloed zijn op variatie in uitwendige kenmerken,de zogenaamde
QTL's,en tevens voor het gebruik van moleculaire merkers gericht op verhoging van de
efficiëntie van plantenveredeling. Belangrijke onderwerpen die in het kader van dit programma
aandacht zullen krijgen zijn:
- ontwikkeling van efficiënte algoritmen voor deconstructie van genetische koppelingskaarten
bij grote aantallen moleculaire merkers.
- ontwikkeling van methoden voor situaties met meerdere segregerende QTL's.
- de analyse van nakomelingen uit kruisingen met een complexe genetische structuur.
- ontwikkeling van strategieën voor eenefficiënte toepassing van gelokaliseerde QTL's in
veredelingsprogramma's.
Eenaanvraag voor medefinanciering in het kadervan het EU-FAIRprogramma isin voorbereiding.
2 Kwaliteit in de handels/verwerkingsketen bij siergewassen enindustriële gewassen
Bijsiergewassen zijn snijbloemkwaliteit enexclusiviteit belangrijke kwaliteitskenmerken. Deze
eigenschappen liggen in potentie vaak alvast bij deoogst, maar zijn aan het eind van de keten in
hoge mate bepalend voor deverkoopprijs aandeconsument. Verschillende technieken kunnen
ontwikkeld worden om bij siergewassenviaveredeling de kwaliteit van het geoogste product in
dit opzicht te verbeteren.
Bij nieuwe industriële gewassen isvooralde kwaliteit ende hoeveelheid van de agro-grondstof
van belang,eniser nog weinig bekend over genetische variatie voor envererving van
kwaliteitseigenschappen.
2.1 Vaaslevenvan roos
Debelangrijkste factor die de houdbaarheid,alskwaliteitskenmerk, beperkt, isde verkorting van
hetvaasleven door bacteriegroei in devaten enop dewondvlakken. Hetisgewenst om
snijrooscultivars die reeds een combinatie vangewenste eigenschappen bezitten aan te vullen
met één of enkele specifieke eigenschappen,in dit geval bacterieresistentie.
Doelvan het onderzoek isvia genetische modificatie bacterieresistentiegenen in te brengen in
bestaande waardevolle cultivars.
Het onderzoek wordt uitgevoerd met een hoog niveau van medefinanciering door het
bedrijfsleven (8o%).Het gezamenlijk door het bedrijfsleven endoor LNVgefinancierde deel richt
zichop (l) methodenontwikkeling om deintroductie van soortvreemde genen in het op het
gebied vantransformatie recalcitrante gewas roos mogelijk te maken en (2) analyse en toetsen
vantransgeen materiaalvoor genetisch verbeterd vaasleven.
Regeneratiemethoden via directe scheutregeneratie op specifieke bladexplantaten van 10à20
cultivars zullen met name ontwikkeld worden.
Het deelvan het onderzoek dat volledig door het bedrijfsleven wordt gefinancierd richt zich op
deontwikkeling vanvectoren enconstructen met antibacteriële werking,enin beperkte mate op
transformatie, in de eerste plaats aan modelgewassen. Degenconstructen zullen vervolgens
gebruikt worden in detransformatie experimenten.
Hetverkregen transgene materiaalzalinvivo eninvitro worden getest op een verbeterd
vaasleven alssnijbloem,en moleculair worden geanalyseerd. Eind 1997wordt een tussentijdse
evaluatie opgemaakt van dit onderzoek enwordt eengo/no go beslissing genomen.
2.2 Exploitatie vangenetische variatie bij lelie
Productvernieuwing als resultaat van veredeling door bedrijven envan veredelingsonderzoek
door CPRO-DLOisdésuccesfactor geblekenvoor deenorme uitbreiding van lelieteelt en-handel.
Nieuwe veredelingstechnieken kunnen er nogsteedsvoor zorgen dat een groter gedeelte van de
genetische variatie binnen het geslacht Lilium ter beschikking komt om nieuwe eigenschappen te
introduceren. Met name tetraploïde lelies zullen een bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit
van het product (stevigere stengel,grotere bloem,meer teeltmogelijkheden). In dit opzicht is
Freesia de andere bol-en knolgewassen voorgegaan. Deafgelopen decennia is dat hele
sortiment tetraploïd geworden.
Doelvan het onderzoek is eenverdere evaluatievande leliecollectie enonderzoek naar de
mogelijkheden van het gebruik van tetraploïden in deveredeling, met specifieke aandacht voor
de meiotische ploïdisatie als natuurlijk systeemom variatie optetraploïd niveau te kunnen
introduceren.
Genotypen die 2n-gameten produceren worden opgespoord, kruisingen worden uitgevoerd en
deverkregen tetraploïden worden geselecteerd engeanalyseerd.Bijdeze analyse wordt tevens
gekeken naar defertiliteit en groeikracht, zodat dewaarde van meiotische polyploïd-isatie kan
worden aangetoond in vergelijking met mitotische polyploïdisatie (via oryzaline). De resultaten
vandit polyploïdisatie en soortkruisingsonderzoek zijn de basisvoor het op-starten van
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soortgelijk onderzoek bijtulp en andere bolgewassen,zoals bijvoorbeeld Nerine.
Cytogenetisch onderzoek vindt plaats naar het meiosegedragvan enkele 2n-gameten producerende ouders enenkeleverkregen tetraploiden.
Deleliecollectie wordt in stand gehouden en een deelervanwordt gescreend op 2n-gameten
productie in combinatie met andere interessante eigenschappen,zoals resistenties, kleuren en
vormen.
Zonodig worden nieuwe kruisingstechnieken beproefd en toegepast.
23 Veredelingsonderzoek gericht op deverbetering van de opbrengst enkwaliteit van nieuwe
industriële olie-, vezel-en koolhydraatgewassen
Uit het agrificatieonderzoekvan deafgelopenjaren zijn een paar potentiële industriële gewassen
overgebleven waarvoor zowel bij de primaire producenten alsbij deverwerkende industrie veel
belangstelling is.Voor dezegewassen bestaat het perspectief om op relatief korte termijn,
voortbouwend op het voorafgaande onderzoek, raswaardig materiaalte hebben,waarmee zowel
de industrie alsde primaire producent eencommerciële teelt kunnen opzetten. Degewassen zijn
(nog)te klein om particulier veredelingsinitiatieven te kunnen aantrekken,alhoewel er wel
interesse is.Het hier beschreven onderzoek wordt voor 30%medegefinancierd door de EU.Bij de
EUprojecten zijn niet alleen kennisinstellingen, maar ook meerdere industriële partners
vertegenwoordigd, en de nadruk ligt optechnologie-overdracht naar het bedrijfsleven.
In het kader van het EUprogramma VOSFAwordt veredelingsonderzoek verricht aan Calendula
officinalis, Lunaria annua, Lesquerella sppenDimorphotheca pluvialis. Despecifieke vetzuren in
deolie van deze gewassen hebben onder meer de belangstelling van decoatings-, de
smeermiddelen-endecosmetische industrie. Het onderzoek richt zich op landbouwkundige en
kwaliteits kenmerken (vetzuursamenstelling envetzuurgehalte). CPRO-DLOiscoördinator van het
VOSFA programma. In het kader van een ander EUproject wordt veredelingsonderzoek gedaan
aan Crambeabyssinica. Dit gewas staat in de belangstelling vande smeermiddelen industrie.
Gierstmeldeiseen multi-purpose gewas gezien de potentiële toepassingen in de zetmeelindustrie,veevoeding en menselijke consumptie (o.a.babyvoeding). Detoepassing in devoedingsmiddelen industrie wordt bemoeilijkt door de aanwezigheid van bittere en schadelijke
saponines. Het onderzoek richt zichop het bijeenbrengen envergroten van de genetische
variatie, enop deselectievan hoog opbrengend, kwalitatief goed en saponine vrij raswaardig
materiaal.
Hennep is eenveelbelovend vezelgewas, niet alleenvoor de papierindustrie, maar ook voor
hoogwaardig textiel,beschermingmattenvoor oevers,bouwblokken en zelfs biologisch
afbreekbare kattebakkorrels. In het kader van een bij de EU-FAIRingediend (als zeer goed
beoordeeld, beslissing over medefinanciering wordt op korte termijn verwacht) project rond
hennep zalonderzoek gedaanworden naar deverbetering van het gewas m.b.t. kwaliteit en
opbrengst, waarbij ook gezocht zalworden naar snelle methoden om drugstypen betrouwbaar
vanvezeltypen te onderscheiden.
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Binnen het programma wordt gewerkt aanvoedsel/voedergewassen en 'non-food'gewassen. Bijde
'consumptie'-gewassen staatvoedsel/voederkwaliteit centraal en bij de sier-enindustriële gewassen
verbetering van dekwaliteit in de handels/verwerkingsketen. In het kader van deverschillende door
de EUmedegefinancierde projectenvan dit programma wordt nauw samengewerkt met andere
onderzoeksinstellingen en bedrijven in binnen-en buitenland.Verder vindt informeel overleg en
afstemming plaats met andere DLO-instellingen (met name ID-DLO,AB-DLOenATO-DLO) en de
proefstations (PAV,PR,LBO,PBG)en de Landbouwuniversiteit.
l . Voedsel/voederkwaliteit
l.l
Ontwikkeling van het wetenschapsgebied
Deverschillende merkerkaartenvoor degewassenin onderzoek worden verder ontwikkeld. Bijde
kaart voor tomaat moeten nogtwee problemen aangepakt worden: (1) DiverseAFLPkoppelingsgroepen zijn nog niet aande RFLP-kaart gekoppeld;(2) Dekaart vertoont nog grote
gaten. Om beide problemen op te lossenzullen allereerst ca20extra RFLPmerkers gezocht worden,
nabij decentromeren waar noggeen merkersgevonden zijn, enin degrote gaten. Bij de
centromeren ontstaan namelijk vaak clusters door onderdrukking van recombinatie, en de nog
ongekoppelde groepen maken dusveelkansom in de buurt van centromeren te liggen.
Bijde kaartvan uizaldeAFLPmerkerkaart gebaseerdop een zelfbevruchting van de soortshybride
tussen Allium cepaenA. roylei worden voltooid. Erzijn kruisingen uitgevoerd tussen uien met een
hoog en een laag scherpte endroge stof gehalte. Eenaantal nakomelingen uit deze kruisingen
worden in 1998zelfbevrucht om splitsende populaties teverkrijgen voor deze zeer belangrijke
kwaliteitseigenschappen.Tevens zaleen analyse plaatsvinden vancpDNA variatie van ui en wilde
verwanten en kruisingsonderzoek tussen ui enwilde verwanten om nate gaan of verwantschap op
het cpDNA niveau correleert met kruisbaarheid tussen soorten.
InLolium zalde moleculaire kaart vaneenterugkruisingspopulatie vorm krijgen met AFLPenRFLP
merkers. Dekaart zalwordenvergeleken met destandaard /.o/ium-kaartvan IGER(Aberystwyth,UK).
Tevens zaleen F2-populatie gemaakt worden die in de eindfasevan het project gebruikt kan worden
voor het testenvan de effectiviteit van merkerselectie, met name voor voederwaarde.
Dewetenschappelijke kwaliteit van het merkeronderzoek wordt in hoge mate versterkt door het in
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het kader van dit programma uitgevoerde theoretische onderzoek aan kwantitatief-genetische
analyses en merker-gestuurdeveredeling. Dit betreft zowel de constructie van koppelingskaarten, de
QTL-analyse,als het ontwikkelen vanmethoden om op efficiente wijze genenvastte leggen met
flankerende merkers.
1.2
Maatschappelijk belang
Dekwaliteit van voedingsmiddelen, dietot uitdrukking komt in voedingswaarde, gezondheid en
smaak,wordt een steeds belangrijker factor in het koopgedrag van de kritische consument. De
genetica achter deze eigenschappen isvaak zeer complex, enwordt bepaald door een samenspel
van eigenschappen enfactoren. Hetonderzoek in dit programma is erop gericht de genetica achter
deze kwaliteitseigenschappen te ontrafelen,en hanteerbaar te maken voor gerichte selectie en
veredeling,o.a. met gebruik van moleculaire merkers. Niet alleen voor voedselvoor mensen,maar
ook voor voeders voor landbouwhuisdieren zijnvoedingswaarde,gezondheid en smaak belangrijk.
Het onderzoek aan resistentie tegen Fusarium in tarwe, om mycotoxinebesmetting van het graan te
voorkomen, heeft eeninternationale status. Niet alleen in Nederland, maar in toenemende mate in
3ewereld landen,veroorzaakt deziekte kwaliteitsproblemen entoxine besmetting.Erisveelen
interessant plantmateriaalaanwezig voor merkerstudies,zowel gericht op de Nederlandse landbouw
alsde landbouw in de 3ewereld,met name in China omdat de beschikbare capaciteit niet genoeg is
om dit werk voortvarend voort tezetten,wordt ergezocht naar contra-financiering, zowel vanuit dit
programma alsvanuit het thema "Verhoging vandegezondheid envitaliteit van plant endier" van
het nieuwe programma 'Noord-Zuid Onderzoek voor Ontwikkeling'.
Uit de resultaten van de sensorische eninstrumentele metingen van smaakkwaliteit aan tomaat,
uitgevoerd in 1997,kan bepaald worden welke instrumentele metingen de bestevoorspelling geven
van de sensorische kwaliteiten. Hetisde bedoeling om in 1998de hele populatie op deze
instrumentele parameters te beoordelen. Erwordt dan ook een eerste kartering van deze
eigenschappen uitgevoerd.
Voor het onderzoek aan kwaliteit van uiworden nog geen resultaten verwacht voor de praktijk. Met
betrekking tot het onderzoek aanvoederkwaliteit vangraswordt verwacht dat de eerste resultaten
m.b.t. koppeling van moleculaire merkers met voederwaarde eigenschappen beschikbaar zullen
komen.
Steeds meer veredelingsbedrijven, nationaal eninternationaal, gaan merkergestuurde veredeling
integreren in hun bedrijfsprocessen. Niet alleen het gewasgerichte onderzoek vandit programma,
maar ook het theoretische onderzoek staat daarom in de belangstelling van de praktijk.
1.3
Medefinanciering
Het onderzoek aande smaak van uiwordt medegefinancierd door de EU. Voor het onderzoek aan
mycotoxine besmetting door Fusarium schimmels in tarwe wordt medefinanciering door deEU
aangevraagd.

2.

Kwaliteit in de handels/verwerkingsketen bij siergewassen en industriële gewassen

2.1 Ontwikkeling van het wetenschapsgebied
Bij lelie wordt onderzoek gedaan aaneen aantal soortkruisingsproducten met Genomic In-Situ
Hybridization (GISH),om duidelijkheid te krijgen over devraag of introgressie in deze
soortskruisingen op kantreden.Voor het verdere gebruik van deze hybriden isfertiliteit erg
belangrijk, en de milieufactoren diedefertiliteit kunnen bevorderen worden onderzocht. De
vergelijking tussentweeverschillendevormen van polyploidisatie (meiotischversus mitotisch),
wordt afgerond.
Bij roos wordt verder gewerkt aan het combineren vanverschillende regeneratiemethoden met
transformatie. Om expressievan antibacteriële genen te bereiken op hetjuiste moment en dejuiste
plaats zullen dezegenen worden geplaatst achter specifieke promotors die actief zijn in de
vaatbundels of op het snijvlakvandegeoogste bloemsteel.
Voor het onderzoek aan nieuwe oliegewassen worden accessies en selecties geëvalueerd in kasen
veld, en kruisingspopulaties ontwikkeld voor genetisch onderzoek aan belangrijke eigenschappen
zoalsopbrengst enoliegehalte. Hetgaat met name om Judaspenning (Lunaria annua), en de
goudsbloem (Calendula officinalis). Hetonderzoek in het kader van dit programma zalzich bijna
volledig gaan concentreren opgoudsbloem,inclusief antherencultuur en merkeranalyse,in het
kader van een nieuw ingediend EU-programma waarvoor door de EUin principe financiering is
toegezegd.
Het henneponderzoek richt zichin 1998op degenetische analysevanopbrengst (droge stof en
vezel) enop resistentie tegen wortelknobbelaaltjes. Hiertoe worden F3-lijnen in de kas en op het
veld beproefd.
2.2. Maatschappelijk belang
Deunieke soortshybriden diein het lelieonderzoek onderzocht worden,zijn ontwikkeld om
uiteindelijk bij te dragen tot sortimentsverbreding. Naast nieuwe bloemvormen zijn ook andere
planteigenschappen belangrijk voor een geslaagde teelt. Mede daarom wordt collectiemateriaal op
stresstolerantie getoetst i.s.m.met eenonderzoeksinstituut in Taiwan.
Scheutjes van roos,verkregen van embryogene getransformeerde calli, zullen opgekweekt en
beoordeeld worden op expressievan de antibacteriële genen in relatie tot houdbaarheid op devaas.
Deinteresse van deverwerkende industrie voor nieuwe oliegewassen isgroot. Met name
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goudsbloem enJudaspenning staanin de belangstelling. Deverwerkende industrie is betrokken bij
het nieuwe op goudsbloem gerichte EU-project CARMINA,dat naarverwachting begin 1998van start
kan gaan.Detoepassing van de goudsbloemolie lijkt vooral kansrijk in deverfindustrie waar het
koolwaterstoffen (verdunners) kanvervangen.Voor een economisch rendabele teelt moeten rassen
ontwikkeld worden met een opbrengst van 3t zaad/ha en eenoliegehalte van 25%.Vooral het
oliegehalte is nog een knelpunt. BijdeJudaspenning is het voornaamste knelpunt de tweejarigheid
van het gewas,waardoor het niet goed in de huidige rotaties van de akkerbouw past.Aan de
knelpunten voor dezegewassen wordt in het veredelingsonderzoek in 1998veel aandacht besteed.
Eenadditionele,door de samenleving gewaardeerde, eigenschap van dezetwee gewassen is hun
bloemkleur, vrolijk oranje en geel, en paars en wit.
Devezelhennepteelt in Nederland heeft behoefte aanvroegerrijpende rassen.In 1998worden enkele
potentiële rassen die eengoede vezelopbrengst met vroege rijping combineren aangemeld voor het
registratie-onderzoekvoor de rassenlijst.
2.3
Medefinanciering
Het onderzoek aan hennep en nieuwe oliegewassen wordt medegefinancierd door de EU.In 1997is
de projectsteun voor het onderzoek aan houdbaarheid roos beëindigd.Mogelijkheden voor
medefinanciering in 1998van zowel het roos als het lelie-onderzoek worden onderzocht.
andere relevante
programma's

268,282, 283,285,287

indicatie omvang

Totaal Mf 3,6waarvan Mf 2,2ten lastevan LNV.

projecten

Thema 1: Voedsel/voederkwaliteit
2.070.002
Genetische aspectenvan het koolhydraat- en zwavelmetabolismein 333Allium (C.Kik,
CPRO-DLO).
2.070.041
Identificatie vangenenvoor betere smaakin tomaat (R.E.Voorrips,CPRO-DLO).
2.090.059
Moleculaire merkers in Lolium spp.als hulpmiddel bij het bestuderen van de
overerving van kwaliteitseigenschappen (O. Dolstra,CPRO-DLO).
2.090.072
Reductie van het mycotoxinegehalte vantarwe door inbouw van resistentie tegen
Fusariumschimmels (O. Dolstra,CPRO-DLO)
2.060.021
Genoomanalyse van plantpopulaties door deontwikkeling van kwantitatief genetische
methoden (J.Jansen,CPRO-DLO)
Thema 2: Ketenoptimalisatie van non-food gewassen
2.080.007
Houdbaarheid roos:regeneratie entransformatiemethoden (J.de Jong,CPRO-DLO)
2.080.015
Produktvernieuwingin lelie d.m.v. meiotische polyploidisatie als basisvoor een
tetraploid assortiment (J.M.vanTuyl,CPRO-DLO)
2.080.006
Beheer en exploitatie vangenetische variatie van siergewassen,gedeelte lelie (J.M.van
Tuyl, CPRO-DLO)
2.099.975
Veredelings-en evaluatieonderzoek aan olieproducerende gewassen met specifieke
vetzurenvoor de chemischeindustrie (CARMINA) (H.J.P.Marvin,CPRO-DLO)
2.090.078
Veredelingsonderzoek naar erfelijke aanpassing enverbetering van hennep(H.J.P.
Marvin,CPRO-DLO).
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samenvatting

Dewaarde vande primaire plantaardige produktie endedaarop gebaseerde verwerkende industrie
uit de Nederlandse land-entuinbouw bedraagt ongeveer 10%van het Bruto Nationaal Produkt van
Nederland en 16%van de Nederlandse export.
Als gevolg vantoenemende internationale concurrentie in eenverenigd Europa maar ook
daarbuiten, hogere enveranderende eisenvan de consument en milieu-eisen t.a.v.verpakking en
transport is er eengrote behoefte aan hoogwaardige bewaar- en transportsystemen gekoppeld aan
een maximaal behoud van kwaliteit enveiligheid van het verse of afgeleide produkt in de keten.
Dit programma richt zich opoptimalisatie cq.handhaving van kwaliteit, gezondheid en
bewaarbaarheid incl. de ontwikkeling van snelle testsystemen bij groenten,fruit, bloembollen,
champignons en akkerbouwprodukten.
Dit programma vormt de basisvoor applicatiegerichte projecten met individuele bedrijven of
organisaties uit land-entuinbouw. Daarnaast wordt via dit programma onderzoek gedaan voor de
land- en tuinbouwproduktschappen (o.a.aardappelen, groentenonderzoek).

aanleiding

Derelatie van het plantaardige produkt met de omgeving vanaf het oogsttijd-stip tot en met de
consument wordt via een multidisciplinaire aanpak bestudeerd.Centraal daarin staat het meetbaar,
controleerbaar en optimaliseerbaar maken van kwaliteit enveiligheid. Het gedrag van het produkt in
relatie tot degeobjectiveerde kwaliteits-enveiligheidsparameters wordt op een modelmatige wijze
onderzocht, opdat de bouwstenen ontwikkeld worden waarmee de kwaliteit in de keten voorspeld
en eventueel beheerst kanworden.
Het onderzoekprogramma richt zich daarmee uiteindelijk op de ontwikkeling van optimale,
innovatieve bewaartechnologieën en-systemen (inclusief technologieën voor blokkering van
verouderingsprocessen), dievoor het in de plantaardige produktie werkzame Nederlandse
bedrijfsleven relevant endringend gewenst zijn. Omdat maximaal behoud van kwaliteit en veiligheid
van het produkt centraal staan,worden toetsmethoden en -parameters ontwikkeld met het oog op
een verdere objectivering van kwaliteit enveiligheid.

doel

Door de grote variatie aanprimaire Produkten diein Nederland worden geproduceerd en/of worden
ingebracht in de handelskanalen is binnen het programma een matrixstructuur zichtbaar door een
opsplitsing in produktgroepen en onderzoekdisciplines. Het onderzoek zal echter voornamelijk
worden aangestuurdvanuit deop combinaties vanonderzoekdisciplines opgezette hiërarchie
binnen de hoofdafdelingen die binnen het programma samenwerken. Deafdelingen die hierbij een
sturende rol spelen zijn:
afdeling l . l biofysische kwaliteitsmetingen
afdeling 1.2 interactieve bewaarsystemen
afdeling 2.1plant moleculaire regulatie & kwaliteit
afdeling 2.2 bloem moleculaire regulatie & kwaliteit
afdeling 2.3voedselveiligheid & bio-actieve stoffen
Binnen afdeling l . l is decentrale asbinnen het onderzoek de ontwikkeling van non-destructieve
kwaliteitstoetsen en meer specifiek het toepassingsrijp maken van chlorofyl-fluorescentie (CF)
toetsen voor een aantal produkt-groepen.Zowerd voor komkommers gericht op lage-temperatuurbederf (LTB)een modelontwikkeld waarmee via chlorofyl-fluorescentie het proces nauwkeurig
beschreven kanworden.Viaeen andere CFmeting aan komkommers in combinatie met een
kleurmeting bleek de houdbaarheid te voorspellen met een nauwkeurigheid van 2dagen.Verder
onderzoek zalzich richten opde ontwikkeling van snelletoetsen van nog niet zichtbare LTB-schade
bij andere chlorofylhoudende gewassen en op kwaliteitsmetingen van snijbloemen en potplanten.
De methode die nu nog in devorm van een'spot-meting' wordt uitgevoerd zal worden
doorontwikkeld naar een'integraal-meting' met mogelijkheden van gebruik van op afstand
gevolgde kwaliteitscontrole (remote sensing) in combinatie met uitwendige eigenschappen zoals
vorm, kleur en schadepatroon.
Afdeling 1.2 richt zich op deontwikkeling van nieuwe intelligente eninteractieve bewaarsystemen.
Aanzetten worden gegeven tot sturingsmogelijkheden van kwaliteit via de opzet van on-line
meetmethoden van kwaliteit(sverloop) en houdbaarheid van diverse gewassenin lijn met het
ontwikkelen enoptimaliseren van Controlled Atmosphere (CA-)bewaarmethoden en koelsystemen
voor een reeksvan economisch belangrijke land-entuinbouwgewassen, zoals chlorofylfluorescentie
voor komkommers en groene paprika's en alcoholdetectie voor Ultra Low Oxygen (ULO-) bewaring
van fruit. In hetverlengde van het onderzoek naar deontwikkeling van alternatieve methoden voor
kiemrustregulering door gebruik van vluchtige oliën (die op semi-praktijkschaalwerd onderzocht en
ondertussen door het bedrijfsleven is geïntroduceerd in de praktijk) zalook de fungicide werking van
devluchtige oliën worden onderzocht.Specifieke bewaarproblemen zoals hol enbruin bij peer
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zullen in samenwerking met het Proefstation voor de Fruitteelt en het bedrijfsleven worden
onderzocht.
Binnen afdeling 2.1staat de ontwikkeling van moleculaire markers voor kwaliteit bij planten
centraal. Gestreefd wordt naar deontwikkeling van methoden die binnen meerdere produktgroepen
kunnen worden toegepast. Bijbloembollen wordt fysiologisch, biochemisch, biofysisch en
moleculair-biologisch onderzoek (in combinatie) verricht naar deinvloed van de temperatuur op de
ontwikkeling van bolgewassen. Bij potplanten wordt deinvloed van stress (droogte, licht, temperatuur en beweging) gemeten op de kwaliteit envitaliteit. Op basisvandeze kennisworden objectieve
toetsmethoden ontwikkeld om stressvast te stellen,dit mede gericht op deontwikkeling van
milieuvriendelijke verpakkingen enop het meetbaar maken van het kwaliteitsverloop in de
verschillende schakelsvan de keten.Demethoden zullen verder praktijk-rijp worden gemaakt voor
introductie op bij voorbeeld veilingen.
Afdeling 2.2 gebruikt een groot deelvan deeveneens in afdeling 2.1. toegepaste technieken gericht
op het onderzoek naar moleculaire ontwikkeling en kwaliteit van bloemen. In het kader van het
verouderingsonderzoek wordt fysiologisch, biochemisch en moleculair-biologisch onderzoek
uitgevoerd aanveroudering gerelateerde processen zoals hormonale regulatie, membraantransport
en -veranderingen en signaaltransductie. Doelstelling van dit onderzoek is om via fundamentele
kennis van de processen die leiden tot bloemverwelking te komen tot houdbaarheidsverlengende
methoden of systemen. In relatie tot het houdbaarheidsonderzoek wordt defysische en biologische
achtergrond vanvaatverstopping bij snijbloemen verder onderzocht. Op basis van reeds ontwikkelde
kennis worden preventieve methoden ontwikkeld die de houdbaarheid van het produkt verbeteren.
Inafdeling 2.3 zal een holistischer benadering ('hurdletechnology') worden onderzocht om met
behulp van een combinatie van handelingen enadditieven,die aanleiding kunnen geven tot
synergistische effecten, het probleem vande voedselpathogenen het hoofd te kunnen bieden. Bij
bloembollen zullen antagonistische micro-organismenworden toegepast bij het vinden van een
oplossing van de problematiek van het bestrijdingsmiddelengebruik in de bloembollensector.
Aanpak en werkwijze:
In het programma wordt nieuwe,fundamentele kennisvan het produkt c.q.het gewas ontwikkeld
op het niveauvan defysiologie, biochemie en moleculaire-biologievan het gehele of verwerkte
produkt. Deze kennis vormt debasiswaarop nieuwe, milieuvriendelijke en energiezuinige bewaarmethoden worden ontwikkeld voor optimale énvoorspelbare produktkwaliteit, en objectieve
parameters worden ontwikkeld voor het metenvandeinwendige kwaliteit en produktveiligheid met
daaraan gekoppeld de ontwikkeling van snelle toetsmethoden.
Groenten en fruit:
- lage-temperatuurbederf (LTB)bij komkommers;
- verkleuring komkommers bij hogere temperaturen;
- het ontstaan van eenclimacterium in fruit envruchtgroenten;
- ontwikkelen vantoetsmethoden om kwaliteit en houdbaarheid vandiverse gewassen objectief
vastte stellen;
- voedselveiligheidsonderzoek in relatie tot oogsttijdstip, bewaring enverwerking in o.a.aardappelen,tomaten,aubergines, paprika's entaugé,en deontwikkeling van milieuvriendelijke
bewaarmethoden voor verse enversverwerkte produkten;
modelmatig (fysiologisch,thermodynamisch en biofysisch) onderzoek naar de produkt-omgevingsinteractie;
Snijbloemen en potplanten:
Fysiologisch,biochemisch en moleculair-biologisch onderzoek naar aanveroudering gerelateerde
processen zoals hormonale regulatie, membraantransport en -veranderingen, en signaaltransductie.
Bloembollen:
Fysiologisch,biochemisch, biofysisch en moleculair-biologisch onderzoek naar de invloed van
temperatuur op de ontwikkeling van bolgewassen,ook hier is de eerste stapin de differentiatie in de
scheuttop vastgelegd via het ontstaan van symplastdomeinen.
planning 1998

Afdeling biofysische kwaliteitsmetingen
Deimplementatie van de CF-technologie (niet-destructieve kwaliteitstoets voor potplanten) op
veiling nivo ondervindt vertraging door de economische haalbaarheid van praktijkschaal
meetsystemen. Mogelijk wordt dit zelfs achterhaald door een betere techniek die op het ATO-DLOis
ontwikkeld enwaarop patent isaangevraagd (PSltechnologie). Hiermee lijkt een betere relatie te
meten tussen signaal/kwaliteit die bovendien minder gevoelig isvoor omgevingsfactoren. De PSl
meter zalverder ontwikkeld worden voor praktijkgebruik op snijrozen.Toepassing van dezez.g.
flash-induced kinetics wordt voor een groter aantaltuinbouwprodukten onderzocht. In het nieuw
gestarte On-line project (E.E.T.)wordt de relatie tussen dequantum efficiency voor fotosysteem Ien
II, C0 2 fixatie ende snelheidsconstante voor het electronentransport gemeten aan tomatenplanten
onder diverse kweekomstandigheden. Doelvandit project is optimalisatie van kascondities.ATODLOzalmet fundamenteel onderzoek extra ondersteuning leveren.
Afdeling interactieve bewaarsystemen
Optimalisatie van bewaarcondities door sturing met het produkt zelf (DCS,Dynamic Control Systems)
heeft wereldwijd grote belangstelling en zalkomendjaar voor het eerst op praktijkschaal worden
getoetst. Ditjaar gaat een nieuw Europeesonderzoek van start om kwaliteitsverlies van peren te
verminderen door verbetering van de bewaarcondities. Door koppeling van klimatologische
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omstandigheden, boomgaardfactoren en biochemische parameters in modellen met een
voorspellende waarde, kunnen bewaarcondities straks opvoorhand bijgestuurd worden. Het
onderzoek naar bewaarcondities voor bloembollen wordt komendjaar vrijwelvolledig door het
bedrijfsleven overgenomen.
Afdeling voedselveiligheid en bioactieve stoffen
In het green chemicals project worden antagonistische micro-organismen en secundaire
plantmetabolieten onderzocht als natuurlijke alternatieven voor de huidige chemisch-synthetische
gewasbeschermingsmiddelen tegen schimmelaantasting. Naeen screenings fasein het eerstejaar
wordt nu de aandacht gericht op produktie enformulering van de geselecteerde verbindingen en
microorganismen.Als objecten voor in situ experimenten zijn bloembollen, aardappelen en
plantenstekken geselecteerd.
In het high oxygen (EU) project worden nieuwe gemodificeerde atmosfeer verpakkingen ontwikkeld
voor verse "minimally processed " producten (groente enfruit) met als uiteindelijk doel een hogere
produktkwaliteit te bereiken dan de huidige (laag zuurstof) MA verpakkingen.
Als extra "horde" voor minimally processedfood wordt verder gewerkt aan stabilisatie van het
bacteriocine nisine op verse produkten, met name gericht op onderdrukking van koude tolerante
pathogenen alsListeria monocytogenes.
Afdeling plant moleculaire ontwikkeling en kwaliteit
Het onderzoek naar schilvlekjes bij Elstar-appelen richt zichin 1998op het in kaart brengen van het
probleem en het testen van een aantalteelt-en bewaarfactoren die vaninvloed zijn op het
verschijnen van het symptoom. Dit mondt uit in recepten waarmee het optreden van schilvlekjes
geinduceerd respectievelijk verhinderd wordt. Voor het bomen project, waarbij testen voor de
vitaliteit van entstammen worden ontwikkeld,moeten naast RNA markers ook alternatieven worden
ontwikkeld omdat de toepassing van RNAmarkers te beperkt lijkt.
Toetsontwikkeling kwaliteit richt zichop bredere toepassing van moleculaire markers om inwendige
produktkwaliteit te objectiveren.
Afdeling bloem moleculaire ontwikkeling en kwaliteit
Hetonderzoek waterhuishouding snijbloemen wordt gecontinueerd en richt zichop de effecten van
bacteriegroei in de stengelsvan rozen.Ditveroorzaakt cavitatie in de houtvaten wat een
irreversibele verstopping tot gevolg heeft endaarmee een groot kwaliteitsverlies. Gebruikmakend
vande resultaten van het fundamentele SEO-project "apoptose" met betrekking tot in vitro apoptose
inductiesysteem kan nu de moleculaire regulatie van apoptose bestudeerd worden.Dit onderzoek
vindt brede toepassing bij rijpings- enverwelkingsprocessen in vruchten en bloemen.Verder worden
promotoren geïsoleerd die specifiek zijnvoor ethyleen-geinduceerdevruchtrijping.Voor het
geotropie project worden auxine-geinduceerde genen geisoleerd voor expressieanalyse tijdens
geotrope kromming van snijbloemen. Nieuwe voorbehandelingsmiddelen voor de sierteelt (iris,tulp,
gerbera) worden komendjaar in uitgebreide praktijkproeven getest.
Maatschappelijke Problematiek
Deversheid en houdbaarheid vanversetuinbouw- en sierteeltprodukten is altijd van groot
economisch belang in Nederland.Detoenemende consumentenvraag naar verse produkten met een
hoge kwaliteit en een acceptabele houdbaarheid vergroot de behoefte om de kwaliteit van het
levende produkt te objectiveren, meetbaar te maken ente sturen.Alle onderzoek binnen de divisieis
te herleiden tot deze thema's.
Omin deze behoefte te kunnen blijven voorzien,worden nieuwe onderzoeks initiatieven getoetst
aan een lange termijn planning voor technologie ontwikkeling. Financiering vanuit detuinbouw- en
sierteeltsector istegenwoordig pasmogelijk wanneer directe toepassing voor specifieke
produktgroepen in zicht komt.Voor verdere uitbouw vande basistechnologieën (e.g.sensor
ontwikkeling, moleculaire analyse vanveroudering / rijping, conservering met groene chemicaliën)is
meer strategische financiering noodzakelijk.
Ontwikkelingen van het wetenschapsgebied
Zowelop moleculair gebied als sensortechnologie zijn de ontwikkelingen onstuimig.
Plantenbiotechnologie iseenvolwassen bedrijfstak geworden met produkten in de markt, waarbij
na-oogst kwaliteit een belangrijke rol speelt. Naarmate detechnologie meer standaard op
bedrijfnivo wordt toegepast, zaldevraag naar genetisch gecodeerde eigenschappen verder
toenemen. Op het gebied van sensortechnologie in relatie tot kwaliteitsmetingen heeft ATO-DLO
eengoede patentpositie met de nieuw ontwikkelde PSl-technologie.Wij verwachten hier een sterke
groeimarkt. Desteeds snellere computers enbeeldverwerkingstechnieken maken het mogelijk om
in-line kwaliteitssorteringen te doen.Debeperkende factor is eenfysisch te bepalen parameter. Voor
moleculaire toetsontwikkeling is een recenteinvestering op ATO-DLOvan ca.NLGl miljoen viaPPSMibiton,waarmee state-of-the art detectie apparatuur is aangeschaft, een belangrijke basis.
Dergelijke toetsen moeten een snelle indicatie geven voor de interne kwaliteit van levende
produkten, op basisvan eiwit en RNA patronen.
Voor de ontwikkeling vangroene chemicaliën isgrote belangstelling van het bedrijfsleven maar de
huidige wetgeving heeft hier een sterk remmende werking. Milieu-vriendelijke enveilige produkten
die in voedingsmiddelen vrij mogen worden toegevoegd,mogen niet worden toegevoegd als
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conserveringsmiddel. Hetvalt dan onder de categorie bestrijdingsmiddelen en heeft een dure
registratieprocedure tot gevolg.Hierdoor zijn aldiverse projecten in eenvroeg stadium gesneuveld
terwijl de markt voor dergelijke middelen snel groeit.
mdere relevante
orogramma's

268, 271, 290

indicatie omvang

Totaal Mf 7,8waarvan Mf 2,8ten lastevanL

orojecten

15016
15021
15047
15049
15054
15057
15533
15537
15539
15540
15543
15548

PSl metingen
Europear
nisine
high oxygen
Hydrion, On-Line
Schilvlekjes Elstar appel
bomen vitaliteit
Ethyleen-controlled fruit ripening
EUGreen chemicals
Geotropie snijbloemen
waterhuishouding snijbloemen
Toetsontwikkeling Kwaliteit

(ATO-DLO,O.van Kooten)
(ATO-DLO,H. Peppelenbos)
(ATO-DLO,L.Gorris)
(ATO-DLO,E.Kets)
(ATO-DLO,O.van Kooten)
(ATO-DLO,A.van Schaik)
(ATO-DLO,E.Woltering)
(ATO-DLO,E.Woltering)
(ATO-DLO,R. Moezelaar)
(ATO-DLO,W.van Doorn)
(ATO-DLO,W.van Doorn)
(ATO-DLO, D.de Boer)
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Programma 290

Ontwikkeling van systemen voor besturing en optimalisatie van agroindustriele ketens

programmaleider

ing. A. Hoogerwerf, ATO-DLO

aanvangsjaar

1996

eindjaar

2000

samenvatting

Het programma bouwt voort op de wetenschappelijke entoepassingsgerichte basis die is gelegd in
het afgeronde programma 60.Concreet betekent dit dat ten behoeve van het Ministerie van LNVen
een aantal bedrijfssectoren gelieerd met de werkvelden van LNV,fundamentele kennis, technieken
en systemen worden ontwikkeld waarmee de produktie, verwerking,'handling' en afzet van agrogrondstoffen of produkten kanworden geoptimaliseerd. Deze systemen vormen dikwijls een basis
en startpunt voor applicatie gerichte projecten voor organisaties en bedrijven in de agro-industriële
sectoren. Dat betreft:
i)
complete ketens tussen primaire produktie en consument,
ii)
schakels of modules in ketens,
iii)
koppeling van agro-ketens aangelieerde (deel)ketens.
De kennis die binnen dit programma wordt ontwikkeld richt zichvooral op de kennis en technologie
die handelt over ketens en ketensystemen enin mindere mate over domein-of produktkennis in de
keten. Desystemen of deelsystemen die worden ontwikkeld over ketens of delen van ketens hebben
met name betrekking op:
a)
de ketens van primaire produktie van groenten enfruit met inbegrip van bewaring,
verpakking,transport tot distributiecentrum en consument,
b)
de ketensvan primaire produktie van aardappelen enandere landbouwconsumptiegewassen
met inbegrip van bewaring,verpakking entransport tot distributiecentrum en consument,
c)
de ketensvan de primaire produktie van agrogrondstoffen tot deindustriële verwerking
richting eindgebruiker,
d)
de ketensvan de primaire produktie van bloemen,bollen en andere bloemisterijgewassen
met inbegrip vanverpakking entransport tot distributiecentrum en consument,
e)
modules in ketenszoals:
plannings-en besturingssystemen voor lang-of kortdurende bewaring van een grote
variatie van kwetsbare produkten,
plannings-of mengsystemen voor desamenstelling van complexe composieten en
composities variërend van pulpen enoliën tot bloemboeketten,
optimalisatie- en stuursystemen voor verwerkingsprocessen gerelateerd aan de
grondstofeigenschappen van complexe agro-grondstoffen zowelvoor voedsel als nietvoedseltoepassingen,
f)
intelligente systemen voor automatische processturing, schakelingen, patroonherkenning,
enz.via ondermeer neurale netwerken.
De kennis, systemen entechnologieën die onder at/m f worden ontwikkeld in het kader van
dit LNVprogramma fungeren als basisvoor een groot aantalvooral toepassingsgerichte
projecten ten behoeve van een groot aantal bedrijfstakken zoals:
handel,veilingen en exporteurs van bloemen,groenten enfruit en akkerbouwprodukten,
groenten-,fruit-, plantaardige oliën-,granen-,plantaardige eiwitten-en aardappelverwerkende industrie,
papier- en pulpindustrie,
agro-grondstoffen verwerkende industrie in relatie tot de chemie,
machinebouw entechnologie leveranciers,
software bedrijven.
Voor met name het collectieve agro-vers en agro-industriële bedrijfsleven wordt direct vanuit dit
programma geput. Dat betekent ook dat in het kadervan deAgro Keten Kennis (AKK) projecten een
groot deelvan dein dit programma beschikbare middelen direct enindirect aan AKK-projecten
moeten worden besteedvanaf 1996.

aanleiding
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Het maatschappelijke en economische belang van ketenmanagement voor de producent van
agrarische (afgeleide) produkten voor handel en export, deverwerkende industrie en uiteindelijk de
consument is evident: door detoenemende eisenvan de consument wordt devolledige keten van
bedrijven van toeleverancier tot deelnemer in het afzetkanaal afgerekend op de uiteindelijke
waardering van de consument voor het produkt. Elke afzonderlijke schakelheeft dus belang bij een
optimale prestatie vande keten alsgeheel.Ketensdie niet aansluiten op consumentenwensen zijn
een gevaar voor elke afzonderlijke schakelin die keten. Het besef van dit gezamenlijk belang neemt
sterk toe.
Meer dan 50%van detoegevoegde waarde wordt gecreëerd in de na-oogst-keten. Erzijn belangrijke
financiële en maatschappelijke voordelen te behalen door eenverbetering van het management van

deze keten.Zo blijkt uit onderzoek dat 8%vandegeproduceerde groenten nooit de consument
bereikt door een onacceptabele achteruitgang van de kwaliteit na deoogst, wat overeenkomt met
een bedrag van 400 miljoen gulden.Eénvandeoorzaken is een slechte afstemming in en tussen
schakels binnen de keten.Via methoden zoals ECR(Efficiënt Consumer Respons) kan dit worden
aangepakt. Ook zijn veellogistieke kosten te besparen door betere besturing, bijv.in het kader van
stroomlijnen van fust voor versprodukten (groenten,vleeswaren,zuivel,etc). Door een optimalisatie
van modules in ketens, bij voorbeeld bij deverwerkende industrie kan op efficiënte wijze gebruik
worden gemaakt van grondstoffen,energie enwater en kan een hogere produktkwaliteit worden
gerealiseerd.
Veel kennis is aanwezig op het gebied van ketensin industriële sectoren (automobielindustrie,
elektronica). Delenvan deze kennis zijnte vertalen naar agroketens. Maar zoalsook is aangegeven
in de programmeringsstudie agrologistiek (NRLO,1991) heeft de agribusiness een aantal bijzondere
kenmerken,die vragen om een specifieke aanpak: grondgebondenheid, seizoensgebondenheid,
(relatieve) kleinschaligheid enveranderende produkttoestand. Met name nade produktie (oogst)
gaat de kwaliteit van agroprodukten per definitie achteruit, sneller of langzamer. Dit is van
bijzondere invloed op (keten)besturingsproblemen. Om deze reden richt dit programma zich daarom
op agroketens vanaf de oogst,waarbij alleen denoodzakelijke aspecten uit de produktie
meegenomen worden.
Opgebouwde expertise
Binnen het oude programma 60isveel kennis ontwikkeld over management, optimalisatie en
systemen ten behoeve van zowel agroketens alsschakels. Deze kennis zalworden ingezet en
uitgebouwd in onderzoek op het gebiedvan ketenmanagement in alzijn aspecten (processen,
infrastructuur, informatie en management,conform dein het afgesloten programma ontwikkelde
aanpak). Nieuwe elementen vanonderzoek zijn ketenvorming, ketenstrategie en keteninrichting.
Behoefte aan vervolg
Eriseensterk toegenomen behoefte aanvervolgonderzoek richting systeemontwikkeling en
ketenmanagement. Belangrijke domeinen zijn naast deonderzochte vers-sectoren ook de industrie.
Daarnaast zullen systemen moeten worden ontwikkeld ten behoeve van detechnologie richting
verpakking,vision en proces controle vanuit een ketengerichte benadering. Wetenschappelijke
aandacht dient zichtevens te richten op een adequate implementatie en besturing van deze
technologie. Ook nieuwe technologie op het gebiedvan IT(Al, multimedia, conceptional modeling)
moeten (nog) nadrukkelijker onderwerp vanwetenschappelijk onderzoek worden.
Vooral ook integrale kwaliteitsbesturing in ketens isonderwerp van onderzoek. Kennis op het
gebied van tracing entracking,gecombineerd met computationele produktexpertise moet
doorontwikkeld worden in de richting van een nieuwe generatie kwaliteitszorgsystemen.
Dedoelgroepen vandit programma zijn zowelindividuele bedrijven alsorganisaties van bedrijven.
Deze laatste zijn met name betrokken engebaat bij het onderzoek naar besturing van
agribusinesscomplexen of agrarische ketens. Deresultaten van andere onderzoeken zijn gericht op
concrete bedry/ssituaties.
Zoals uit de opzet, en dedaaruit volgende planning,blijkt, zijn een aantat kerngebieden te
benoemen waarop de expertise-ontwikkelingvan strategisch belang wordt geacht.
Het doelvan het programma is:
i)
ontwikkelen van nieuwe kennis op het gebied van systeemontwikkeling, ketenmanagement
en optimalisatie van modules in de keten inclusief processturingssystemen, planning van
transport en bewaring, modellering van kwaliteitsverloop van bederfelijke Produkten; deze
nieuwe kennis dient in eenperiode van 2-4jaar te leiden tot praktisch implementeerbare
resultaten;
ii)
het implementeren van denieuwe kennis zoalsdeelsontwikkeld binnen het oude programma
60.Het betreft hier vooraldetheoretische kennis,zoalsin dit programma werd ontwikkeld.
Het doel isdustweeledig: het ontwikkelen van kennis die gebruikt zalworden voor het oplossen van
praktijkproblemen op het gebiedvan ketenmanagement enoptimalisatie van modules ook in
agro(industriële) ketens middelstoegepaste projecten en het ontwikkelen van nieuwe kennis
waarmee problemen in detoekomst gepareerd kunnen worden. Devolgende gebieden zijn hierbij
van belang:
1 Operationaliseren van domeinkennis t.b.v. ketenmanagement.
Operationele domeinkennis iseen eerstevereistevoor verbeterd management. Deze kennis over
onder andere produktkwaliteit vanvoedsel-en niet-voedselprodukten of produktieprocessen
komt vooral uit andere hoofdafdelingen en programma's van ATO-DLO;
2 Objectiveren van kwaliteit
- door meten;door in de keten objectief de kwaliteit vast te stellen ontstaat duidelijkheid, die
noodzakelijk isvoor eenverbeterde afstemnming tussen de schakels (inclusief toepassing van
neurale netwerken encomputer beeldanalyse/vision systemen,
- door beschrijven/voorspellen; door koppeling van beschrijvende kwaliteitsverloopmodellen
aan objectieve metingen kunnen bijv.tracing &trackingsystemen worden ontwikkeld;
3 Integraal beheren/besturen/optimaliseren envoorspellen van kwaliteit
van bederfelijke produkten alsgroenten,fruit, bloemen,aardappelen.Hier speelt vooral besturing
vantechnologie in organisaties een rol;
4 Managen/besturen/optimaliseren van produktieprocessen vanuit ketenperspectief
bij o.a.deverwerking van groenten,fruit, aardappelen, polymeren;
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5 Integraal ketenmanagement
Dit is management waarin verschillende aspecten alseconomie, kwaliteit en milieu integraal
meegenomen worden;
6 Beleidsvoorbereiding/Managen van veranderingsprocessen
Dit speelt vooral op strategisch (keten)niveau als ketens zich moeten aanpassen aan nieuwe
uitdagingen.
In het kader van deAKK/ICESprojecten endefinanciële participatie van LNVin deze projecten zal
een groot deelvan dit programma ten dienste staanvande talrijke AKK projecten waarin ATODLOparticipeert. Het programma richt zichop deintegratie van domeinkennis die binnen ATODLObinnen een aantal programma's beschikbaar isen op domeinkennis die door derden
(bedrijven) wordt ingebracht in het definiëren,modelleren en sturenvanvolledige ketens van
produktie, be-en verwerking tot en met de afzet van een groot aantal agrogrondstoffen s.l. Door
deze integrale aanpak blijkt het mogelijk groepen van bedrijven binnen een specifieke
produktgroepen te combineren tot samenwerkingsverbanden waarmee additionele financiering
konworden gerealiseerd bijvoorbeeld binnen deAKKvoorwaarden.Voorbeelden van
samenwerking liggen daar op het vlak vanverpakking (eurofust, versfust),verse en verwerkte
Produkten (kruiden, planten,aardappelen,exotische vruchten,champignon), melkgeitenhouderij
en algemene logistieke problemen van ketens (ketenmanagement, tracing & tracking, catering).
Aanpak en werkwijze
Deaanpak is projectmatig:via een projectmanagementsysteem worden doelen,activiteiten en
capaciteiten bepaald en gemonitored. Dit geldt voor zowelvoor het theoretisch/fundamenteel
onderzoek alsvoor het implementatie-onderzoek. Deprojecten worden ondergebracht in een groep
die eenvan bovenstaande aandachtsgebieden bestrijkt, enwaarin duszowel strategisch/fundamenteel alstoegepast onderzoek wordt verricht. Op dezewijze kan een maximaal synergetisch
effect worden bereikt.Voor gedetailleerder informatie,zie de projectplannen van de
projectnummers.
planning 1998

Binnen programma 290zouATO-DLO graag een kleine maar essentiële verschuiving willen
aanbrengen. Dit wordt deelsveroorzaakt door de beleidsverandering bij AKK,waardoor gelden meer
in de richting van kennisontwikkeling gaan.Hierdoor wordt door DLOeen deelvan de
programmagelden ge-oormerkt. Het gaat binnen dit programma om een bedrag van plm. 200Kf. De
onderwerpen zijn Efficient Consumer Respons en het beheer van grote encomplexe collecties (vglk
voorraden in distributiecentra of op het schap).Hetwerk vindt plaats in het kader van promotieonderzoek.
Deplanning enfasering van deaanpalende toepassingsgerichte projecten die gekoppeld zijn aan dit
programma zijn opgenomen in de beschrijving vande afzonderlijke deelprojecten. Deomvang van
de projecten in AKK-verband zalin belangrijke mate afnemen,terwijl het onderzoek dat rechtstreeks
of gedeeltelijk via subsidies door bedrijven wordt gefinancierd in omvang toeneemt.
Zoalsin het werkplan 1997voorzien zalin 1997het onderzoek naar deinstrumententypologie en
classificatie van ketenmanagementvraagstukken in afronding zijn. Detheorie isgetoetst aan de
praktijk van de kalverketen. Decontrafinanciering vanuit SEO-middelenop DLO-Cniveau is ook
afgelopen. In 1998is het voornemen veel opgebouwde kennis uit dit onderzoek en uit AKK-projecten
te verzilveren via een groot aantalwetenschappelijke publikaties en het doorzetten van promotieonderzoek. Inalle gevallen zalhet promotie-onderzoek ook eentoepassings-gerichte component
bevatten (als proof of principle),waarin met bedrijven wordt samengewerkt. Naast detwee door
AKK medegefinancierde plaatsen (zie boven) gaat het ook om eenviertal promotie-onderzoeken die
mede gefinancierd worden uit dit programma.
Het onderzoek naar het hergebruik van modellen vordert naar wens, met nadruk op fysische
modelvorming tot nu toe. In het komende jaar gaat het onderzoek zich sterk richten op uitbreiding
vandetoepassingsmogelijkheden. Het onderzoek in 1997en daarvoor heeft zich met name gericht
opfysische modellen en desoftware-omgeving daarvoor. In 1998 gaat met name onderzocht worden
hoe logistieke modellen in dit perspectief kunnen worden geplaatst. Ook dit vindt plaats in het kader
van een promotie-onderzoek. Daarnaast vindt intensieve samenwerking plaats met de UTen de
universiteit vanStockholm.Derelevantie van het onderzoek iswetenschappelijk gezien zeer groot,
getuige ook het oordeelvan devisitatiecomissie. Deapplicatie ervan in een onderzoeksomgeving
voor maatschappelijke enindustriële innovaties zalin 1999enverder moeten blijken.
Opde hoofdlijn van het gehele programma is het voornemen voor 1998om via EU-regelingen (m.n.
het CEDIA-programma,gericht op het verrichten vanonderzoek door afgestudeerden uit andere
Europese landen) een 5-talonderzoekers gedurende eenjaar bij ATO-DLO te laten werken.
Initiatieven zijn nu (medio 1997)gestart om dit te realiseren.De kosten bedragen ongeveer fl.
25.000,-pp,excl.eventuele verblijfskosten.Zodra konkrete stappen worden genomen zaldit worden
gecommuniceerd met devoorzitter en secretarisvan de begeleidings-commissie. Deze actie kan een
belangrijke nieuwe enversnellende impuls geven aan het programma.
Overigens is met de hierna genoemde (voorlopige) projecten het programmabudget volgens de
prognose vrijwel uitgeput. Alin eerdere plannen en rapportages aande begeleidingscommissie is
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aangegeven dat het programma weinig ruimte biedt voor contrafinanciering van AKK-projecten. Dit
zalook in 1998het gevalzijn. Departicipatie in AKK-projecten wordt hierdoor financieel niet
verantwoord meer en zalfasegewijs worden afgebouwd. Dit geldt overigens alleen voor projecten
waarin door ATO-DLO geparticipeerd wrodt met alleen LNV-financiering. Projecten met rechtstreekse
ICES-geldenworden waar mogelijk doorgezet (bijvoorbeeld de promotie-onderzoeken).
Maatschappelijke trends en (wetenschappelijke) ontwikkelingen
Zowel het ketengerichte onderzoek als het modelmatige onderzoek zullen de kennisintensive-ring,
wat volgens een concept NRLO-rapport een zeer prominente trend is,moeten gaan faciliteren. Deze
trend komt voort uit een aantalontwikkelingen.Zowordt de markt een steeds belangrijker factor.
Om deze responsief te bedienen iser eengrote behoefte/ noodzaak aaninformatie en kennis.
Tegelijkertijd wordt kennis zelf een steeds belangrijkere productiefactor zowel binnen de
bedrijfsvoering als binnen R&D.Goede ontsluiting ervan is dan ook bepalend voor het
concurrentievermogen.
Enkele voorbeelden van toepassingsmogelijkheden afkomstig uit verschillende technologiegebieden
voor de agribusiness:
-

integrale concepten voor de bedrijfsvoering met name gericht op de informatievoorziening
bieden mogelijkheden, mits het specifieke vande agribusiness wordt ingebracht. Met name
standaardisatie (informatieprotocollen), agroproces- en agroproductkennis dienen te worden
ingebracht.
Het belang van de kenniscomponent binnen de productie-en de procestechnologie neemt in
hoog tempo toe.Dit geldt zowel opoperationeelvlak alsop het onderzoeksvlak. De
kenniscomponent verschuift van 'tussen de oren'naar integrale kennis alsonderdeel van
bedrijfssystemen variërend van planningssystemen tot fijnmazige meet en regelapplicaties.
Voorbeelden vanoptiesvoor de agribusiness zijn:
- kataliseren van bio-chemische processen
-biochemische proceskunde
- moleculaire ontwerpen
- modelgebaseerde hoge precisieregeling
-geavanceerde meet-en regelapplicaties
-integratie van metingen en simulaties
- robotisering
- kennistoename op het gebied van voeding
- kennisintensivering is een belangrijk onderwerp voor de agribusiness,endus ook voor het
onderzoek. Vooraldeintegratie van kennis over bijvoorbeeld logistiek, product, planning, meeten regeltechniek, ITenzovoort zalaandacht moeten krijgen.
- er ontstaat eentendens naar kennis intensieve organisatie-, proces-en productiesystemen. Deze
ontwikkeling komt tot stand doordat de supermarkten minder afhankelijk willen zijnvan de
kennis maar toch kwaliteit willen bieden aandeconsument, die o.a.vraagt naar kennis omtrent
het voortraject van het product en het product zelf doordat het product steeds kennisintensiever
van aard wordt.

andere relevante
programma's

256, 268, 289, 293

indicatie omvang

Totaal Mf 4,6waarvan Mf 1,5 ten lastevan LNV.

projecten

19001
19002
19004
19008
19015
19019
19024
19028
19029
19035
19036
19048
19055

Produktiemanagement in agro-industriële ketens (ATO-DLO,J.LTop)
Kwaliteitskennis ontsluiten via dynamische modellen (computermodellen waarmee
daadwerkelijk gerekend kanworden) (ATO-DLO,F.Verdenius)
Ontsluiten van produkthistorische informatie voor toekomstige
ketenkwaliteitsvraagstukken (ATO-DLO,J.L.Top)
Integrale kwaliteitszorgsystemen op basisvan ISO900X(ATO-DLO,J.L.Top)
Ontwerp en besturing van distributiecentra als knooppunt in ketens (ATO-DLO,R.
Broekmeulen)
Strategie & Innovatie in agro-industriële ketens (ATO-DLO,A. Hoogerwerf)
Theorie over ketenmanagement (ATO-DLO,A. Hoogerwerf)
Integrale procesbesturing (ATO-DLO,C.Ceton)
Integrale procesbesturing (ATO-DLO,C.Ceton)
Verpakkingstechnologie van agroprodukten in distributieketens (ATO-DLO,R.G.Evelo)
Verpakkingen alskwaliteitsbesturinqin ketens (ATO-DLO,R.G.Evelo)
Optische meetsystemen voor objectivering van produktkwaliteit en
ketenkwaliteitsmanagement (ATO-DLO,AJ.M. Timmermans)
KwaliteitsVerloopModellen (ATO-DLO,L.M.M.Tijskens)
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Programma 333

Duurzame bedrijfssystemen voor siergewassen en glasgroenten
a: Geïntegreerde tuinbouw

programmaleider

Dr. Ir. LC. Davidse,PBG

aanvangsjaar

1998

eindjaar

2001

samenvatting

Het onderzoek is gericht op het ontwerpen en in de praktijk realiseren van bedrijfseconomisch
rendabele bedrijfssystemen voor de bloemisterij englasgroente, dievoldoen aan de criteria van
duurzame agroproductiesystemen zoals emissies naar het milieu,gebruik van fossiele energie en
grondstoffen, vraaggericht produceren eninpassing in de multifunctionele leefomgeving.
Technologie en systemenvoor de beheersing van het teeltproces,waarbij optimaal gebruik wordt
gemaakt van de mogelijkheden van de plant,zullen experimenteelworden getoetst. Factoren die het
beslissingsgedrag vande ondernemer beïnvloeden zullen worden geïdentificeerd en
managementinformatie en beslissingsondersteunende systemen zullen worden ontwikkeld voor een
op duurzaamheid gerichte bedrijfsvoering. Objectieve methoden voor de bepaling van
duurzaamheid zullen verder worden ontwikkeld enten behoeve van het beleid zullen instrumenten
worden aangereikt waarmee de ontwikkeling naar duurzaamheid kanworden gestuurd

aanleiding

A. Maatschappelijke achtergrond voor het onderzoek.
De wens vande samenleving om op duurzame wijze in de behoeften te kunnen voorzien wordt
door deglasgroente-en bloemisterijsector volledig erkend,zoals blijkt uit het totstand komen van
het Convenant Glastuinbouw en Milieu tussen de Overheid en de Glastuinbouw (Bleiswijk, 13
november 1997). Op deweg naar duurzaamheid zulten deondernemingen in desector moeten
voldoen aan maatschappelijk aanvaarde eisenvoor agroproductiesystemen zoalsdie zijn
omschreven in de Integrale Milieu Taakstelling (IMT)van het Convenant ten aanzien van:
- emissies naar het milieu (mineralen,gewasbeschermingsmiddelen, C0 2 , licht, etc),
- het gebruik vanfossiele energie
- inzameling, afvoer en hergebruik van afval.
Om aandeze eisente kunnen voldoen heeft de ondernemer naast behoefte aan nieuwe
technologieën en hoogwaardig uitgangsmateriaal ook een grote behoefte aaninformatie - en
beslissingsondersteunende systemen voor die onderdelen van zijn bedrijfsvoering die gericht zijn op
het halen vandedoelstellingen van de IMT.Tevensheeft deondernemer behoefte aan methoden
waarmee het begrip duurzaamheid kanworden gekwantificeerd om zodoende devordering in het
behalen vande doelstellingen vande IMTte kunnen meten en om gebruik te kunnen maken van op
duurzaamheid gerichte stimuleringsregelingen.
Waar de economische hoofdstructuur glastuinbouw de ondernemer opties aanlevert voor het vinden
van dejuiste vestigingsplaats op economische gronden,zalde ecologische hoofstructuur in
belangrijke mate aangevenwelk type bedrijf enwelk productiesysteem (grond of substraat) de
voorkeur verdient. Demomenteel plaatsvindende herstructurering van de glastuinbouw in
Nederland vraagt gedetailleerde informatie op bedrijfsniveau en biedt de mogelijkheid de in de
sector aan de gangzijnde ontwikkeling enimplementatie van duurzame bedijfssystemen te
versnellen. Het kunnen aanleveren van dejuiste informatie zalin belangrijke mate bijdragen aan het
succesvan de bloemisterij ende glastuinbouw in het eerste kwart van de 2le eeuw.
Deverdergaande integratie vande ondernemingen in de keten dicteert dat het productieproces
planmatig moet verlopen,waarbij de kwantiteit en kwaliteit van het product gestuurd, beheerst en
gewaarborgd moet kunnen worden door de ondernemer. Productie-efficiëntie zalverbeterd moeten
worden door planteigenschappen en de plasticiteit ervan beter te benutten. Veranderende
teeltsystemen zullen ook andere eisen aan planteigenschappen gaan stellen.Technische en
plantkundige mogelijkheden zullen verder op elkaar afgestemd moeten worden en op economische
haalbaarheid getoetst moeten worden.
Duurzaamheid staat hoog op de agenda vaninternationale, nationale en regionale (semi)overheden
en het gezamenlijke bedrijfsleven. Dit programma voorziet in deinformatiebehoeften van
(semi)overheden,overkoepelende branche-organisatiesenstimuleringsfondsen ten aanzien van
duurzaamheid in beschermde teelten en biedt hen de mogelijkheid tot additionele financiering van
specifieke onderzoeksopdrachten. De beoogde doelgroep zijn de overheid,die met name de
duurzaamheid wil bevorderen,en het tuinbouwbedrijfsleven dat met betrekking tot duurzaamheid
van het productieproces tegemoet wil komen aanverwachtingen van overheid en de markt, die
tevens garanties vraagt ten aanzien vande kwantiteit en kwaliteit van geleverde producten. De
resultaten van dit programma zullen bijdragen aaneen betere concurrentiepositie van de
Nederlandse tuinbouw enhet waarborgen vandecontinuiteit van individuele bedrijven in de
productieschakel van de bloemisterij ende glasgroentensector.
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Voor de betrokken kennisinstellingen biedt het programma de mogelijkheden tot integratie van het
fundamenteel strategische met het praktijkonderzoek. Het feit dat het resultaat van het programma
getoetst kanworden aan het acceptatieniveau vande bedrijfssystemen door de praktijk, het gebruik
van de ontwikkeld kennis in de praktijk endein de praktijk bereikte resultaten op de weg naar
duurzaamheid, moet een doelgerichte optimale inzet eninteractie van expertise en middelen in het
programma bewerkstelligen.Slagen de betrokken kennisinstellingen hierin dan is een belangrijke
bijdrage geleverd aan hun verdere internationale posititionering als excellent onderzoekcentrum op
het gebiedvan de ontwikkeling vantechnologische hoogstaande, duurzame
agroproductieprocessen.
B. Wetenschappelijke achtergrond voor het onderzoek.
Demogelijkheden van eenobjectieve definiëring van het begrip duurzaamheid in
agroproductiesystemenvanuit eeneconomisch en ecologisch gezichtspunt, deontwikkelingen in
techniek eninformatie- en communicatie technologie en de kansen die deze bieden voor de
bloemisterij en glasgroentesector, zoals omschreven in de essay "Ontwikkelingen in wetenschap en
technologie:Agrofysica, Informatie en Communicatietechnologie in de plantaardige productie"(J.
Meuleman en P.vanWeel,NRLO-rapport nr.97/24,1997),de omvangrijke fundamentele kennis van
het functioneren vande plant ende mogelijkheden tot beïnvloeding hiervan en de beschikbaarheid
van nieuwe veredelingstechnieken (Ontwikkelingen in wetenschap entechnologie: Moleculaire
Plantenbiologie, A.van Kammen NRLO-rapport nr.97/36,1997) vormen dewetenschappelijke basis
voor het ontwerpen van duurzame bedrijfssystemen.
Het programma beoogt vanuit de behoeften uit de praktijk envoortbouwend op de resultaten van
het in het kader van het interdepartementale onderzoekprogramma Duurzame Technologische
Ontwikkeling (DTO) uitgevoerde project "High-tech Agroproductie" de kennis op deze gebieden te
mobiliseren,waar nodig te ontwikkelen ente richten op het realiseren van deze systemen. Het
toenemende besef van het tuinbouwbedrijfsleven, dat duurzaamheid van de bedrijfssystemen een
voorwaarde isvoor continuïteit,ishiervoor eengunstige voedingsbodem.
C. Probleemstelling
Deprobleemstelling kan samengevat worden alsde noodzaak voor de glasgroente- en
bloemisterijsector tot de ontwikkeling van geïntegreerde duurzame bedrijfssystemen voor de
toekomst, die voldoen aan de maatschappelijk gestelde randvoorwaarden ten aanzien van
milieubelasting,die bedrijfseconomisch haalbaar zijn en die gereed zijnvoor implementatie in de
praktijk. Belangrijke maatschappelijke belangen hierbij zijn enerzijds een minimalisatie van het
gebruik van energie water, nutriënten en chemische additieven en productie van afvalstoffen in het
productieproces en anderzijds een markt die eengegarandeerde levering eistvan het benodigde
volume van het product met degewenste kwaliteit.Om de doelstelling van het programma te
realiseren zalenerzijds kennis op economisch, milieukundig,technisch en plantkundig gebied
moeten worden gemobiliseerd,ontwikkeld engeïntegreerd in ontwerpen van duurzame
bedrijfssystemen en anderzijds het beslissingsgedrag van ondernemers moeten worden
geanalyseerd om instrumenten te kunnen ontwikkelen waarmee de ontwikkeling naar
duurzaamheid kanworden gestuurd. Kennisoverdrachtsprojecten zijn hierbij ook onontbeerlijk.
Dedoelstelling van het programma is het ontwerpen van bedrijfssystemen die,gebruikmakend van
voorhanden zijnde of te ontwikkelen technologieën,de continuïteit vanindividuele bedrijven in de
bloemisterij en deglasgroentesector kunnen waarborgen,waarbij voldaan wordt aan
maatschappelijk aanvaarde aanagroproductiesystemen ten aanzienvan:
- emissies naar het milieu (mineralen,gewasbeschermingsmiddelen, C0 2 , licht, etc),
- het gebruik vanfossiele energie
- deinzameling,afvoer en hergebruik vanafval.
Deontwerpen zullen in de praktijk worden getoetst en geëvalueerd op rentabiliteit.
In het streven naar duurzaamheid bevindt deondernemer zichin het spanningsveld tussen economie
en milieu.Deondernemer maakt een keuzegeleid door deverwachte economische rentabiliteit van
het systeem met inachtneming van de maatschappelijk gestelde eisen eneventueel door hemzelf
geformuleerde normen ten aanzien van duurzaamheid.Informatie en mogelijkheden tot het
realiseren van een duurzaam bedrijfssysteem worden hem aangereikt vanuit de economie via
management informatiesystemen, detechniek, deteelt ende plantenfysiologie. Duurzaamheid is
derhalve te bereiken via beïnvloeding van het keuzegedrag van de ondernemer door hem
economische informatie en managementondersteunende systemen aante bieden,via de
mogelijkheden vandetechniek, endoor het gebruik van innovatieve teeltsystemen en de intrinsieke
mogelijkheden van de plantenfysiologie. Inhet programma isgekozen voor eenindeling in dezevier
thema's (fig.1).Inelk van dezethema's zijn een aantalonderwerpen genoemd waaraan gewerkt zal
worden.
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Figuur 1.

Overzicht vandevier thema's van het programma "Duurzame bedrijfssystemen"
perthema de belangrijkste onderwerpen

Inhet thema Economie en management zalhet accentgelegd wordt op het identificeren van
mogelijkheden,waarmee binnen de randvoorwaarde van rentabiliteit, de ondernemers hun
bedrijfsvoering zodanig kunnen inrichten dat aan devoorwaarden van duurzaamheid kan worden
voldaan. Het ontwerpen van een kascq.cluster van kassen passend binnen de ecologische
hoofdstructuur en een multifunctionele leefomgeving krijgt hier ook aandacht. Verder worden
binnen dit thema een aantalkaders aangegeven waarbinnen de activiteiten zichin de andere
thema's dienen afte spelen,gelet op de economische haalbaarheid.Overschakeling op andere
bedrijfssystemen verandert het kosten-enopbrengstenpatroon.Tijdige onderkenning van invloeden
op de rentabiliteit in deonderzoek- enimplementatiefase kan daarom sturend werken op het
onderzoek en deadvisering. Dit betekent dat bijde ontwikkeling van nieuwe bedrijfssystemen in een
vroeg stadium bovenstaande gevolgen ingeschat en naimplementatie in de praktijk geëvalueerd
moeten worden.Voor een goede evaluatie is het aanhouden van een actueel bestand met kosten-en
opbrengstenfactoren vandeverschillende bedrijfssystemen eenvereiste. Het ontwikkelen van
praktisch toepasbare criteria voor de objectieve beoordeling van duurzaamheid (o.a.LCA,
milieubalansen, milieumeetlat) zalook binnen dit thema plaatsvinden.
In het thema Techniek zalde aandacht zich richten opdetechnische aspecten vande ontwikkeling
vanteeltsystemen. Deschaalvergroting in deglastuinbouw vraagt nieuwe systemen waarin
informatisering, automatisering en robotisering eengrote rol spelen. Het onderzoek zalvanuit dit
gezichtspunt concepten aandragen en uitwerken in ontwerpen van duurzame bedrijfssystemen.De
onderwerpen energiebeheer en kasuitrusting in dit thema worden bewerkt in nauwe samenhang
met het Praktijkonderzoek/DLO programma "Energiebesparing in de beschermde teelten" en het
PBG/DLO programma "Nutriënten-en waterhuishouding in beschermde teelten"
Het onderzoek binnen het thema Teelt richt zichop deontwikkeling van teeltsystemen,waarin de
kennis verkregen binnen het thema Techniek en hetThema Plant binnen de door het Thema
Economie enManagement gestelde randvoorwaarden wordt geïntegreerd en experimenteel
getoetst in op bedrijven implementeerbare systemen of onderdelen ervan.Grenswaarden van de
kritische succesfactoren zullen worden vastgesteld in experimenten in de proeffaciliteiten onder
semi-praktijkomstandigheden. Indeze enin ook in experimenten in de praktijk zalveel aandacht
besteed worden aan planmatige productie in volume,op tijd en met de gewenste kwaliteit.
Planmatige productie is niet alleen van belang in verband met aansluiting van deteeltschakel op de
andere schakelsin de keten maar ook voor efficiënte benutting van natuurlijke hulpbronnen.
Planmatige productie vraagt sturing van plantengroei enontwikkeling. Uitkomsten van enerzijds
empirisch onderzoek, anderzijds analytisch genetisch/fysiologisch onderzoek, maken het gericht
ontwikkelen van sturingssystemen,gebruik makend vaninformatiseringssystemen die het verloop
van het teeltproces vastleggen enkunnen voorspellen, mogelijk. Binnen dit thema zullen ook "pilot"
studies op praktijkbedrijven worden uitgevoerd, die deels een demonstratiekarakter hebben maar
ook gebruikt worden voor de evaluatie van het (onderdeel) van het bedrijfssysteem op
milieukundige en economische aspecten.
Het onderzoek binnen het thema Plant richt zichop deidentificatie van eisen die plant engewas aan
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een duurzaam teeltsysteem stellen enop de optimalisatie van benutting en bestuurbaarheid van
cruciale planteigenschappen en mogelijkheden tot aanpassing daarvanvoor de ontwikkeling van
geïntegreerde duurzame bedrijfssystemen.
Daarbij kunnen devolgende subthema's worden onderscheiden:
Plant - Energie.
Binnen dit thema wordt onderzocht hoe energie optimaal benut kanworden door de plant. Met
name de gewasrepons op klimaatfactoren zalveelaandacht krijgen.Timing (constante versus
variabele klimaatsetpoints) en locatie (bijv. gerichte energietoediening aan beperkte delen van het
gewas,zoalswortels of vruchten) vandezefactoren is hierbij een belangrijk aspect. Het gaat dan niet
alleen om de regulatie op korte termijn, maar ook om adaptatie van het gewas op langere termijn.
Energiezuinige teeltsystemen verhogen het risico op stress-situaties in planten. Daarom zullen online meetsensoren van plantprocessen of -eigenschappen ontwikkeld worden om dezestresssituaties vroegtijdig te kunnen signaleren.
Plant -Water en nutriënten
Kwantiteit en kwaliteit vanwater gebruikt voor tuinbouwtoepassing wordt een steeds belangrijker
milieu-aspect. Voor optimalisatie vanwater en nutriëntengebruik is het van belang dat de watergift
en de dosering van de afzonderlijke nutriënten op een dynamische manier afgestemd wordt op de
behoefte van het gewas.
Bijtomaat wordt de kwaliteit voor eengroot gedeelte bepaald door deinteractie tussen assimilaten,
water en nutriëntenhuishouding van de plant.Voor tomaat zullen de mogelijkheden voor sturing
van kwaliteit door onderlinge afstemming vanwater- en nutriëntenaanbod op assimilatenproductie
enverdamping onderzocht worden .
Plant -Natuurlijke weerstand
Planten kennen een uitgebreid secundair metabolisme wat zorgt voor een natuurlijke weerstand van
de plant tegen allerlei stress-situaties a.g.v.ongunstige groei-omstandigheden, beschadigingen of
belagers. Het secundair metabolisme omvat ook o.a.devorming en afgifte van signaalstoffen of
elicitors.Signaalstoffen kunnen bijvoorbeeld dienen alsafweer tegen belagers van het gewas.
Elicitors kunnen degevoeligheid van plantenweefsel voor plantenhormonen zeer sterk vergroten,
waardoor een zeer veel lagere concentratie van een plantenhormoon alactief is.Devorming en
afgifte van signaalstoffen wordt sterk bepaald door omgevingsfactoren of beschadigingen. Ook
kunnen bepaalde secundaire metabolieten de kwaliteit van het product sterk verhogen.
Binnen dit onderdeelzal biochemisch en plantkundig onderzoek verricht worden naar de activering
van het secundaire metabolisme dat tot een betere weerstand van de plant tegen stress-stituaties
leidt, dat substantiële reductiesvan groeiregulatoren mogelijk maakt en/of productkwaliteit
verbetert.
Ook zal aandacht worden besteed aan regeneratietechnieken t.b.v. een snelle ziektevrije
vermeerdering engenetische modificatie voor het verkrijgen vanvoor duurzame systemen geschikt
uitgangsmateriaal
Plant- Architectuur
Robotisering en mechanisering van eenaantalsnijbloementeelten (b.v. roos) en de glasgroente
productie vereisen een aangepaste plantvorm. Het onderzoek binnen dit onderdeel is gericht op de
identificatie van devereiste eigenschappen van planten voor gemechaniseerde en gerobotiseerde
teelt en de methoden waarop deze kunnen worden verkregen. De plantarchitectuur is ook van
belang voor de beheersing vanziekten en plagen.Depositie van gewasbeschermingsmiddelen kan
door een aangepaste plantarchitectuur worden vergemakkelijkt waardoor minder middel nodigis.
Ook is de plantarchitectuur eenfactor bij de biologische bestrijding.Vanuit deze laatste twee
gezichtspunten isdaarom dit onderzoek ook gewenst
Het integrerende karakter van het programma impliceert dat erveeldwarsverbanden bestaan met
andere programma's. Bouwstenen worden aangeleverd vanuit het Praktijkonderzoek/DLO
programma "Energiebesparing in de beschermde teelten"en het PBG/DLO programma "Nutriëntenenwaterhuishouding in beschermde teelten". Inhoudelijke afstemming met dezetwee programma
zal plaatsvinden in het geplande structurele overleg van deverantwoordelijke programmaleiders.
Verder bestaat er een nauwe relatie met de Praktijkonderzoek/DLO programma's op het gebied van
de gewasbescherming (Management van plantpathogene schimmels en bacteriën (337);
Milieuvriendelijke beheersing van niet-cystevormendewortelnematoden in vollegrondsteelten (...);
Beheersing van plantpathogene insecten en slakken (338);Beheersing en bestrijding van onkruiden
(...) en het DLO programma "Dynamiek en beheer van nutriënten op bedrijfs- en regioniveau (317)".
Eendwarsverband bestaat via het PBGmet het volledig door het Productschap Tuinbouw
gefinancierde onderdeelvan het programma "Duurzame bedrijfssystemen voor siergewassen en
glasgroenten" ende daarbij behorende door derden gefinancierde projecten.
Het programma vormt met hetdeelprogramma "Biologische Tuinbouw",waarvoor een afzonderlijke
programmavoorstel zalworden ingediend, het totale programma "Duurzame bedrijfsystemen voor
de bloemisterij englasgroente". De reden dat beide deelprogramma's afzonderlijk zijn beschreven
ligt voornamelijk in hetfeit dat,waar in geïntegreerde bedrijfssystemen een onbeperkt gebruik
gemaakt kanworden vantechnologieën mits passend binnen de maatschappelijke
randvoorwaarden, de biologische tuinbouw zichzelf bewust beperkingen oplegt ten aanzien van het
gebruik van bepaaldetechnologieën,zoalshet gebruik vanchemische gewasbeschermingsmiddelen
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en minerale meststoffen.Tevenswordt er in de biologische landbouw naar gestreefd het
productiesysteem niet alleen te laten voldoen aan de maatschappelijk gestelde eisen maar ook een
meerwaarde te laten genereren niet alleen voor het product zelf, maar ook voor het milieu, de
natuur, het landschap,de gezondheid en het welzijn van mensen endieren.De biologische
landbouw gaat hier dus een stapverder dan de geëcologiseerde industriematige productiesystemen
van de geïntegreerde landbouw en onderscheidt zich hierin van andere typen bedrijfsystemen. De
speciale problematiek die dit met zich meebrengt rechtvaardigt een afzonderlijke beschrijving van de
beide onderdelen van "Duurzame bedijfssystemen". De benadering vanuit het onderzoek zal
evenwel dezelfde zijn en de resultaten van beide onderdelen zullen worden getoets op
implementatie in alle typen bedrijfssystemen.
Het programma sluit verder nauw aan bij de Praktijkonderzoek/DLO programma's "Integrale
kwaliteitszorg in de plantaardige productie(...) "; "Analyse van de concurrentiekracht van de
Nederlandse agribusiness (242)" en "Arbeid en arbeidsomstandigheden (...)" en het DLO programma
"Optimalisering vangeïntegreerde en biologische productiesystemen (265)"welke laatste zichop de
open teelten richt.
Tevens heeft het programma relaties met devolgende door het Productschap Tuinbouw
gefinancierde programma's die door het PBGworden uitgevoerd:"Concurrentieanalyse Nederlandse
glastuinbouw", "Kwaliteit van het productieproces en het product in de keten","Ketenbeheer", en
"Kostprijsbeheersing en bedrijfsvoering"
planning 1998

Thema l : Economie en management
Met als uitgangspunt het LEI-PBGrapport "Kansenvoor kassen"zullen de belangrijkste factoren
welke bepalend zijn voor deoptimale bedrijfsstructuur en bedrijfsomvang vande diverse te
onderscheiden bedrijfstypen binnen de glastuinbouw worden geanalyseerd envastgesteld.
Nagegaan zalworden of enin welke mate deoptimale situatie kanworden bereikt door het treffen
van specifieke maatregelen of te maken keuzes door de ondernemer enof dit aanleiding geeft tot
het initiëren van onderzoek binnen dethema's Techniek, Teelt of Plant.
Het onderzoek aan het ontwikkelen entoetsenvan methoden ter ondersteuning van milieubewust
bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering op glasgroente-en bloemisterijbedrijven zalin samenwerking met
de stichtingen MPSen MBTen met financiële ondersteuning van het Productschap Tuinbouw
worden voortgezet.
Bestaande en door de praktijk ontwikkelde bedrijfssystemen die gericht zijn op een geïntegreerde
teeltwijze in milieukundige en economische opzicht zullen worden beoordeeld.Voor de verdere
ontwikkeling vandezesystemen zalde behoefte aan noodzakelijk geacht onderzoek in kaart worden
gebracht en geformuleerd.
Eenmultiple-goal model zalworden opgesteld om duurzame bedrijfssystemen te ontwerpen.Aan de
handvan input-output relaties kan hiermee worden nagegaan wat deeffecten van bepaalde
maatregelen (bv. heffingen) zijn,of wat haalbare systemen zijn voor de ondernemer.
Ininteractie met het Praktijkonderzoek/DLO programma "Energiebesparing in de beschermde
teelten" zaleen bijdrage worden geleverd aande haalbaarheidstudie naar een duurzaam
productiesysteem in het licht gezien vande technische,wetenschappelijke en maatschappelijke
trends. Eenontwerp en een keuze zalworden gemaakt voor het meest perspectiefvolle systeem.Een
projectplan voor devervolgfasen zalworden opgesteld.
Concrete resultaten en/of producten Thema l , Economie en management:
- aanbevelingen voor beleidsinstrumenten ter bevordering vande herstructurering van de
glastuinbouw;
- practisch toepasbare criteria voor de objectieve beoordeling vanduurzaamheid (o.a.LCA,
milieubalansen, milieumeetlat*);
- informatie en beslissingsondersteunende systemen ten behoeve van een op duurzaamheid
gerichte bedrijfsvoering*';
beoordelingen,vanuit een milieukundig en economisch perspectief, van bestaande en door de
praktijk ontwikkelde op duurzaamheid gerichte bedrijfssystemen*';
bijdrage aande haalbaarheidstudie duurzaam gewasproductiesysteem*';
- een prototype van een multiple-goal modelvoor het ontwerpen van duurzame bedrijfssystemen.
Thema 2:Techniek
Inde planperiode zullen pilot studies worden verricht naar de haalbaarheid van nieuwe
geautomatiseerde teelt- enoogstsystemen in deglastuinbouw. Demogelijkheden en belemmerende
factoren zullen worden aangeven alsmede wegen waarlangs de belemmeringen kunnen worden
opgeheven.
Nieuwe mogelijkheden die de kasuitrusting biedt zullen worden getoetst om het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen tot het minimum te beperken en bestaande toedieningstechnieken
zullen worden geanalyseerd op de mogelijkheden tot verdere reductie van het gebruik. De
resultaten van het project "Eliminatie van insecten op glastuinbouwproducten", dat in
samenwerking met ATO-DLO wordt uitgevoerd,bieden perspectief voor eenvervolg traject en het
betrokken bedrijfsleven zalworden benaderd voor medefinanciering hiervan. Indien de beoogde
doelstelling kanworden verwezenlijkt komt een methode ter beschikking waarmee producten op
een milieuvriendelijke manier insectenvrij gemaakt kunnen worden.Hiermee kantegemoet worden
gekomen aan zware in-enexport eisen.
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Eenduurzaam productieproces stelt hoge eisenaan deverschillende componenten van het systeem
waarvan de karakteristieken op een éénduidige manier worden bepaald door verschillende
laboratoria of keuringsinstanties.Tenaanzienvan het fysisch onderzoek aanwortelmedia zijn er nog
veelleemten. Deaandacht zaldan ookin eersteinstantie uitgaan naar de kwaliteitsborging van
fysische bepalingsmethoden van wortelmedia enzullen uitwisselingsronden worden opgezet om op
grond van de ervaringen vanverschillende laboratoria te komen tot een éénduidig systeem dat voor
certificering in aanmerking komt.
Concrete resultaten en/of producten Thema 2,Techniek:
- rapporten haalbaarheidsstudies geautomatiseerde teelt- en oogstsystemen;
- nieuwe technieken en apparatuur voor detoediening van gewasbeschermingsmiddelen*);
- nieuwe methode voor het insectenvrij makenvan geoogste bloemisterij producten*);
- kwaliteitszorgsysteem voor fysisch onderzoek aan substraten.
Thema 3:Teelt
Grenswaarden van de kritische succesfactoren bij detoepassing van DIFalsalternatief voor
groeiregulatie met chemische middelen zullenworden vastgesteld bij perkplanten waarbij
onderzocht zalworden of het mogelijk is het DIF-effect te induceren in de nachtperiode door een
periode van lagetemperatuur te combineren met een hoge intensiteit belichting. Een
teelsturingssysteemvoor planmatig telen zalworden ontwikkeld voor pot-en kuipplanten op basis
van definieerbare ontwikkelingskenmerken met alsrandvoorwaarde het zoveelmogelijk inzetten
van niet-chemische methoden voor groeiregulatie.
Dein gang gezette ontwikkeling vaneen duurzaam teeltsysteem voor Anthurium dat door LNV-DWK
isgekenmerkt te behoren tot het Vernieuwend Onderzoek Glastuinbouw heeft geleid tot grote
interesse van het bedrijfsleven en zalin samenwerking met derden worden voortgezet. Als
aansluiting hierop zullen in een haalbaarheidsstudie nieuwe mogelijkheden voor het telen van
potplanten in een substraatloos/grondvrij systeemworden aangegeven.
Inpraktijkexperimenten worden het door het PBGontwikkelde fertigatiemodelen het Denar Aqua
Control (DAC) systeemvoor watergeven met behulpvantensiometers, als zijnde een tweetal
strategieën voor watergeven en bemesten,die beide erop zijn gericht de emissie van nutriënten naar
deomgeving te minimaliseren,getoetst engeïntroduceerd voor degewassen:chrysant, radijs,roos,
anjer, freesia, alstroemeria.
Inpraktijkexperimenten gericht op minimalisatie van defosfaatbemesting zalvoor chrysant en radijs
onderzocht wordt in hoeverre het gewas devoorraad aanfosfaat kan benutten en welke
P-bemesting nodig is.Daarnaast wordt bekekenwelke fosfaatbepaling de beschikbare voorraad het
beter kan weergeven.Ten aanzien van de bemesting van buitenbloemen zalde optimale
stikstofopname bij Carthamus,Veronica en Centaurea worden nagegaan en de mogelijkheden die
NBSbiedt.Vanuit deze twee laatste projecten zalde samenwerking met het DLO programma
"Dynamiek en beheer van nutriënten op bedrijfs-en regioniveau (317)"verder worden uitgebouwd.
Concrete resultaten en/of producten Thema 3,Teelt:
- grenswaarden kritische succesfactoren van gebruik van DIFvoor een aantal perkplanten;
- teeltsturingssysteem voor een aantal pot-en perkplanten;
- evaluatierapport i e fase substraatloos teeltsysteem Anthurium;
- rapport haalbaarheid substraatloos/grondvrij teeltsysteem voor een aantal potplanten;
- rapport praktijkervaringen met PBG-fertigatiemodelen DAC-watergeefsysteem*);
- rapport praktijkervaringen met minimaliseren fosfaatbemesting;
- rapport praktijkervaringen met NBSvoor een aantal zomerbloemen.
Thema 4: Plant
Deactiviteiten binnen dit thema richten zichvooralop onderzoek aan planteigenschappen die
cruciaalzijn voor de ontwikkeling vaninnovatieve duurzame teeltsystemen. Het eerstejaar richt dit
programma zichvooralopidentificatie van planteigenschappen en -processen die bepalend zijn voor
dezeteeltsystemen. Involgendejaren zalhet accentverschuiven vanidentificatie naar benutting van
de planteigenschappen en -processen tevens zaldan aandacht geschonken worden aan integratie
vandeelaspecten in eentotaalsysteem.Centraalin het programma staat de beperking van gebruik
van energie,water en nutriënten,terwijl gekoppeld aande marktvraag producten van
gegarandeerde kwaliteit en kwantiteit geleverd moeten kunnen worden. Ecologische principes
zullen nader onderzocht worden om niet alleen gebruik van chemische middelen te kunnen
reduceren maar ook energie,water en nutriëntengebruik te kunnen optimaliseren
Plant-energie.
Onderzoek naar de plasticiteit van het gewas opveranderingen in kasklimaat zalzich richten op
temperatuurintegratie door het gewas. Deresultaten van hettemperatuurintegratieonderzoek van
deafgelopen jaren zullen worden geëvalueerd en op grond hiervan zullen voorstellen voor verder
onderzoek worden geformuleerd,waarbij met name gekeken zalworden naar effecten op
ontwikkelingsprocessen van de plant (bloei,vruchtzetting). Voor paprika zalonderzocht worden
welke plantprocessen het meest critisch zijn (bladoppervlakteontwikkeling, fotosynthese of
assimilatenbenutting, vruchtvorming) en erzalaangegeven worden of er sprake isvan een
assimilatenpooldie in een lagetemperatuurperiode gevuld wordt en of die in een later stadium nog
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benut kanworden voor groei.Gekoppeld aan het onderzoek naar temperatuurintegratie zal het
perspectief van meetmethodieken van stressindicatoren in de plant geïnventariseerd worden. Het
fytolab van het AB-DLO zalhiervoor verder ontwikkeld worden,waarbij de nadruk zal liggen op
spectroscopische technieken.
Plant -water en nutriënten.
Voor een reductie in water en nutriëntengebruik is het van belang om de behoefte van de plant aan
water en nutriënten te kennen in afhankelijkheid van gewasstadium enteeltomstandigheden. In
1998zullen mogelijkheden voor sturing vanopbrengst en kwaliteit van tomaat door middel van
manipulatie vande zoutconcentratie (EC)van devoeding in combinatie met bovengrondse factoren
zoals luchtvochtigheid onderzocht worden en dezezullen de basisvormen voor te ontwikkelen
teeltstrategieën voor de tuinder.
Kwantiteit en kwaliteit vanwater gebruikt voor tuinbouwtoepassing wordt een steeds belangrijker
milieu-aspect. Binnen dit programma zalmet name aandacht geschonken worden aan consequenties
van gelimiteerd gebruik van het water bij grondgebonden sierteelten. Binnen het AB-DLO zal het
eerste halfjaar wordt gebruikt voor nadere invulling vande onderzoeksaanpak met name ook om
nauw aante kunnen sluiten bij het onderzoek van met name onderzoek binnen het thema Teelt van
het PBGen en IMAG-DLO.
Plant-natuurlijke weerstand
De'defense' reactie diein planten volgt optoediening van zogenaamde 'elicitors' is vergelijkbaar
met de processen die optreden na schimmelinfectie. Dit gegeven maakt het mogelijk dit type stoffen
te gebruiken alseenimmunisatie techniek. In 1998zullen m.b.v.een testsysteem elicitors (o.a.
chitosan,vetzuren,schimmelextracten, UVenplantenextracten zoals Milsana)worden gescreend op
hun vermogen een groente-(tomaat/komkommer) en sierteeltgewas (roos/chrysant) te beschermen
tegen botrytis en meeldauw.
Bijde natuurlijke resistentie tegen insecten,isvaakgeen sprake van een immunisatie-mogelijkheid
zoalsvoor schimmels, maar kangebruik worden gemaakt van het vermogen van deplant om
natuurlijke vijanden van deinsecten aantetrekken.Dit doet de plant door o.i.v. insectenvraat
vluchtige signaalstoffen te produceren waardoor natuurlijke vijanden van devraatinsecten worden
aangetrokken. Eenbetere benutting van dit vermogen zaltot effectiever gebruik van die natuurlijke
vijanden leiden.In 1998zalvoor komkommer onderzocht worden welke enzymen, verantwoordelijk
voor de productie vanvluchtige signaalstoffen,door vraat van spintmijt (te imiteren door toedienen
van ß-glucosidaseof jasmonzuur) worden geactiveerd. Debovengenoemde activiteiten zullen
worden uitgevoerd na afstemming met (onderdelen) vande Praktijkonderzoek/DLO programma's
"Management van plantpathogene schimmels en bacteriën (337) en "Beheersing van plantpathogene
insecten en slakken (338).
Eenaantal biotechnologische strategieën hebben op laboratoriumschaal inmiddels geleid tot
modelplanten die gekenmerkt worden door eenverbeterde weerstand tegen stress,opbrengst en
kwaliteit. Erisechter eengrote afstand tussen eenbiotechnologisch 'geslaagde' transgene
modelplant eneengewas met verbeterde prestaties. In 1998staan twee technologieën centraal:een
uitgestelde bladveroudering door introductie van eencytokinine biosynthese gen en een veranderd
N-metabolisme door deintroductie van een alternatieve NH3 assimilatie route. Transgene
groentegewassen worden fysiologisch gekarakteriseerd met betrekking tot devatbaarheid voor
pathogenen,kwaliteit, opbrengst, stikstofbehoefte, etc'.
Het onderzoek aan regeneratie methoden van bloemisterijgewassen zalworden voortgezet,
enerzijds om te komen tot snelle vermeerderingstechnieken van ziektevrij envoor duurzame teelten
geschikt uitgangsmateriaal, anderzijds alsbasistechniek ten behoeve van genetische modificatie.
Plantarchitectuur
Robotisering en mechanisering van de teelt van roos vereist een aangepaste plantvorm,die mogelijk
te bereiken isvia eenjuiste keuze en behandeling van het uitgangsmateriaal. Inde planperiode
zullen kritische succesfactoren worden geïdentificeerd en getoetst. Ineen hoge-draad teelt van
komkommer zaldedoor het IMAG ontwikkelde plukrobot een eerste testfase in een praktijkteelt
ondergaan.
Concrete resultaten en/of producten Thema 4,Plant:
- rapport met perspectieven van enkele spectroscopische technieken voor meting van
stressindicatoren;
- NOVEM eindrapporten meerdaagse temperatuurintegratie*';
- overzicht van plantprocessen die het meest beperkend zijn (bladoppervlakteontwikkeling,
fotosynthese, assimilatenpool of assimilatenbenutting) voor toepassing van
temperatuurintegratie;
- DIARPvoortgangsrapport waarin kwantitatief deeffecten van EC en luchtvochtigheid op
productie en kwaliteit worden aangegeven*';
- dynamische modelvoor nutriëntenbehoefte vantomaat en sla*);
- karakterisering groentegewassen met een alternatieve NH3 assimilatie route*);
- rapport met overzicht vande effecten vandegeteste elicitor groepen op de resistentie tegen
Botrytis en meeldauw;.
- protocollen voor activiteitstoetsen openzymen betrokken bij de productie van vluchtige
signaalstoffen in komkommer.
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- identificatie kritische succesfactoren nieuw teeltsysteem roos
- gewasarchitectuur en prestatiesvan de komkommerplukrobot*'
'producten die tot stand komen met mede-financiering van derden
Naast de bij dethema's reedsvermelde concrete resultaten en producten dient nog te worden
toegevoegd:
- wetenschappelijke publicaties (in concept) over o.a.suboptimale nutriëntendosering, effectenEC
en luchtvochtigheid op productie en kwaliteit tomaat, (meerdaagse) temperatuurintegratie,
voorkomen van bladveroudering.
- artikelen in vakbladen.
presentaties op nationale eninternationale bijeenkomsten.
293, 256
Totaal Mf 6,2 waarvan Mf 1,2 ten lastevan LNVvoor het DLO-deelen Mf 1,9 ten lastevan LNVvoor
het PO-deel.
(De met * gemerkte projecten worden medegefinancierd door derden)
Thema l: ECONOMIE EN MANAGEMENT
1208*
1210*
1209
1221*
IO712

Economische Hoofdstructuur Glastuinbouw, PBGJ. Ammerlaan
Duurzaam gewasproductiesysteem, IMAG-DLOJ.Bakker/ PBGJ.Ammerlaan
Milieukundige analyse en evaluatie vangeïntegreerde teelt- en bedrijfssystemen, PBGM.
Ruijs
Beoordelingsrichtlijnen Groenlabel Kas,PBGJ. Ammerlaan
Modelmatig ontwerpen en analyserenvan duurzame bedrijfssystemen in de glastuinbouw,
AB-DLO P.van de Sanden

Thema 2:TECHNIEK
1628*
Emissiearmetoedieningstechnieken van gewasbeschermingsmiddelen, PBGA. Kerssies
1655*
Nieuwe toedieningstechniek voor bestrijdingsmiddelen in deglastuinbouw PBGA.
Kerssies
1810*
Eliminatie vaninsecten op glastuinbouwproducten, PBGA.de Gelder
1801
Kwaliteitsborging fysisch onderzoek aanwortelmedia, PBGG.Wever
2307
Ontwikkeling van nieuwe teelt- enoogstsystemen voor de glastuinbouw, PBGP.van Weel
Thema 3:TEELT
1707
Sturing vande plantvorm met DIF,PBGJ.Vogelezang
2426
Planmatig telen vanpot-en kuipplanten met een minimaal gebruik van groeiregulatoren,
PBGH.Verberkt
2450
Groeiregulatie kuipplanten, PBGC.de Beer
2428*
Ontwikkelen vaneen nieuw teeltsysteem voor Anthurium andreanum,PBGH.Nijssen
2412
Haalbaarheidstudie ontwikkeling van een substraatloos/grondvrij teeltsysteem bij
potplanten, PBGB. Mulderij
2006
Minimalisatie fosfaatbemesting, PBGAv.d. Bos
2010*
Optimalisatie vanwatergeven en bemesten bij teelten in kasgrond,PBGW. Voogt
2011
Bemesting buitenbloemen via NBS,PBGA.v.d.Wiel

Thema 4:PLANT
Subthema 4.1. Plant-energie
1317
Meerdaagse temperatuurintegratie, faseC,PBGF. Buwalda
10165
Optimale energiebenutting,AB-DLO A.Schapendonk
A. Identificatie vanstressfactoren in planten
B Plasticiteit van het gewas optijdelijke of lokale kasklimaatveranderingen
Subthema 4-2Plant -water en nutriënten
10138
Kwantificering van effecten van sturingsfactoren tijdens deteelt op de kwaliteit van
tomaat, AB-DLO B.Veen
51308* Kwantitatieve aspecten van de sturing van kasgewassen door klimaatbeheersing en
mineralen input, IMAG-DLOC.Stanghellini
10167
Plantengroei in relatietot gelimiteerd watergebruik bij grondgebonden teelten,AB-DLO
M. Blom-Zandstra
Subthema 4.3:plant -natuurlijke weerstand
10144
Uitstelvanveroudering enverlenging vande houdbaarheid van land- en
tuinbouwgewassen, AB-DLOW. Jordi
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10158
10166
1823

Premium quality produce,AB-DLOW. Jordi
Duurzame technieken ter verhoging van de natuurlijke weerstand van planten tegen
stress-situaties,AB-DLOW. van der Krieken
Regeneratie entransformatie bloemisterij gewassen, PBGH.van Telgen

Subthema 4.4:plant-architectuur
2410
Adaptatie struikopbouw van roosten behoeve van gemechaniseerde en gerobotiseerde
teelt, PBGH.van Telgen
2309*
Robotisering oogst komkommers, PBGH.van Gurp
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Programma 334

Systeem- en experimenteel onderzoek naar opbrengstverhoging,
terugdringing van verliezen en kwaliteitsverbetering bij de teelt van
zetmeelaardappelen

programmaleider

dr. ir. A.J.Haverkort (AB-DLO),ir. B.A.ten Hag (coördinator PAV-deel)

aanvangsjaar

1998

eindjaar

2001

samenvatting

Dit onderzoeksprogramma beoogt de zetmeelaardappelteelt in het noordoosten van Nederland
rendabeler en milieuvriendelijker te maken.Hetisvan belang voor de teler om met geringere kosten
hogere opbrengsten te halen en eenverbeterde benutting van de hulpbronnen te realiseren en voor
de aardappelzetmeelindustrie op termijn vangrondstof voorzien te blijven tegen kosten,waarmee
zij op de wereldmarkt blijvend concurrerend kanopereren. Het programma bevat een modelmatig
deel "modellen" (gericht op teeltbegeleiding enautomatisering), een specifiek deel "stress" gericht
op nutriënten enwater in relatie tot (bodem)ziekten eneen praktijkgeorienteerd deel
'kwaliteit/verliezen" gericht op de kwaliteit van het produkt in relatie tot rooibeschadiging,
bewaarverliezen en "pootgoedkwaliteit" (gezondheid en groeikracht). Deimplementatie van de
kennis op veld- en bedrijfsniveau vindt plaatsin eenaanpalend project waarin prototypen van
zetmeelbedrijven worden ontworpen en getoetst.

aanleiding

Sinds 1965 blijven degemiddelde aardappelopbrengsten van de leden van AVEBEsteken op circa 43
ton per hectare.Onderhand betekent dit een risicovoor de continuïteit vande aardappelteelt en
daarmee van dejaarlijks benodigde aanvoer van aardappelen naar AVEBE.De hectare-opbrengsten
moeten dusomhoog endeverliezen moeten worden verminderd met gelijke of mindere kosten.Als
de opbrengsten stijgen endeverliezen verminderen kunnen detelers met een lagere teeltfrequentie
c.q. een kleiner areaalde benodigde hoeveelheid grondstof produceren. Dit is een belangrijke
voorwaarde om te komen tot verdere vermindering van deinzet van meststoffen en
bestrijdingsmiddelen in het gebied.AVEBEacht decontinuïteit van deteelt envan de jaarlijks
benodigde aardappelaanvoer voldoende gewaarborgd met eengemiddelde opbrengststijging van
circa 3%perjaar. Bedacht moet worden dat indien deopbrengsten per hectare met 20%stijgen op
termijn, met eenzelfde inzet vangewasbeschermingsmiddelen, deze middelen 20%efficiënter benut
worden op reële basisvan hoeveelheid actieve stof per kg geoogst produkt.
Maatschappelijk
Verbetering van deteelt van zetmeelaardappelen in Noordoost Nederland dient drie grote belangen:
- Economisch belang:deteelt van circa 6oooohaaardappelen met eengemiddelde opbrengst van
40t/ha en een prijs per n o gulden per tonvertegenwoordigt eenwaarde van ongeveer 270MF
perjaar voor detelers.Daarnaast is deverwerkende industrie (AVEBE) met een omzet van 1.4
miljard gulden eenvande grootste werkgevers in het gebied door deverwerking van de
aardappelen tot zetmeelen de produktie vanderivaten. Het veiligstellen van deze industriële
activiteit is eenvande hoofddoelstellingen van het programma. Generieke kennis zalin dit
programma worden ontwikkeld die optermijn de belangen van deteelt enverwerking veilig
stelt. Elke procent opbrengstverhoging c.q.beperking van deverliezen (circa 0.41per ha) als
gevolgvan projectresultaten levert 2.7 MFopvoor detelers. Deuiteindelijke resultatenvan het
programma zijnveelgroter indien in aanmerking genomen wordt dat een op doelmatige wijze
geproduceerde grondstof van levensbelang isvoor het voortbestaan van de verwerkende
industrie dievoor Noordoost Nederland eenveelvoud aaninkomen genereert dan die uit de teelt
alleen.
- Landbouwkundig belang:de keten van produktie van zetmeel en zijn derivaten is in
ontwikkeling. Gedurende de produktie van de aardappelen op het veld spelen vele factoren een
rol die het welslagen van het behalenvan het Meerjarenplan Gewasbescherming bepalen.De
teelt gaat gepaard met eeninzet van grondontsmettingsmiddelen, pootgoedontsmettingsmiddelen, onkruidbestrijdingsmiddelen en schimmelbestrijdingsmiddelen die op
termijn verlaagd zullen worden met behoudvan rendement entotale productie.
Door hogere opbrengsten,(op termijn 25%hoger dan nu,i.e. van40 naar 50t/ha) bij een
gelijkblijvende totale vraag naar zetmeel,komt er ruimte in devruchtwisseling waardoor de
ontwikkeling vaneenvierde gewasin hetteeltsysteem (naast aardappel,suikerbiet en graan)
kansrijk wordt.
Kwaliteits-en bewaarverliezen vormen eenbelangrijke schadepost in de huidige teelt. Inde
keten moet worden ingespeeld op eenvroegere campagnestart en langere bewaring en op
nieuwe rassen die door hun laatheid,loofvastheid en schurftgevoeligheid juist tot
bewaarverliezen leiden.Rooibeschadiging alsgevolg van onvoldoende afharding en de
aanwezigheid van schurft zijn belangrijke oorzakenvoor zetmeelverontreiniging (vuilinsluiting)
en bewaarziekten endaarmee van bewaarverliezen.
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Het programma voorziet in het genereren van specifieke kennis om problemen in de keten tot
een oplossing te brengen.Deaangepakte problemen in de ontwikkeling van de keten betreffen:
uitgangsmateriaal (gewenste eigenschappen van pootgoed en ras),teelt (opbrengstverhoging bij
optimaal gebruik van hulpbronnen entegengaan vanverliezen), bewaring (van belang voor
verlenging van de campagne) en zetmeeleigenschappen gericht op specifieke toepassingen (vb
vleesverwerking,desserts) die door voor-oogstinvloeden vanteelt enomgeving zijn te sturen.
Om het onderzoek in de hele keten uit te voeren isvoldoende kennis aanwezig bij de
participanten.Voor deskundighied op het gebied vande zetmeelkwaliteit wordt samengewerkt
met TNO-Voeding dat in Agrobiokonverband het zetmeelcluster trekt. Op ziektenkundig gebiedis
grote inbreng van het HLBenvan het IPOvoorzien.
Belang voor milieu, natuur en landschap: Deteelt van zetmeelaardappelengaat, naast emissie
van gewasbeschermingsmiddelen, gepaard met een beslag op de natuurlijke omgeving, met
name op de kwantiteit en kwaliteit van het oppervlaktewater en deinrichting van het landelijk
gebied. Hetonderzoek isgericht op eenverbeterd gebruik vanoppervlakte-en bodemwater
gericht opverminderde uitspoeling van nutriënten engewasbeschermingsmiddelen en op een
verbeterde benuttingsefficiëntie van het door het gewas opgenomen water. In het kader van
multifunctionele landbouw isdeinnovatie vandeteelt in dit programma erop gericht om samen
met telers,milieu-en landschapsdoelstellingen te halen.Gedurende de loop van het programma
zal samenwerking worden gezocht met andere DLO-instituten (naast het IPO)zoals het SC-DLO
en het IBN-DLO.

Wetenschappelijk
Erwordt voortgebouwd op recent aardappelonderzoek (bijvoorbeeld het tolerantie-onderzoek voor
droogte, aaltjes en pHvan het HLBen het AB-DLO) met betrekking tot verhoging van de opbrengst
endoelmatige inzet vaninzet van hulpbronnen. Dit biedt perspectieven om voor de doelgroep
(zetmeelaardappeltelers) middels een modelmatige en knelpuntgerichte de doelstelling te behalen
waarbij in een aanpalend project kennisoverdracht plaatsvindt. Deaanpak van generiek naar
specieke kennisopbouw engepaard gaand met overdracht is innovatief in zichzelf. Dit model zal
worden uitgewerkt alseenonderdeelvan onderzoek naar verbetering van agrokennissystemen.
Dewetenschap wordt op devolgende gebieden ontwikkeld:
- teeltbegeleiding met behulpvan gewasgroeimodellen die het effect van een maatregel
(voorbeeld (stikstofbijbemesting gedurende het seizoen) berekenen gebaseerd op gerealiseerde
ente verwachten groei en ontwikkeling;
- real-time validatie van het groeimodelten tijde van deingreep,thans nog met periodieke
destructieve oogsten,zalontwikkeld worden met non-destructieve sensingstechnieken (onder
andere gewasreflectie);
- het kwantitatief linken vande kwaliteit (zetmeelkwaliteit enwinbaarheid, kwaliteits- en
bewaarverliezen) aanteelt en omgevingsparameters zodat later sturend kan worden opgetreden
is een nieuwe aanpak die door de samenwerking tussen het fundamentele en het
praktijkonderzoek kanworden gerealiseerd.Zeer sterk hierbij isdat de kwaliteitsparameters in
Agrobiokonverband door enin samenwerking met de 'Zetmeelcluster' worden opgesteld en
geverifieerd.Samenwerking tussen agronomie en biochemie;
- het modelmatig ontwikkelen van eenideotype (het beste genotype onder de gegeven agroecologische omstandigheden) van een zetmeelaardappel om vervolgens door middelvan teelt
(met name door pootgoedbehandeling en ras) maar meer nog door handreikingen aan de
veredeling is een recent opgestarte nieuwe wetenschappelijke uitdaging waarin dit project
voorop loopt;
- het bestuderen van deinteracties tussen biotische en abiotische stressfactoren (voorbeeld
calciumgebrek remt kiemgroei waarbij Rhizoctonia solani een kans krijgt), het remediëren en
modelmatig te verkennen wat deimpact ervan op het gebiedsbreed benutten van hulpbronnen,
met name beregeningswater, is een perspectiefvolle multidisciplinaire aanpak;
- het bestuderen van deinteracties van alle relevante factoren die kwaliteits-en bewaarverliezen
beïnvloeden via teelt, rasenomgeving leidt tot een coherent kwantitatief modelwaaruit gerichte
adviezen voor het tegengaan van verliezen in de praktijk voortkomen.
doel

Dit programma stelt zichten doel,de gewenste opbrengststijging enverliesbeperking te realiseren
door verbetering van het teeltsysteem éndevakkundigheid. Echter onder geenvoorwaarde mogen
kosten of emissiesvan meststoffen en bestrijdingsmiddelen per ha stijgen! Deze moeten juist
worden verlaagd,om Milieu,Natuur en Landschap in het gebied te helpen verbeteren en daarmee
het maatschappelijk draagvlak voor de aardappelteelt enzetmeelproductie. Deresultaten van het in
het in dit programma omschreven onderzoek (hogere opbrengsten enlagere verliezen) zullen in een
aanpalend project op pilotbedrijven worden getoetst waarna een gebiedsbrede campagne zal
worden gestart om gebiedsbreed de gewenste opbrengststijging perjaar te halen.
Dit programma is uniek in zijn aanpak van onderzoek door samenwerking in de gehele keten:vande
productie van de hernieuwbare grondstof tot en met de productie vanzetmeel en zijn toepassingen.
Het landbouwkundige deel betreft deinnovatie van deteelt, inclusief het uitgangsmateriaal ende
bewaring en scenariostudies voor het waarborgen vanvoldoende aanvoer met minimaal beslag op
hulpbronnen. Hetverwerkingsdeel in Agrobiokon (Clusterproject 1)betreft onder meer onderzoek
naar zetmeeleigenschappen. In het project Modelontwikkeling van dit LNV-programma wordt een
synergetische brug geslagen naar het clusterproject l door de invloed van teelt- en
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omgevingsfactoren op zetmeeleigenschappen (te bepalen in Clusterproject l ) te modelleren (in
Clusterproject 2).Devertaalslag naar de praktijk is gewaarborgd in de PAV/PAV-NNO-delenen het
aanpalende project rond prototypering.
Het programma isonderverdeeld invier hoofdprojecten.
a) In het project Modelontwikkelinq (AB-DLO)worden devolgende taken onderscheiden:
literatuurstudie enopsporen historische datasets modelontwikkeling entoepassing voor de
teeltbegeleiding (stikstof enwater), modelontwikkeling voor toepassing met detectietechnieken,
teeltoptimalisatie met betrekking tot voor deverwerking gewenste zetmeeleigenschappen,
ideotypering, oogstvoorspellingen enscenariostudie en rapportage.
b) HetStressproiect rond nutriënten-en ziekten (AB-DLO met PAV-NNO):proeven met
stikstofbemesting in het gebied met zetmeelaardappelen, laten zien dat stikstof meestal niet de
beperkende factor voor deopbrengst is.Naasttijdelijke droogte lijkt een achterblijvende
voorziening met minerale voeding een belangrijke factor te zijn. Het nutriënten-en ziekteproject
zalin hoofdzaak worden uitgevoerd door middelvan gerichte veldproeven waarin metingen
worden verricht vandeopbrengst, ziektedruk ende bewaarkwaliteit bijverschillende niveausvan
micro-en macronutriënten. Plaatsing van nutriënten in de bouwvoor (met name fosfor) in de
bodem of via bladbemesting krijgt aandacht. Daarnaast wordt met modelberekeningen
onderzocht hoegroot het positieve effect van eenoptimale voorziening met Ca,Ben Mnis op
het gebruik van andere hulpbronnen (m.n.stikstof en water).
c) Het onderzoek naar Kwaliteit/verliezen: Het onderzoek dat door PAV/PAV-NNO in het kader van
dit programma wordt uitgevoerd,is praktijkgericht en bouwt deelsvoort op het strategischer ABDLO-deel. Hetisvooralgericht op het beheersenvan de oorzaken van kwaliteits- en
bewaarverliezen via:
- teelt: stikstofbemesting in relatie tot afrijping en loofvastheid, beheersing van schurft;
- loofvernietiging enoogst:optimalisering vantijdstip en methode in relatie tot loofmassa,
loofvastheid, rooibeschadiging en de relatie tussen rooibeschadiging en bewaarverliezen
bewaring:temperatuurregime, bewaarmethode, kiemremming in relatie tot bewaarverliezen
en kwaliteitsbehoud;
- raseigenschappen (en ras-teeltinteracties)voor kwaliteit, zetmeelwinbaarheid, eiwit- en
suikergehaltes,vuilinsluiting, rooibeschadiging en behoefte aan
gewasbeschermingsmiddelen;
- toetsing vandeonder aenbontwikkelde modellen voor teeltsturing.
d) Onderzoek naar pootgoedkwaliteit: Het onderzoek naar verbetering vande pootgoedkwaliteit
door PAV/PAV-NNO in dit programma richt zichvooral op optimalisering van degezondheid en
degroeikracht van het eigen pootgoed via deteelt, bewaring en behandeling van het pootgoed.
Fasering:
a. het PAV-onderzoek "kwaliteit en bewaarverliezen" is reedsper l/l/'97 begonnen engepland voor
4jaar;
b. het PAV-onderzoek "pootgoedkwaliteit" isvanaf 1/1/98geprogrammeerd voor 4jaar;
c. het AB-DLOonderzoek heeft vanaf 1/7/97eenoverbruggingscrediet verstrekt gekregen van de
NOM en Avebe/HPA om in 1997 reeds op te starten.Vanaf 1/1/98is het in het kader van het
onderhavige programma "innovatie zetmeelaardappelteelt' voor 4jaar gepland.
Aanpak: het praktijkonderzoek wordt vooral met veld- en bewaarproeven uitgevoerd, het
pootgoeddeel ook door middelvan kasproeven onder geconditioneerde omstandigheden. HetABDLO-onderzoekmaakt vooralgebruik van modellen enchemische en botanische gewasanalyses.
Experimenteelwordt sterk samengewerkt met het praktijkonderzoek van PAV/PAV-NNO. Ultimo 1997
vindt intensief overleg plaatstussende projecleiders vande beide instellingen om dat laatste te
realiseren.Jaarlijks zalinjanuari besloten worden om bepaalde delen afte bouwen dan wel te
versterken via go/no-go besluitvorming.
planning 1998

In 1998zalin de drie hoofdprojecten van het programma de nadruk liggen op literatuuronderzoek
en hetverzamelenvan historische datasets. Hieruit zalblijken welk additioneel onderzoek (literatuur
en experimenteel) nodigisin eenvervolgtraject. Samenwerking met praktijkbedrijven isvoorzien in
elk vande drie hoofdprojecten binnen dit programma
Perprojectonderdeel zalop het eind van het eerstejaar het volgende zijn gerealiseerd:
l . Project Modelontwikkeling (AB-DLO):
- uitbreiding van het projectteam enverwerven vangewenste deskundigheid (met name op
het gebied van systeemanalyse en simulatie;
- de ervoor in aanmerking komende modellen LINTULen SUCROSzijn aangepast zodat zeaan
de projectdoelstellingen kunnen bijdragen
- verzameling van historische datasets enverkenning van noodzaak voor additionele
waarnemingen;
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-

contacten met onderzoeksinstellingen en bedrijven voor samenwerking om zo efficiënt
mogelijk aan additionele data te komen;
aan het eind van het eerstejaar ligt er eengedetailleerd werkplan met duidelijke
doelstellingen met go-no go beslissingsmomenten en alternatieve aanpak: per subproject
moet het volgende zijn gerealiseerd:
= TEELTBEGELEIDING:parameterisatievan LINTULvoor water- en stikstof met identificatie
van proefveldomstandigheden waarin het modelin het tweedejaar getoetst gaat worden
= DETECTIE:selectie van maximaal 3practisch toepasbare non-invasieve technieken (vb:
Cropscan,SPAD,..) envan maximaal 5groeibeperkende factoren op basisvan een bredere
screeningdiein het eerstejaar heeft plaatsgevonden: op basisvan deze (onderbouwde)
selectie wordt voor het tweedejaar keuze gemaakt van objecten
= STURINGVAN KWALITEIT:selectie van uiterste bereik van door klimaat, bodem-en teelt te
beïnvloeden factoren die eenwerking hebben op de kwaliteitsparameters. In het
Zetmeelcluster zullen de kwaliteitsparameters voor specifieke toepassingen zijn bepaald
zodat op basisdaarvan in het tweede jaar gericht onderzoek op sturing van kwaliteit voor
specifieke toepassingen uitgevoerd kanworden.
= IDEOTYPERINGEN:selectie van 5modelparameters die het meest perspectiefvol zijn om
genetisch/fysiologisch teincorporeren.Op basis hiervan zullen in het tweede jaar
modeluitkomsten experimenteel worden getoetst
= SCENARIOSTUDIES:in overleg met belanghebbenden (industrie, boeren enpolitiek) zijn
een 3-talscenario's voor veiligstellen van de zetmeelindustrie binnen randvoorwaarden.
Op basis hiervan zullen in het tweedejaar data worden verzameld en berekeningen
worden uitgevoerd. In het eerstejaar zullen modelmatig berekende
opbrengstvoorspellingen worden vergeleken met thans uitgevoerde getrapte oogsten
waarna bijstelling plaatsvindt voor het 2ejaar.

2. Project Nutriënten en ziekten (AB-DLO):
uitbreiding van het projectteam enverwerven van de gewenste deskundigheid (met name op
het gebied van identificatie van (bodem)ziekten
literatuurgegevens zijnverzameld engerangschikt over invloed van (micro)nutriënten op
opbrengst en kwaliteit (in termen van ziektegevoeligheid en bewaring + verwerking)
- evaluatie PAV-NNO-proeven over belang van micro-elementen in dit verband;
- aangaan van samenwerkingsverbanden om zo efficiënt mogelijk data te genereren die voor
het behalen van de projectdoelstelling van belang zijn
- op basisvan uitgevoerde modelberekeningen wordt voor de 3-4 meest perspectiefvolle
nutriënten in interactie met twee abiotische (water en stikstof?) en biotische (lakschurft en
verwelkingsziekte ?)stressfactoren experimenteel en modelmatig onderzoek voor het tweede
jaar voorgesteld.
3. Project Kwaliteit/verliezen (PAV/PAV-NNO):
Het onderzoek isin 1997algestart.Op basisvande resultaten ende afstemming met het model-en
stressdeelwordt bezien of, enzoja, welke proefaanpassingen gewenst zijn. Het onderzoek zalzich
richten op:
- invloed stikstofbemesting opde afrijping en loofvastheid;
- tijdstip loofvernietiging in relatie tot productie en afrijping in de herfst;
relatie tussen de mate van rooibeschadiging en bewaarverliezen;
beheersing van poederschurft engewone schurft;
- specifieke kwaliteitseigenschappen eninteracties met teeltmaatregelen;
- bewaaronderzoek over gewenste temperatuurregime en kiemremming in relatietot verliezen en
kwaliteit.
4. Project Pootgoedkwaliteit (PAV/PAV-NNO):
Dit nieuw te starten project zalzichin 1998vooral richten op eeninventarisatie de voorkomende
knelpunten bij deteelt, bewaring en behandeling van het eigen pootgoed vandeteler. Daarnaast
zullen enkele gerichte proeven over de groeikracht van de belangrijkste rassen en over
ziektebeheersing worden uitgevoerd.
andere relevante
programma's

Dit programma Innovatie zetmeelaardappelteelt wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met het
nieuw op te starten programma "Precisielandbouw" en programma 265 (Geïntegreerde en
biologische landbouw). Beide programma's worden voor eengroot gedeelte uitgevoerd binnen de
afdeling Gewas-en Onkruidkunde; daarnaast iser een substantiële inzet vanuit de afdeling Bodemen nutriëntenbeheer van het AB-DLO.
Het praktijkonderzoeksdeel isonderdeelvan het PAV-programma "Sturing van deteelt en
verbetering van bol-,knol- enwortelgewassen",waarin onder andere ook consumptie- en
pootaardappelen aandacht krijgen.Met betrekking tot rasaspecten wordt samengewerkt met
programma "Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek", met betrekking tot bemesting met het
programma "Bemesting enwater" en met betrekking tot ziekte-aspecten met "Beheersing
Schimmelziekten".
Indien het onderzoek er naar vraagt zalde programmaleider ook ander DLO-instituten en
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instellingen buiten DLOinhuren (op basisvan de benodigde expertise) voor het oplossen van
bepaalde problemen.
Internationaal wordt samengewerkt binnen deConcerted Action van het vierde kaderprogramma
"EUROPP":Efficient useof resourcesin potato production: D.K.L MacKerron & A.J. Haverkort.
indicatie omvang

Totaal Mf 2waarvan Mf 0,5 ten lastevan LNVvoor het DLO-deelen Mf 0,6 ten lastevan LNVvoor het
PO-deel.

projecten

Project l
Ontwikkeling en gebruik van gewasgroeimodellen in de aardappelteelt
AB-DLO: Dr. R.van Haren en J.Steenhuizen
Project 2
Deinvloed van nutriëntenvoorziening op degroei entolerantie voor (a)biotische stressvan de
aardappel
AB-DLO:Projectleiding:werving vindt plaatsin september 1997
Project 3
Verbetering van de kwaliteit en beperking vandeverliezen in de zetmeelaardappelteelt
PAV/PAV-NNO:Ing K.H.Wijnholds voert regiocoordinatie voor projectleiders van deelprojecten
Project 4
Onderzoek naar de mogelijkheden voor verbetering van het pootgoed voor de
zetmeelaardappelteelt.
PAV/PAV-NNO: Projectleiding: projectformulering en bemensing vindt plaats in de herfst van 1997-
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Programma 335

Kwaliteit enTechnologie Dierlijke Producten

programmaleider

dr. J.B.Luten, RIVO-DLO

aanvangsjaar

1998

eindjaar

2001

samenvatting

Dedoelstelling van dit programma is het verbeteren, beheersen en sturen vande vlees-,vis-,schaalen schelpdierproductieketen. Uitgangspunten hierbij zijn de wensen ten aanzien van kwaliteit en
veiligheid geformuleerd door de markt (overheid,consument, producenten in de keten).
Ketenfactoren die detechnologische, sensorisch-nutritionele kwaliteit enveiligheid kunnen
beïnvloeden zullen worden onderzocht.Ontwikkeling van meetmethoden endetoepassing van
moderne verwerkingsechnologieën zullenin dit kader de nodige aandacht krijgen.

aanleiding

Toenemende internationale concurrentie,verzadiging vande afzetmarkt enhet door opvattingen
van de consument onder druk staandeimago van vlees,vragen om een marktgerichte
productiewijze. Om de afzet te waarborgen zalde productie vanvlees meer moeten worden
afgestemd opde wensen van afnemer enconsument. Binnen de groep van afnemers
(vleesverwerkende bedrijven, retailers) iser eengroeiende vraag naar grondstoffen met een
gespecificeerde kwaliteit voor het bereiden van producten met specifieke kwaliteitseisen.
Productdiversificatie met binnen elk product een zogroot mogelijke mate van uniformiteit en
constante kwaliteit zijn daarbij sleutelwoorden.
Degrenzen van de hoeveelheden vis die gevangen kunnen worden zijn bereikt, er is een omslag
"van kwantiteit naar kwaliteit". Daartegenover staat een geringe doch gestage groei van de
visconsumptie en de behoefte aan productdiversificatie. Om bij eenconstant blijvende aanvoer toch
nog groei van devisserij alseconomische activiteit mogelijk te maken zaldetoegevoegde waarde
van de eindproducten en de kwaliteit in de keten moeten worden opgevoerd. Daarnaast biedt kweek
vanvis,schaal-en schelpdieren de mogelijkheid om een bescheiden bijdrage te leveren aan de wens
van een groter aanbod vanvisserijproducten.Verder kande opwaardering vanvisreststromen tot
producten voor menselijke consumptie of dewinning van hoogwaardige ingrediënten de
toegevoegde waarde vande keten vergroten.
Het gedrag vande consument zal steeds meer bepalend worden voor dewijze waarop een dierlijk
product wordt geproduceerd vanaf de (slacht/vangst) tot en met dewijze waarop het product wordt
aangeboden en bereid. Deconsument zaldaarbij letten op emotionele kwaliteit (met name welzijn
van het dier in degehele productieketen),veiligheid van het product, op basisvan aldan niet terecht
vermeende risico's en kwaliteit in termen vanversheid,eetkwaliteit, gezondheid alsmede
bereidingsgemak en houdbaarheid.

doel

Dedoelstelling van dit programma is het verbeteren, beheersen en sturen vande vlees-,vis-,schaalen schelpdierproductieketen. Uitgangspunten hierbij zijn dewensen ten aanzien van kwaliteit
(sensorisch en nutritioneel) enveiligheid,geformuleerd door de markt/doelgroepen (overheid,
consument, producenten in de keten).
Binnen het programma zijn drie hoofdthema's te onderscheiden:

*

kwaliteit,

*
*

veiligheid
ketenbeheersing

Het onderzoek binnen het hoofdthema kwaliteit zalgericht zijn op het ontwikkelen van geschikte
betrouwbare methoden die het mogelijk moeten maken om de kwaliteit (sensorisch, nutritioneel,
toxicologisch) van het product en proceste beoordelen ente waarborgen.
Devolgende methoden zullen binnen het programma worden ontwikkeld:
- objectieve methode voor de bepaling vande nuchterheid bij vleeskuikens
- methode voor bepaling van hemoglobine en myoglobine in kalfsvlees
- instrumentele methoden voor vaststelling textuur, smaak en geur vanvlees en visproducten
- methode voor consumenten waardering voor producteigenschappen (sensory wheels)
- instrumentele methoden voor deidentificatie vanvissoorten in bewerkte producten
- betrouwbare (screenings)methodenvoor de bepaling van persistente schadelijke
microverontreinigingen in visserijproducten
- abiotisch monitorsysteem voor milieukritische stoffen.
Dealgemene aanpak enfasering is als volgt:
1. inventarisatie van bestaande methoden enformulering van eisen die moeten worden gesteld aan
de nieuw te ontwikkelen methoden in de keten
2. ontwikkelen van de methoden op laboratoriumschaal
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3. validatie entoetsing van de methoden onder praktijk (keten)omstandigheden.
Binnen het hoofdthema veiligheid staande microbiële aspecten van dierlijke producten centraal.
Door diverse oorzaken gelegen in detotale productieketen kunnen vlees,vis,schaal-en
schelpdieren microbieel gecontamineerd zijn. Doelvan dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht
in die factoren in de keten die van belang zijn voor het besmettingsniveau.
Deaandacht zaldaarbij gericht zijn opdevolgende microbiële (pathogenen) aspecten:
- enteropathogen (salmonella) tijdens varkenstransport
microbiële ecoystemen (salmonella enCampylobacter) in de pluimveehouderij
- microbiële besmetting (listeria) tijdens de be-enverwerking van visserijproducten.
Dealgemene aanpak enfasering van het onderzoek binnen het hoofdthema veiligheid isals volgt:
1. inventarisatie vande bestaande kennis op gebied van het voorkomen van micro-organismen en
in het bijzonder pathogenen in despecifieke ketens
2. indien nodig, aanvullend inventariserend onderzoek naar de aanwezigheid van de specifieke
micro-organismen
3. opsporen,gedrag en modelonderzoek vanverspreiding van micro-organismen en in het
bijzonder pathogenen
4. ontwikkelen van alternatieve stappenin de productieketen om contaminatie te voorkomen
5. toetsing verbetering proces.
Het onderzoek binnen het hoofdthema ketenbeheersing zalgericht zijn op het verbeteren,
beheersen en sturen van dedierlijke productieketen, rekening houdend met dewensen van de
doelgroepen (consument, sectorenin de keten) op gebied vanveiligheid en kwaliteit in de breedste
zinvan het woord.
Devolgende (keten)aspecten zullen onderzocht worden:
minimal processing vanvleesenvisdoor hoge druk technologie
beïnvloeding vanfunctionele ennutritionele eigenschappen van kweekvis
opname kinetiek van dierbehandelingsproducten tijdens kweken vanvis
beïnvloeding kleurstabiliteit van rosé kalfsvlees
ossenhouderij in natuurgebieden
variërende varkensvleeskwaliteiten
slachtenvleeskuikens en kwaliteit eindproduct
additieven in drinkwater vleeskuikens
duurzame verwerking van visserijproducten.
Dealgemene aanpak enfasering van het onderzoek binnen het hoofdthema ketenbeheersing is
alsvolgt:
1. inventarisatie vande bestaande informatie, kennis op het gebied van de productieketen
2. onderzoek naar het effect van schakelsop de kwaliteit van het product en proces
3. toetsing voorgestelde sturing en beheersing in de keten.
lanning 1998

In aansluiting op paragraaf 14worden in werkplan 1998de projecten nader uitgewerkt
weergegeven binnen de de hoofdthema's kwaliteit,veiligheid en ketenbeheersing. Per project
wordt ingegaan op de huidige standvanzaken en activiteit in 1998alsmede het te verwachten
resultaat. InAnnex l isdezeinformatie samengevat inclusief de doelgroep, mede-financiering en
welke DLO-instituten erbij betrokken zijn. Bijeen aantal projecten (sensorisch onderzoek vlees en
vis, betrouwbare screeningsmethoden organische contaminanten in vis,minimal processing vlees
envis,viskweek en kinetiek dierbehandelingsproducten) zaleen meerwaarde ontstaan door de
samenwerking van een aantal DLO-instituten binnen één project. Indeze projecten zijn de
expertises vanverschillende groepen binnen DLOgebundeld. Deverwachting is dat hierdoor op
termijn in dit programma enin ander extern gericht onderzoek, eenverdere samenwerking in
projecten zalontstaan.
Kwaliteit
Objectieve methode voor bepaling vandenuchterheid bij vleeskuikens
Deafgelopenjaren isonderzoek verricht naar een betrouwbare objectieve methode voor het
vaststellen van de nuchterheid vanvleeskuikens. Opgrond van de resultaten lijken er goede
mogelijkheden te zijn voor het gebruik van de lever-pH alscriterium voor de matevan nuchterheid.
In 1998zaldevalidatie vandeontwikkelde methode door metingen in de praktijk centraalstaan.Er
worden ten minste 100koppels kuikens gevolgd in de periode voor het slachten. De kuikens worden
geslacht bij eenvijftalverschillende 1KB gecertificeerde slachterijen. Derelatie van de lever-pH met
de nuchtertijd onder deze praktijkomstandigheden zalworden vastgesteld.

Methode voor bepaling van hemoglobine enmyoglobine in kalfsvlees
Inhet kader van het ketengericht onderzoek naar de sturende ketenfactoren van de kleur en
kleurstabiliteitseigenschappen van kalfsvlees is het van belang om een methode te ontwikkelen die
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de bijdrage van myo-en hemoglobine aan deze eigenschappen kanquantificeren. In het verleden
zijnvoor enkele diersoorten dergelijke bepalingen opgezet. De bepaling zal per diersoort
geoptimaliseerd moeten worden en kan met de huidige bepalingsmethoden en -technieken
effectiever en nauwkeuriger uitgevoerd worden. Recent is dit bij het ID-DLOgebeurd voor
pluimveevlees.
In 1998wordt in samenwerking met deVakgroep Voedingsmiddelen van Dierlijke Oorsprong van de
Universiteit Utrecht een snelle,kwantitatieve en nauwkeurige analyse van myo-en hemoglobine in
kalfsvlees opgezet en gevalideerd. Bepaling van de bijdrage van beide haempigmenten aan de kleur
en kleurstabiliteit van verschillende kalverspieren en karkassen zalworden uitgevoerd.
Op langere termijn wordt het inzetten van deze bepalingsmethode in ketengericht onderzoek, o.a.
bij de bepaling van de uitbloedingsgraad in relatie tot verschillende ketenfactoren,voorzien.
Wanneer gewenst kan deze methode ook voor andere landbouwhuisdieren geoptimaliseerd
worden.
Instrumentele methoden voor vaststelling textuur, smaak en geur van vlees-en visproducten
Imago,veiligheid en de sensorische kwaliteitseigenschappen (smaak, malsheid en geur) zijn
belangrijke factoren bij het consumentgericht produceren van vlees-envisproducten. In deEU
regelgeving isvastgelegd dat de kwaliteit van visserijproducten sensorisch vastgesteld dient te
worden.
Expert enconsument panelonderzoek geeft het meeste inzicht. Eenbelangrijk nadeelzijn echter de
kosten. Instrumentele metingen zijn goedkoper en kunnen makkelijker als sturingselement ingezet
worden of bij inspecties.Strategische kennis over deverschillende instrumentele methoden en hun
relaties met dedoor een (consumenten)panel bepaalde kwaliteit isfragmentarisch en geeft wisselde
resultaten te zien.
In 1998zalinzicht worden gegeven in dede relatie tusseninstrumentele metingen
(scheurweerstand-en compressiemetingen) en sensorisch bepaalde eigenschappen van rundvlees en
deinvloed eninteractie met het type spier, bereidingsmethode en/of rijpingsduur.
In 1998zalde bruikbaarheid van gassensoren (dezg.electronic nose)voor het detecteren van
vluchtige verbindingen afkomstig vanvisworden bestudeerd. Model experimenten met bekende
vluchtige verbindingen alsmede geschikte vismonsters uit een model bewaarexperiment zullen
worden gebruikt. Demogelijkheden om deverbindingen met GC-sniffing technieken te bepalen
zullen in een later stadium worden onderzocht. Deresultaten zullen leiden tot optimale
instrumentele meetcondities die vervolgonderzoek met vis in combinatie met sensorisch
onderzoek mogelijk maken. Eenvergelijkbare aanpak zalvoor deinstrumentele textuurmeting
worden gevolgd. Eenverdere objectivering van de sensorische Kwaliteits Index Methode zal
worden gerealiseerd. Uitbreiding met andere keten kwaliteitsindexen inverband met de
traceability van productkwaliteit in de keten zalworden onderzocht.
Methode voor consumenten waardering voor producteigenschappen (sensory wheels)
Devlees-envleeswarenindustrie bevindt zichin een lastige periode met imagoverlies, verminderde
groei en eentoenemende wereldwijde productiecapaciteit van buikproducten. Niche markten zullen
op korte termijn belangrijker worden. Dit vraagt echter fundamentele kennisvan de sensorische
kwaliteitsaspecten zoals die door verschillende consumentengroepen worden waargenomen. Een
juiste methodiek die de consumentenwaardering vertaalt naar producteigenschappen ontbreekt op
dit moment. Eenzogenaamd 'sensory wheel'is een methode die in de USAisontwikkeld om de
consumentenvoorkeuren voor wijn vast te stellen.Ook voor olijven is zo'n wheel samengesteld. Voor
vleesproducten is zowel nationaal alsinternationaal nog geen onderzoek verricht naar deze
methode.
In 1998zaleeninventarisatie worden gemaakt van de relevante consumentengroepen en de aan
producten toegevoegde en sensorische eigenschappen.
Instrumentele methoden voor de identificatie vissooorten in bewerkte producten
Inde (EU) regelgeving speelt eerlijkheid in de handel een belangrijke rol.Door de schaarste aan
bepaalde vissoorten is het van belang om te beschikken over gestandaardiseerde en gevalideerde
methoden voor de identificatie vanvissoorten in rauwe en bewerkte visproducten.
In 1998 zalhet accent liggen op harmonisatie in Europees verband van verschillende
elektroforetische technieken voor het vaststellen van eiwitpatronen ten behoeve van de
soortechtheidsbepaling vanvisserijproducten (rauw en bewerkt). Deeiwitpatronen zullen door
middel van bestaande software gestandaardiseerd worden opgeslagen. Deresultaten zullen een
bijdrage leveren aan een database voor herkenning vissoorten.
Betrouwbare (screenings)methoden voor debepaling vanpersistente schadelijke microverontreinigingen in visserijproducten
Sommige organische verbindingen kunnen door ophoping in visserijproducten een potentieel gevaar
opleveren voor devolksgezondheid ten gevolgevan de consumptie vanvisserijproducten.Voor een
aantalvan dezeverbindingen zoalstoxafeen, muskverbindingen en organobroomverbindingen
(vlamvertragers), zijn nog geen gevalideerde methoden voorhanden.Voor verbindingen als PCB'sis
het gewenst om snelle betrouwbare screeningsmethoden te ontwikkelen.
In 1998zalaandacht besteedworden aandeinzetbaarheid van de mdGCmethode voor toxafeen
door een EU-ringonderzoek. Voor de musk-enorganobroomverbindingen wordt in 1998 een
methode ontwikkeld. Demogelijkheden voor detoepassing van snelle betrouwbare bioassay
(CALUX) voor de bepaling van stoffen met een dioxine achtige werking zullen onderzocht worden.
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Hiertoe zullen bestaande extractieprocedures worden getest op vis(olie) waarna vervolgens
referentiemonsters worden gemaakt met bekende praktijkgerichte gehaltes waardoor een eerste
validatie kan plaatsvinden.
Abiotisch monitor systeemvoor milieukritische stoffen
Teneinde de kwaliteit van visserijproducten te kunnen waarborgen isdewaterkwaliteit van belang.
Deaanwezigheid en biologische beschikbaarheid van milieukritische stoffen in het aquatisch milieu
kan gemonitord worden door metingen in het product. Abiotische monstersystemen zijn nog niet
beschikbaar. In Europeesverband zalgewerkt worden aande mogelijkheden van een dergelijk
abiotisch systeem alsalternatief voor het gebruik van mosselen. In 1998is een pilot veldstudie
voorzien met een abiotisch systeem.
Veiligheid
Enteropathogenen (salmonella) tijdens varkenstransport
Transport ende periode in dewachtruimte voor het slachten spelen eengrote rolin de verspreiding
van enteropathogenen tijdens devarkensvleesproductie. Met name deverspreiding van salmonella
in dezefasenvan devarkensvleesproductie is evident.Aanpassing van de protocollen voor reiniging
en ontsmetting blijkt niet het gewenste resultaat met zich meete brengen. Dit betekent dat
oplossingen moeten worden gezocht in het wijzigen van de logistieke procedures, gericht op een
belangrijke verhoging van de hygiëne viavermindering van de kans op infectie en eenverhoging van
deweerstand van het individuele dier. In 1998worden de mogelijkheden van alternatieve logistieke
processen geïnventariseerd, eventueelin samenwerking met IMAG.
Microbiële ecoystemen (salmonella enCampylobacter) in de pluimveehouderij
Besmetting van pluimveevlees met voor het pluimvee opportunistische micro-organismen
(bijvoorbeeld salmonella enCampylobacter) brengt gezondheidsrisico's met zich meevoor de mens.
Verschillende beheersingsmaatregelen (zoals,hygiëne,vaccinatie,generatiescheiding en probiotica)
blijken onvoldoende zekerheid te bieden om pluimvee gegarandeerd vrij van enteropathogenen af
te leveren aan de slachterij.Onderzoek toont aandat erin de levensfasevan pluimvee verschillende
momenten zijnwaarin ongewenste enteropathogenen zichsubstantieelin het ecosysteem in en om
het dier vermeerderen. Dit onderzoek isgericht op het ontwerpen van pluimveehouderijsystemen
waarin met name salmonella enCampylobacter minder kansen krijgen om zichte vermeerderen.
In 1998zaleeninventarisatie plaatsvinden van dekritische punten in de keten waar ecosystemen
mogelijk kunnen worden beïnvloed door het wijzigen van de houderijomstandigheden. Hierbij kan
worden gedacht aan het aanpassenvan deverschillende inputs op houderij niveau,zoals kuikens,
water, voeder en strooisel.Het beheersbaar maken envervolgens terugdringen van een mogelijke
infectie met voor devolksgezondheid belangrijke enteropathogenen is uitgangspunt van het
onderzoek. Onderzoek dat tot hedenisuitgevoerd heeft aangetoond datverschillende inputsin de
houderij effecten kunnen hebben op het niveauvanintroductie van enteropathogenen, maar
omtrent deverspreiding vande enteropathogenen onder verschillende omstandigheden is veel
minder kennis aanwezig.
Microbiële besmetting tijdens debe-en verwerking van visserijproducten
Nadevangst is het eetbaar gedeelte vanvisvleessteriel.Inde eerste schakelvan de visverwerking
(strippen vanvis) is de kans op microbiële besmetting nadrukkelijk aanwezig. Inhet geval van
schelpdieren kan besmettingvan het product plaatsvinden door dewaterkwaliteit waarin de
schelpdieren zich bevinden. Bij schaaldieren kan microbiële besmetting optreden door afkoeling met
onhygiënisch zeewater na het kookproces aan boord.
Ook in devolgende schakelsvan deverwerking vanvisserijproducten zijn verschillende besmettingsmogelijkheden aanwezig die de kwaliteit enveiligheid negatief kunnen beïnvloeden. De
karakterisering van bacteriën die specifiek verantwoordelijk zijnvoor kwaliteitsachteruitgang door
bederf isvan essentieel belang.Op basisvandezeinformatie is het mogelijk voorspellende modellen
op te zetten ten aanzien van houdbaarheid en mogelijke effecten in deverwerkingsketen op de
houdbaarheid c.q.kwaliteit. Aandacht naar aspectenin de schakelsvan deverwerkingsketen die de
besmetting met pathogène bacteriën kunnen voorkomen worden in het onderzoek onder de loupe
genomen. Demogelijkheden van moderne minimale verwerkingstechnologieën om de kwaliteit in
microbieel opzicht te verbeteren zullen worden bestudeerd.
Deafwezigheid van pathogenen in visserijproducten isvan groot belang teneinde de consument
veilige producten aante kunnen bieden.Eenaantalernstige gevallen van Listeria monocytogenes
besmetting is bekend.Ook is bekend dat visenvisserijproducten daarbij een belangrijke rol kunnen
spelen.Voor Nederland isechter vrijwel geen kennis aanwezig over de mogelijke besmetting vande
aangebodenvisserijproducten enover dewijzewaarop deze besmetting in de ketenoptreedt en
voorkomen kanworden. In 1998wordt een eersteinventarisatie afgesloten over de mate van
voorkomen van Listeria monocytogenes in visserijproducten. Aansluitend wordt een toegespitst
monitorprogramma ontwikkeld.Verder zaleen studie worden afgerond naar de kritische punten
tijdens deverwerking van koud gerookte zalm waarbij contaminatie met Listeria kanoptreden.
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Ketenbeheersing
Minimal processing van vleesen visdoor hoge druk technologie
Kennis over hoge druk technologie isvoor eenaantal producten (jam en sap) aanwezig.Voor vlees
envis bestaat echter nog weinig strategische kennis over het effect van hoge druk op de
bacteriologische gesteldheid en de mogelijke positieve effecten ten aanzien van de malsheid.
In 1998zaleeninventarisatie van de mogelijkheden en enkele pilot-experimenten naar het
vermalsend en bacteriedodend effect van hoge druk op rundvlees envis uitgevoerd worden teneinde
de potentiële mogelijkheden voor vlees enviste kunnen evalueren.
Beïnvloeding vanfunctionele en nutritionele eigenschappen van kweekvis
Visis een belangrijk bron voor een aantal essentiële nutriënten.Viseen zeer rijke bron voor seleen
en de consumptie vanvis draagt aanzienlijk bij aande behoefte van seleen uit devoeding. De
inneming aan seleen uit devoeding is marginaal.Seleenwordt alseen antagonist voor het
schadelijke methylkwik in vis beschouwd. Demeervoudige onverzadigde vetzuren in vis zijn sterk
gevoelig voor oxidatie terwijl een eventuele aanwezigheid van seleenin een anti-oxidant vorm een
natuurlijke bscherming zou kunnen geven.Verder isde bandbreedte van deinname aan seleensmal.
Eente hoge opname aan seleen kan negatieve gevolgen hebben. Denutritionele betekenis van
seleen invisis nog onvoldoende onderzocht in het perspectief van functionaliteit. Bij het kweken
vanvis kan men door o.a.voercondities de samenstelling enfunctionaliteit van de nutriënten in het
spierweefsel beïnvloeden. In 1998zullen in Europeesverband experimenten worden uitgevoerd met
het kweken van meervalwaarbij nagegaan wordt welke effecten er optreden aande functionaliteit
van seleenin het consumeerbare gedeelte.
Opname kinetiek vandierbehandelingsproducten tijdens kweken van vis
Degeringe kennis omtrent opname en eliminatie vanantibiotica bij paling gekweekt in recirculatiesystemen noopt de praktijk tot een uiterst restrictief beleid bij het behandelen van bacteriële
infecties.Voor paling kunnen drie antibiotica slechtsworden ingezet voor paling kleiner dan 5gram.
Om bacteriële infecties bij grotere vis effectief te bestrijden,zonder enige risico's van residuen in het
eindproduct, isonderzoek nodig.In 1998wordt voor één antibioticum de opname en eliminatie op
laboratoriumschaal bestudeerd. Hierna kan hetdaaruit voortvloeiende behandelingsmodel worden
getest op praktijkschaal.
Beïnvloeding kleurstabiliteit van rosé kalfsvlees
Deontwikkeling van een welzijnsvriendelijker houderijsysteem voor de productie van rosé kalfsvlees
isenkelejaren geleden in Nederland van start gegaan enis op dit moment operationeel. Rosé
kalfsvlees koppelt een positiever imago aan degewenste malsheidseigenschappen van kalfsvlees.
Eenbelangrijk nadeelisdezeer slechte kleurstabiliteit van het product,waardoor het binnen de
houdbaarheidstermijn verkleurt van helder rood-roze naar grijsbruin. Defundamentele oorzaken
voor dit fenomeen zijn niet bekend.
Insamenwerking met het proefstation voor derundveehouderij zalin 1998het effect van
brijvoedering en deinteractie met detoediening van anti-oxidanten aan het voer (o.a. lycopeen)
nader worden onderzocht in relatie tot de kleurstabiliteit en processing omstandigheden van het
rosé kalfsvlees.
Ossenhouderij in natuurgebieden
Van de consument komt eentoenemende vraag naar natuurlijker vleesproducten,terwijl door de
overheid gestreefd wordt naar eenverdere integratie van de landbouw in recreatie en natuurbeheer.
Het houden van ossenin natuurgebieden zou een bijdrage kunnen leveren aan de productie van
Nederlands ossenvlees ten behoeve van een speciale niche markt. Buiten Nederland is kennis
aanwezig op het gebied vande ossenhouderij.In Nederland is hier nog geen ervaring mee opgedaan
en is het niet bekend waaraan o.a.de productkwaliteitseisen moeten voldoen.
Insamenwerking met Staatsbosbeheer, het proefstation voor de rundveehouderij en het
bedrijfsleven zalin 1998door het ID-DLOeendesk-studie uitgevoerd worden naar deinvloeden van
diverse ossenhouderijsystemen op de karkas-en productkwaliteit.
Variërende varkensvleeskwaliteiten
Uitbetaling tussen deverschillende schakelsin de productieketen van varkensvlees gebeurt op dit
moment voornamelijk op basisvan karkasgewicht envleespercentages. Uitbetaling op basis van
andere kwaliteitseigenschappen zou een beteresturing in deze ketenteweeg kunnen brengen.Eris
veel bekend over deinvloed vanverschillende factoren in de periode vóór het slachten op de
vleeskwaliteit. Deze kennis is echter gefragmenteerd. Bewust makenvan de verschillende
ketenschakelsvan de kwaliteitskosten zal kunnen leiden tot een meer marktgerichte productie van
varkensvlees. Ineen eerste fasevan het project isnaar voren gekomen dat met name dripverliezen
een belangrijke kostenpost met zich meebrengen.
In 1998zal binnen het Agro Keten Kennis project, Matching 2000-Variërende varkensvleeskwaliteiten,onderzoek verricht worden naar deinvloed vande huidige Nederlandse
varkensgenotype, sexeenvetpercentage op het uitbeenrendement enwaterhoudend vermogen van
varkenskarkassen en-vlees.Inventarisatie vandebelangrijkste aanvoervariabelen,van invloed op de
kwaliteit vanvarkensvlees en nader experimenteel onderzoek naar mogelijke witte vlekken op dit
gebied,is nodig.Analysevan eengrote databasevanvarkensleveranciers wordt uitgevoerd, met als
doeleeninventarisatie naar de mogelijke bedrijfsmangementfactoren die van invloed zijn op het
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leveren van een uniform product.
Slachten vleeskuikens enkwaliteit eindproduct
Erisveelfragmentarische kennis op het gebied van slachten van pluimvee.Voor het minimaliseren
van de grondstofkosten enhetverhogen vandetoegevoegde waarde vanveredelde producten is
een hogere kennisinfrastructuur nodig tussen diverse toonaangevende bedrijven, kennisinstituten en
toeleverende industrieën.
In 1998zalstrategische kennis gegenereerd worden op het gebied van de kinetiek van de
eiwitafbraak in spierweefsel ende effecten die bepaalde processen op de eiwitafbraak hebben.
Additieven in drinkwater vleeskuikens
Eris kennis aanwezig over deeffecten vantoevoegingen aan het drinkwater op rendementen,
voerconversie etc.van pluimvee.Toevoeging van bijvoorbeeld glucose aan het drinkwater in de
periode direct voorafgaand aan het slachten,met name de periode van nuchterzetten van dedieren,
zou kunnen leiden tot vermindering van gewichtsverlies enverbetering van de stressbestendigheid
van de dieren en daarmeevan de vleeskwaliteit.
In 1998zaleen literatuurstudie naar de mogelijkheden vantoevoegingen enafhankelijk van de
uitkomsten,een eerste onderzoek naar de effecten van toevoegingen worden uitgevoerd.
Duurzame verwerking visserijproducten
Bij het streven naar een duurzame visserij past uitstekend het terugdringen vande reststromen in de
verwerkende sector waarmee tevens bereikt wordt dat het milieu minder belast wordt door een
geringe afvalstroom. Eenduurzame verwerking vanvisserijproducten door eenoptimale benutting
van de (bij)vangst kan bereikt worden door meer aandacht te besteden aan reststroomverwerking.
Strategische expertise omvanuit reststromen consumptie veilige producten te maken dan wel over
andere (non)-food toepassingen is beperkt.Teneinde tot een gedegen aanpak te kunnen komen zal
in 1998eeninventarisatie worden gemaakt vandereststromen bijdeverwerking vanvis,schaal-en
schelpdieren.
Op basisvan dezeinventarisatie zalin eenvolgend stadium procestechnologisch onderzoek verricht
worden naar de mogelijkheden om reststromen eenopwaardering te geven,gericht op zowel vaste
alsvloeibare reststromen,afkomstig vandeverschillende schakels in de keten.De kwaliteit van de
reststroom zalmede het uiteindelijke doelvan het hernieuwd gebruik alsvoedingsmiddel bepalen.
Factoren die de kwaliteit van de reststroom beïnvloeden zullen in kaart worden gebracht.
Mogelijkheden om specifieke producten met eenfunctionele waarde uit reststromen te winnen
zullen bestudeerd worden.
andere relevante
programma's

Voor vlees zalaansluiting worden gezocht bij lopende LNVprogramma's zoals programma 301
"Aanpassingsvermogen enwelzijn van landbouwhuisdieren", programma 214"Benutting van
genetische variabiliteit in deveehouderij",programma 341"Betere afstemingvan de
nutriëntenvoorziening op de behoeften van landbouwhuisdieren", programma 294"Kwaliteit en
veiligheid van pluimveeproducten".
Voor visis er samenhang met programma 339WDTvan RIVO-DLOen door inpassing van RIKILT
projecten op het gebied van dierbehandelingsmiddelen engezondheidsbeschermende stoffen is
samenhang ontstaan met programma 311en 312.Door het ATO-project hogedruk isostatische druk
conservering is samenhang ontstaan met het DWK programma 16506vanATO.

indicatie omvang

Totaal Mf 4,2waarvan Mf 2,8ten lastevan LNV.

projecten
Hoofdthema

Projecttitel/activiteit

Kwaliteit

Objectieve methode voor de bepaling van de nuchterheid bij
vleeskuikens
Methode voor bepaling hemoglobine en myoglobine in kalfsvlees
Instrumentele methoden voor vaststelling textuur, smaak engeur van
vlees en visproducten
Methode voor consumenten waardering voor producteigen-schappen
(sensory wheels)
Instrumentele methoden voor deidentificatie vissoorten in bewerkte
producten
Betrouwbare (screenings)methodevoor de bepaling van persistente
scahdelijk microverontreinigingen in visserijproducten
Abiotisch monitorsysteem voor milieukritische stoffen
Enteropathogenen (salmonella) tijdens varkenstransport
Microbiële ecosystemen (salmonella enCampylobacter) in de
pluimveehouderij
Microbiële besmetting tijdens de be-enverwerkinq visserijproducten
Minimal processing vanvleesenvisdoor hogedruktechnologie (HDT)

Veiligheid

Ketenbeheersing

Beïnvloedingvanfunctionele en nutritionele eigenschappen van
kweekvis

Uitvoering
door
ID
ID
RIVO,ID
ID
RIVO
RIVO,RIKILT
RIVO
ID
ID
RIVO
ID, RIVO,ATO
RIVO
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Opname kinetiek van dier-behandelings producten tijdens het kweken
van vis
Beïnvloeding kleurstabiliteit van rosé kalfsvlees
Ossenhouderij in natuurgebieden
Matching 2000-Variërende varkensvleeskwaliteiten
Slachten vanvleeskuikens enkwaliteit eindproduct
Additieven in drinkwater vlees-kuikens
Duurzame verwerking visserij-producten

RIVO,RIKILT
ID
ID
ID
ID
ID
RIVO

Kennisoverdracht van de resultaten zalplaatsvinden door publicaties en rapporten danwel thema
bijeenkomstenvoor deverschillende doelgroepen.
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3.14

Sociaal-economische ontwikkeling
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Programma 157

Statistische documentatie en databanken

programmaleider

K. Lodder,LEI-DLO

aanvangsjaar

1995

eindjaar

1998

samenvatting

Regelmatig worden statististische gegevens (excl.gegevens van boekhoudnet met bedrijven in de
primaire sectoren) over diverse aspecten van de agribusiness in Nederland en daarbuiten voor
beleids-en marktpartijen verzameld, bewerkt en gepresenteerd.Tendele betreft het de verzorging
van onderdelen van nationale gegevens op basisvandetaakverdeling tussen LEI-DLO,CBSen de
agrarische Produktschappen.Ten dele betreft het de nakoming van nationale verplichtingen tot
rapportering aaninternationale organisaties als EG,Eurostat, FAOenOECD.Statistische gegevens
(incl. gegevensvan boekhoudnet met bedrijven in de primaire sectoren) worden toegankelijk
gemaakt in databanken voor gebruik bij landbouw-economisch onderzoek binnen LEI-DLOen daarmee samenwerkende organisaties.

aanleiding

Doelis efficiënte en effectieve verzameling, bewerking, beheer en presentatie van statistische
gegevens over diverse aspecten van de agribusiness in Nederland en daarbuiten in onderlinge taakverdeling met CBSen Produktschappen. Dete documenteren aspecten vloeien ten dele voort uit
nationale verplichtingen tot rapportering aan internationale organisaties als EG,Eurostat, FAOen
OECD,ten dele uit nationale behoeften entenslotte voor specifieke behoeften in het landbouweconomisch onderzoek.
Bijte leveren prestaties gaat het om het betrouwbaar, volledig en tijdig realiseren van verzameling,
bewerking, beheer en presentatie vande statistische gegevens opvastgestelde aspecten. Subdoelstellingen daarbij zijn te formuleren in de hierna te noemen aktiviteiten. Het verzamelen en
bewerken van statistische documentatie mede op basisvan een efficiente inzet van automatiseringsfaciliteiten. Het opnemen entoegankelijk maken van landbouw-economisch relevante statistische
documentatie in voor het gebruik daarvan optimaal gestructureerde en geautomatiseerde
databanken. Het presenteren van geaggregeerde statistische informatie voor externe
belanghebbenden. Tenslotte het voor het gebruik van statistische informatie uit databanken
beschikbaar stellen en koppelen van algemeen bruikbare geautomatiseerde pakketten voor
wiskundig-statistische toepassingen in het LEI-DLO-onderzoek.

doel

Destatistische documentatie wordt gevormd door een stelselvan statitieken met gegevens over de
aktiviteiten van bedrijven in de agrarische sector,in detoeleverende bedrijfstakken,in de voedingsen genotsmiddelenindustrie en met buitenlandse agrarische handel. Bijde opzet van elke statistiek
wordt rekening gehouden met de aktualiteit, degedetailleerdheid,de betrouwbaarheid, de
periodiciteit, de methode ende beschikbaarheid van dete verzamelen documentatie. In het licht van
het gebruik van elke statistiek in het gehele stelselvan statistieken wordt aandacht geschonken aan
het beginselvancoördinatie van statistiek opdat synergie bereikt wordt door het integreren van
statistiek. Deinzet van automatisering bij deverzameling wordt waar mogelijk geïntegreerd in het
proces van gegevensverzameling. Degenoemde coödinatie van statistiek krijgt waar mogelijk door
inzet van automatisering zijn beslag.Dein databanken op te nemen statistische documentatie omvat
ook documentatie beschikbaar gekomen vanuit andere onderzoeksprogramma's op het LEI-DLO
danwei betrokken bij andere organisaties op nationaal eninternationaal niveau. Door de data op
laag aggregatieniveau op te nemen iseen grote matevanflexibiliteit op hogere aggregatieniveaus
te bereiken bij de raadpleging voor het onderzoek. Incombinatie met vastlegging van periodiek
herhaalde waarnemingen zijn lange tijdreeksen te gebruiken.Afhankelijk van de mogelijkheden van
coördinatie van staistiek zijn multivariate statistische analyses op basisvan combinaties van uit
verschillende statistieken afkomstige gegevens mogelijk. Om wille van een effectief gebruik worden
de te onderscheiden databanken wel homogeen ingericht naar de aardvan de op te nemen data.
Daarnaast iser aandacht voor zo uniform mogelijke raadpleeg-en opvraagprogrammatuur. Naast de
reguliere verschaffing van naar vorm en inhoud vastomlijnde geaggregeerde statistische informatie
wordt een ontwikkeling ingezet naar eenflexibeler informatieverschaffing voor externe organisaties.
Daarbij wordt presentatie opflexibele aggregatieniveaus,van variabele tijdreeksen envan over de
databanken heen gecombineerde datasets overwogen. Eenbelangrijke afweging daarbij is de beoordeling van destatistische betrouwbaarheid, gelet op het beoogde gebruik van een dergelijke
informatieverschaffing. Indezecontext bezien isook eeninformatieverschaffing in electronische
vorm, middels een aansluiting op dedatabanken van het LEI-DLOdanwei middels EP,een geëigende
manier om externe organisaties optimaal gebruik te laten maken van deinformatie van het LEI-DLO.
Voor gebruik in het LEI-DLO-onderzoek worden pakketten voor wiskundig-statistische toepassingen
gekoppeld aan dedatabanken.
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Faseringen samenhang:
Dit programma heeft eencontinu karakter, d.w.z. met periodiek dezelfde werkzaamheden van
verzameling, bewerking, beheer enverschaffing van statistische gegevens. Defasering kan deels
afgeleid worden van de periodieke rapportage per statistiek binnen het programma zelf,deels van
de beschikbaarstelling van statistische documentatie vanuit andere programma's van LEI-DLOen
vanuit andere organisaties. Degemeenschappelijke doelstelling van deaktiviteiten binnen het
programma is de statistische informatieverschaffing. Om die gemeenschappelijke doelstelling te
realiseren is een grote mate van samenhang tussen deverschillende aktiviteiten aanwezig, gericht
op het ontwikkelen en doengebruiken van een stelselvan gecoördineerde, integreerbare
statistieken.Als zodanig vormt het programma dan ook in zijn totaliteit één evalueerbare eenheid.
planning 1998

Doelstelling
Doelis efficiënte en effectieve verzameling,bewerking, beheer en presentatie van statistische
gegevens over diverse aspectenvan de agribusiness in Nederland endaarbuiten in onderlinge taakverdeling met CBSen agrarische produktschappen. Dete documenteren aspecten vloeien ten dele
voort uit nationale verplichtingen tot rapportering aaninternationale organisaties als EG,Eurostat,
FAOen OECD,ten dele uit nationale behoeften entenslotte voor specifieke behoeften in het
landbouw-economisch onderzoek.
Bijte leveren prestaties gaat het om het betrouwbaar, volledig entijdig realiseren van verzameling,
bewerking, beheer en presentatie van de statistische gegevens op vastgestelde aspecten.Subdoelstellingen daarbij zijn teformuleren in dehierna te noemen aktiviteiten. Hetverzamelen en
bewerken van statistische documentatie mede op basisvan een efficiente inzet van automatiseringsfaciliteiten. Het opnemen entoegankelijk makenvan landbouw-economisch relevante statistische
documentatie in voor het gebruik daarvan optimaalgestructureerde en geautomatiseerde
databanken. Hetverschaffen van geaggregeerde statistische informatie aan externe
belanghebbenden.
Aanpak en werkwijze
Destatistische documentatie wordt gevormd door een stelselvan statitieken met gegevens over de
aktiviteiten van bedrijven in de agrarische sector,in detoeleverende bedrijfstakken,in de voedingsen genotsmiddelenindustrie en met buitenlandse agrarische handel.Bijdeopzet van elke statistiek
wordt rekening gehouden met de aktualiteit, degedetailleerdheid,de betrouwbaarheid, de
periodiciteit, de methode ende beschikbaarheid vandete verzamelen documentatie. In het licht van
het gebruik van elke statistiek in het gehele stelselvan statistieken wordt aandacht geschonken aan
deinhoudelijke coördinatie vanstatistiek waardoor synergie bereikt wordt bij het geïntegreerd
gebruikvanverschillende statistieken. Deinzet van automatisering bijdeverzameling wordt waar
mogelijk geïntegreerd in het procesvan gegevensverzameling. Dein databanken op te nemen
statistische documentatie omvat ook documentatie beschikbaar gekomen vanuit andere
onderzoeksprogramma's op het LEI-DLOdanwei betrokken bij andere organisaties op nationaal en
internationaal niveau.Door de data op laag aggregatieniveau op te nemen iseengrote mate van
flexibiliteit op hogere aggregatieniveaus te bereiken bij de raadpleging voor het onderzoek. In
combinatie met vastlegging van periodiek herhaalde waarnemingen zijn langetijdreeksen te
gebruiken.Afhankelijk vande mogelijkheden vancoördinatie van statistiek zijn multivariate
statistische analysesop basisvan combinaties van uit verschillende statistieken afkomstige gegevens
mogelijk. Daarnaast is er aandacht voor zo uniform mogelijke raadpleeg-en
opvraagprogrammatuur. Naast deverschaffing van publicaties en rapportages van naar inhoud
vastomlijnde geaggregeerde statistische informatie is een ontwikkeling ingezet naar een flexibeler
informatieverschaffing voor externe organisaties. Daarbij gaat het om informatieverschaffing op
flexibele aggregatieniveaus,vanvariabele tijdreeksen envan over de databanken heen
gecombineerde datasets,alof niet in electronische vorm. Belangrijke afwegingen daarbij zijn de
beoordeling van de statistische betrouwbaarheid en detoetsing van deverstrekking aandeWPR,
gelet op het beoogde gebruik van deinformatie. Indeze context bezienisook informatieverschaffing middels een aansluiting op dedatabanken van het LEI-DLO een geëigende manier om externe
organisaties optimaal gebruik te laten maken vandeinformatie van het LEI-DLO.Voor gebruik in het
onderzoek zijn pakketten voor wiskundig-statistische toepassingen gekoppeld aan de databanken.
Fasering
Dit programma heeft eencontinu karakter met grotendeels dezelfde periodieke werkzaamheden van
verzameling, bewerking,opname in databanken enverschaffing van statistische gegevens. De
fasering kan deels afgeleid worden van periodieke vaste publicaties envaste rapportages voor zover
de statistische werkzaamheden voor die projecten in het programma volledig onder het
management van het LEI-DLOvallen.Voor een belangrijk deelvan de projecten in het programma is
het LEI-DLOafhankelijk vande beschikbaarstelling vaninformatie uit administratieve bestanden van
LNVlandbouwtelling, vlootregistratie) envan statistische informatie van andere organisaties(CBS,
agrarische produktschappen, Eurostat).Waar mogelijk worden structurele afspraken gemaakt over
aanlevering van informatie. Ingevalvan afwijking door niet tijdige aflevering is bijstelling van de
werkzaamheden voor de betreffende projecten in het programma noodzakelijk.
Inaanvulling op devoor 1998opgenomen projecten,zoals eerder besproken in de
begeleidingscommissie, isvoor 1998een nieuw WDT-project: "Jaarlijks rapport economische situatie
EU-visserij" opgenomen. Dit project met een looptijd van 3jaar betreft de bijdrage van het LEI-DLO
aan een concerted action "Promotion of common methods for economieassessment of EUfisheries
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(EAF)",grotendeels gefinancierd door de EU.Debijdrage van het LEI-DLObehelst de verzameling
van statistische gegevens over de economische omvang en ontwikkeling van de sector visserij ende
opstelling van een rapport over Nederland,België en Duitsland. Het voornoemde project kan een
duidelijk ondersteunende functie hebben bij deverdere uitvoering van het SEO-project AFED
(Analyticalfisheries economics database).
Doelgroepen
Dedoelgroepen zijn mondiale en communautaire organisaties (OECD,FAO,EG,Eurostat), nationale
overheid eninstanties (LNV,CBS,Universiteiten), georganiseerd enindividueel bedrijfsleven,
alsmede onderzoekers van LEI-DLOendaarmee samenwerkende organisaties.
Relaties met andere programma's
Het totaalvan statistische werkzaamheden binnen LEI-DLOisgeplaatst in een kader van een
afbakening van activiteiten op dat gebied tussen CBS,agrarische produktschappen en LEI-DLO.
Binnen LEI-DLOisdeverzameling van statistische documentatie verdeeld over deprogramma's 239
en 157- Het toegankelijk maken van detotale statistische documentatie voor externe organisaties en
voor het landbouw-economisch onderzoek door deontwikkeling van databanken genereert een
sterke relatie met andere programma's van LEI-DLO.Debinnen het LEI-DLO lopende SEO-projecten
op het terrein van de methodologie vangegevensverzameling,de ontsluiting van gegevens in
databanken en de mogelijkheden van het gebruik van IT-standaarden bij die ontsluiting van
gegevens versterken de genoemde relatie.
Samenwerking
Afstemming met voor de beschikbare statistische informatievoorziening op het LEI-DLO relevante
organisaties,zowelvanuit de aanlevering alsvanuit het gebruik van gegevens in statistische
informatiesystemen bij het LEI-DLO.Binnen DLOis met name de samenwerking met het SC-DLOaan
de orde, buiten DLOis de samenwerking met andere LNV-onderdelen,het CBS,de agrarische
produktschappen en Eurostat relevant.
Kennisoverdracht
Periodieke publicaties, specifieke rapportages entoegang tot databanken.Onderzocht wordt in hoeverre meer statistische informatie electronisch beschikbaar gesteld kan worden.

andere relevante
programma's

129, 203, 239, 242, 245 en 248.

indicatie omvang

Totaal Mf 1,5 waarvan Mf 1,2 ten lastevan LNV.

projecten

60902 Databanken (D.Verwaart)
60903 Landbouwtellingen (D.Verwaart)
61001Land-entuinbouwcijfers (H.J.Silvis)
61004Statistiek van deveevoeders (F.M. Brouwer)
61005Statistiekvande kunstmest (F.M.Brouwer)
61019 Agrarische handel (P.J.J.Veenendaal)
61020Voorzieningsbalansen (H.J.Silvis)
62001Mutatiebestand land-entuinbouw (J.H.A. Hillebrand)
63015 Prijsverzameling (K.J.Poppe)
65002Verzameling statistische gegevensvloot (W.Smit)
Jaarlijks rapport economische situatie EU-visserij (P.Salz,onder voorbehoud van goedkeuring EuCommissie in augustus 1997)
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Programma 203

Bedrijfsontwikkelingsonderzoek en effecten van verandering i n
techniek en omgeving voor bedrijven en sectoren

programmaleider

drs. N.S.P.de Groot -LEI-DLO

aanvangsjaar

1996

eindjaar

1999

samenvatting

Door verzameling enanalyse vangegevens endoor modelmatig onderzoek wordt inzicht verschaft
in de ontwikkelingen op bedrijfsniveau ten behoeve vanvoorwaarden en kaderstellend beleid en
maatregelen gericht op ontwikkeling en stimulering vande sector. Daarnaast wordt ingespeeld op
de behoefte aaninzicht in dynamiek op bedrijfsniveau enzaken als bedrijfsbeëindiging.

aanleiding

Deeisenvanuit de maatschappij,markt enoverheid opgelegd aan de primaire agrarische sector zijn
de afgelopenjaren sterk aanveranderingen onderhevig.Ook in de komende jaren worden verdere
veranderingen verwacht. Ondernemers in de primaire agrarische sector zullen zich aan deze
veranderende eisen moeten aanpassenom in detoekomst concurrerend,duurzaam enveilig te
kunnen produceren. Deeisen hebben onder andere betrekking op milieu (gebruik van inputs zoals
meststoffen,gewasbeschermingsmiddelen, energie enwater ende productie van afval),gebruik van
diergeneesmiddelen, marktgerichtheid, kwaliteit van het eindproduct en kwaliteit van
productiewijzen.
Voor het verklaren van het handelen van deagrarische ondernemer isvooral een integrale
benadering nodigin de samenhang van het bedrijf met haartechnische aspecten,desociaaleconomische omgeving en de persoonlijke karakteristieken van deondernemer zelf. Een beter
inzicht hierin kan een basiszijn voor de ontwikkeling van het beleid.Daarnaast kandit inzicht
dienen voor deontwikkeling vaninstrumenten voor ondersteuning vande ondernemers.
Deprimaire gebruikersgroep van het onderzoek is het beleid waarbij vooralwordt gedacht aan
beleidmakers van het Ministerie van LNVenmet name degenen diete maken hebben met beleid dat
op enigerlei wijze isgericht op agrarische ondernemers. Debetrokkenheid van de gebruikers wordt
verzekerd door deinstelling vaneen gebruikersgroep.

doel

Om het brede thema van het programma Bedrijfsontwikkeling inhoudelijk beter te kunnen
benaderen is het opgedeeld in een zestalthema's:
Bedrijfsontwikkeling
Betreft inzicht in de ontwikkeling van bedrijven in diverse productietakken door middel van
technisch-economischonderzoek ende aanpassingsmogelijkheden van bedrijfsvoering en
bedrijfsstructuur waarbij bedrijven inspelen op eisenvande markt, milieu,natuur, diergezondheid
en het welzijn van dieren.Het onderzoek sluit aan bij deontwikkeling van bedrijfssystemen in
onderzoek en praktijk in relatie tot deveranderingen intechniek enomgeving. Inhet onderzoek
wordt richting gegeven aan envindt evaluatie plaatsvan deontwikkeling van technische
bedrijfssystemen. Ditthema vormt de kernvan het programma enisgebaseerd op de grote
hoeveelheden data beschikbaar op LEI-DLO.
Management
In het managementonderzoek staat de boer/tuinder alsondernemer centraal. Inzicht in het doen en
denkenvan agrarische ondernemers vereist kennisvandesamenhang tussen het bedrijf met haar
technische aspecten,de sociaal-economische omgeving ende persoonlijke karakteristieken vande
ondernemer zelf.Vooralveranderingen vande marktsituatie ende maatschappelijke
randvoorwaarden vragen om een herbezinning op de rolvande ondernemer. Voor het overheidsbeleid,het toegepast onderzoek, devoorlichting en het onderwijs levert dit meer fundamentele
onderzoek belangrijke brokstukken op die effectiviteit vanwerk van anderen op deze gebieden
kunnen verbeteren.Deoverheid is derhalvevoor dit thema veel meer doelgroep dan het
bedrijfsleven. Dekritische massavan het onderzoek zalin de loopvande planperiode worden
versterkt vanuit de stimuleringsmiddelen voor het thema ondernemerschap in het Kennisbeleidsplan
LNV.
Technologie en innovatie
Technologiestudies hebben tot doelinzicht te geven in devraag naar en het aanbodvan technologie
envooralook deinteractie daartussen. Met innovatie wordt niet allen geduid op materiële
innovaties, maar nadrukkelijk ook organisatorische,institutionele en andere niet-fysieke vernieuwingen. Erkunnen drie typen studiesworden onderscheiden:
a. analyse vaninnovatieprocessen (inventie-,ontwikkelings-, acceptatie-en implementatieprocessen);
b. technologiebeleid van overheid en bedrijfsleven (sturing van innovatieprocessen);
c. technologisch aspectenonderzoek (maatschappelijke inbedding,sociaal-economische effecten).
Inaansluiting op hetTA-programma van LNVzijn de programmatische inspanningen er enerzijds op
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gericht de expertise met betrekking tot TAin stand te houden en te verbeteren. Daarnaast zal
expertise moeten worden ontwikkeld en uitgebouwd op het proces-matige vaninnovatie in relatie
tot het primaire bedrijf. Hierbij zalde koppeling met activiteiten waarbij technologie t.b.v. farm
management wordt ontwikkeld (m.n. de IMAG-DLO projecten) leiden tot activiteiten waarbij
innovatie- enimplementatiestrategieën case-gewijs zullen worden ontwikkeld.
Milieumanagement
Onder dit thema vindt deontwikkeling entoepassing plaatsvan methoden t.b.v. systemen ter
ondersteuning van beleid en milieumanagement op bedrijfsniveau. Hetonderzoek richt zich
nadrukkelijk op de strategische en methodologische aspecten die noodzakelijk zijn bij de ontwikkeling van expertsystemen op dit terrein.Ontwikkeling van applicaties op bedrijfsniveau zal vanuit
de markt worden gefinancierd.Ontwikkeling van applicaties voor beleidsondersteuning valt
daarentegen binnen dedoelstelling van dit thema.Hierbij gaat het met name om methoden waarbij
de relatie tussen ondernemersgedrag en milieu-maatregelen en-randvoorwaarden centraal staan.
Biologische Land-en Tuinbouw
Technisch-economisch onderzoek naar de rentabiliteit en doelmatigheid van biologische productie
en uiteenlopende biologische bedrijfssystemen,omschakelingsperspectieven van bedrijven met
gangbare naar biologische teelten, milieu-aspecten van biologische productie en marktvergroting
door middelvan evaluatie van het consumentengedrag en meer aandacht voor de marktpenetratie
en marktontwikkeling. Vergelijkende analyse van bedrijfsresultaten,gebaseerd op praktijkgegevens,
is hier de belangrijkste activiteiten. Belangrijke doelstelling isde afstemming met ander onderzoek
waarbij m.n. samenwerking enintegratie zalworden nagestreefd met het technisch-biologisch
onderzoek.
Diergezondheid en dierwelzijn
Diergezondheidsonderzoek richt zicht binnen dit kader opde kosten van diergezondheid,
gezondheidskenmerken endiergeneesmiddelengebruik op bedrijven. Het opzetten en implementeren van een systeemvan registratie hiervoor is de eerste prioriteit binnen dit thema. Inde
planningsperiode zullen deeerste gegevensvanuit deze registratievoor een beperkt aantal takken
beschikbaar komen.Opbasisvan deze gegevens zal analyse plaatsvinden naar deverschillen tussen
bedrijven en kunnen verbanden worden gelegd tussen diergeneesmiddelengebruik, diergezondheid,
technische en economische aspecten op bedrijfs-en macro-niveau. Daarnaast zalhet onderzoek zich
concentreren op het risico-aspect. Inde planperiode zal eenoriëntatie plaatsvinden naar doelstelling
envorm van sociaal-economisch onderzoek op het gebied van dierwelzijn.
planning 1998

Subprogramma's:
Management
Bedrijfsontwikkeling
In 1998wordt verder gewerkt aan het project Landbouw 2005waar in 1997een start is mee gemaakt.
Hiervoor wordt 0,5 fte gereserveerd.LNVheeft dezewerkgroep opgestart. Dezewekgroep zal vanuit
LEI-DLOondersteund worden in de vorm van kwantitatieve onderbouwing van toekomstbeelden.
Vervolgens zalin 1998in samenwerking met IKC-Landbouw een (of meerdere) takverkenning (en)
uitgevoerd worden op basisvanvragennotities van LNV.LNVzalbegin 1998een keuze maken
betreffende dete onderzoeken thema's/taken. Dit wordt mede bepaald door de beleidsagenda van
1998 enverder. Begin 1998wordt vanuit LNVdevoorkeur gegeven aande uitwerking van
takverkenning pluimveehouderij ende boomkwekerij. Depositie van het IKCisin dit kader enigszins
gewijzigd van uitvoerder naar begeleider. Inzetvanuit het IKCvoor de uitvoering van
takverkenningen wordt niet voorzien.
Technologie en Produktiviteit
Gegevensover innovatie op bedrijven in de land-entuinbouw worden door middelvan enquêtes
verzameld op bedrijven die deelnemen aan Bedrijfsinformatie Netvan LEI-DLOen bedrijven die als
voorlopers gekenmerkt worden. Decapaciteit voor de dataverzameling isgeen onderdeel van dit
programma. Indit programma wordt in 1998capaciteit ingezet voor deanalysevande monitoring
en deverdere methodologische ontwikkeling. Met behulp van deze gegevens en de beschikbare
gegevens uit het BINzullen statistische analyses uitgevoerd worden om verbanden te kunnen leggen
tussen innovatie op primaire bedrijven en economische prestaties en om deinvloed van beleid op
innovatie te achterhalen.Eenprojectplan voor deverwerking van dedata is ontwikkeld en
doorgesproken met LNV.
In 1997zalworden gestart met onderzoek naar drijvende krachten achter nieuwe organisatorische
ondernemingsvormen enwelke invloed dit zalhebben op het beleid.In 1998zalhet onderzoek naar
innovatieve bedrijfssystemen en ondernemingsvormen worden voortgezet. Hierbij zal meer
aandacht zijn voor voortrekkers,ook internationaal. Ook zaler ontwikkeling en toepassing
plaatsvinden van nieuwe concepten voor interactie tussen beleid,praktijk en kennisinstellingen.
Milieumanagement
Voor dit subprogramma zijn vooralsnog geen projecten opgenomen in 1998.Inde capaciteit dieis
gereserveerd voor samenwerking met proefstations zal hier aandacht aanworden besteed.
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Biologische land-en tuinbouw
In 1998zaldedocumentatie van45 biologische landbouwbedrijven worden voortgezet. Deze
bedrijven betreffen circa 20 melkveebedrijven, 10akkerbouwbedrijven, 10gewascombinaties en 5
vollegrondsgroentenbedrijven.
Het bedrijfsvergelijkende onderzoek naar biologische vollegrondsgroentebedrijven zalin 1998 in
samenwerking met het PAVuitgevoerd worden. In 1998 zijn vancirca 15 bedrijven
bedrijfseconomische enarbeidstechnische gegevens over 4jaar beschikbaar voor onderzoek
(1992/93 tot en met 1996/97).Voor de afsluiting van dit project is eendeelvan de beschikbare
capaciteit nodig.
Eendeelvandeonderzoekcapaciteit wordt ingezet voor de analyse en rapportage van de
verzamelde gegevensin de bovenvermelde documentatie van de45 bedrijven.
Diergezondheid en Welzijn
In het onderzoek van LEI-DLOzaldeintegrale bedrijfsbenadering centraalstaan.Hoezouden de
toekomstige bedrijfssystemen, bedrijven en sectoren zich ontwikkelen, rekening houdend met
diergezondheids- enwelzijnsaspecten in combinatie met andere aspecten en beleidsthema's. Hierbij
zalsamenwerking zijn met andereinstellingen zoals ID-DLO, IMAG-DLO,LUW, DLVe.a.
Door LNVisvoor 1998de prioriteit gelegd bij devolgende projecten:
a. opzet proeftuin monitoring diergezondheid en dierenwelzijn;
b. modelmatige benadering vanwelzijnskenmerken in de pluimveevleesketen (in samenwerking
met LUW/ABE);
c. in 1997iseenstudie gestart samen met PVEten aanzienvan economische aspecten van
Salmonellaproblematiek in vleeskuikenvlees;dit onderzoek wordt in 1998 voortgezet;
d. evaluatie van NCD-uitbraken 1992-1994en huidig vaccinatiebeleid: aanbevelingen voor beleid en
bouwstenen voor een draaiboek;
e. Salmonella varkens;
f. integrale analyseeconomie,welzijn engezondheid in samenwerking met proefstations.
Indien in 1998 nog capaciteit resteert zaleen start gemaakt worden met de haalbaarheidsstudie
"levende export varkens'.
Informatietechnologie en bedrijfsontwikkeling(IMAG-inzet)
In 1998wordt het onderzoek afgerond naar modellen voor scheduling van het intern transport bij
glastuinbouwbedrijven met mobiele teeltsystemen.Voor de oplossing van de
schedulingsvraagstukken wordt gebruik gemaakt van artificialintelligence technieken. De resultaten
van dit onderzoek worden in 1998vastgelegd in een proefschrift.
Voor deverbetering vande kwaliteit van het produkt en het produktieproces in de melkveehouderij
wordt onderzocht of detechniek van datamining ende daarbij behorende gegevensverzameling van
individuele bedrijven een zinvolle bijdrage kan leveren.In 1998wordt aandacht besteed aan de
kwaliteit vandeverzamelde gegevens en beschikbare analysetechnieken. Dit project wordt mede
ondersteund door het ministerie van economische zaken.
Samenwerking proefstations:
Door LNVwordt grote waarde gehecht aan programmatische samenwerking tussen DLOen
proefstations. Daarvoor isin dit programma 1.0 fte gereserveerd voor samenwerking. Inde
voorlopige programma's van de proefstations is aangegeven dat onder andere op het terrein van
bedrijfsontwikkeling en management samenwerking met LEI-DLOgewenst is.
Voor 1998zijn devolgende projecten geselecteerd:
1. consequenties biologische teeltwijze en meer natuurlijke overbescherming op
boomkwekerijbedrijven (BPO);
2. kennisbehoefte voor omschakeling naar geïntegreerde bollenteelt (LBO,2jaar);
3. milieukundige analyse en evalatie biologische glastuinbouw (PBG);
4. introductie van nieuwe (resistente) rassen(FPO).
Kortlopende vragen
andere relevante
programma's

129, 245, 248, 252, 294, 295, 298, 301

indicatie omvang

Totaal Mf 1,8 waarvan Mf 1,6 ten lastevan LNV.

projecten
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Programma 239

Bedrijven-lnformatienet

Programmaleider

Drs.K.J.Poppe—LEI-DLO

aanvangsjaar

1996

eindjaar

1999

samenvatting

Boekhoudkundige en (milieu-) technische gegevens over definancieel-economische entechnischeconomische ontwikkelingen en positie van bedrijven in de land-entuinbouw, bosbouw en visserij
worden regelmatig verzameld en bewerkt in het LEI-Bedrijven-Informatienet. Dezegegevens worden
tevens geanalyseerd en gebruikt in prognotiserend onderzoek. Doelisinformatie-voorziening van
het beleid van EU,nationale overheid engeorganiseerd bedrijfsleven,en devoorziening van
basisgegevens voor het landbouw-economischen ander onderzoek. Het programma is
onderverdeeld in twee subprogramma's die apart evalueerbaar zijn:
1. Boekhouding
2. Periodieke Rapportage
Subprogramma Boekhouding

aanleiding

Deoverheidsbemoeienis met de agrarische sector is relatief groot. Voor de ontwikkeling en
evaluatie van het landbouw- envisserijbeleid,zowel op EU-als nationaal niveau,wordt door de
beleidspartners regelmatige informatie over definancieel-economische ontwikkeling en positie van
debedrijven noodzakelijk geacht.Centraalin de probleemstelling staat deverzameling van gegevens
voor het gevenvan inzicht in defeitelijke financieel-economische ontwikkeling en deverklaring van
deachtergronden hiervan.

doel

Het programma behoort vrijwel geheeltot decategorie wettelijke en dienstverlenende taken.LEIDLOheeft dewettelijke verplichting jaarlijks aande EUde bedrijfsresultaten enfinanciële positie
voor tenminste 1500 land-entuinbouwbedrijven door te geven.Naast deverplichte informatie voor
de EUzijn ook data nodig over hoeveelheden van productiemiddelen en producten,met name over
milieubelastende inputs per teelt en over deinkomens buiten bedrijf. Deze gegevensverzameling
geschiedt in het licht vande behoeften vandeStructuurnota Landbouw envormt ook de basis van
veelonderzoek in andere programma's van LEI-DLOzoals Bedrijfsontwikkeling (203),Milieu (129) en
Beleid (245).
Voor de nationale overheid enhet bedrijfsleven worden boekhoudingen van bosbouw- en
visserijbedrijven gevoerd.Ook hier is de doelstelling,inzicht te gevenin de economische ontwikkelingen en het verschaffen van een basisvoor onderzoek in andere programma's van LEI-DLO.
Financieel-economische ontwikkelingen en positie van agrarische bedrijven
Tot het terrein van dit programma hoort destatistische informatie over de ontwikkelingen in
rentabiliteit,inkomen enfinanciële situatie. Het Nederlandse Informatienet voldoet aande eisen die
de EUer aan stelt, met uitzondering van deondergrens aande bedrijfsgrootte. De EUwil in de
toekomst meer gegevens overinkomsten van buiten de landbouw envan kleinere bedrijven. LEI-DLO
verzamelt reedsgegevens over inkomsten van buiten het bedrijf, maar het voldoet nog niet aande
laatste wens.
Voor de bosbouw worden particuliere bedrijven geadministreerd. Uitbreiding van de steekproef tot
overheidsobjecten wordt wenselijk geacht. Behalve aan bosdient ook aandacht te worden besteed
aan de (beheerskosten enfunctiesvan de) overige natuurlijke terreinen en de recreatie.Op basisvan
projectfinanciering worden door accountantsbureaus aangeleverde fiscale administraties van
loonwerkbedrijven bewerkt tot een bedrijfseconomische rapportage.
Ontwikkeling van technisch-economische relaties in agrarische bedrijven
In het licht van de behoeften vande Structuurnota Landbouw en het beleidsvoornemen 'Dynamiek
envernieuwing',is het gewenst detechnisch-economische gegevensverzameling tussen de land-en
tuinbouwtakken verder te harmoniseren en aante passen.Daarbij dienen van zoveel mogelijk
bedrijven gegevens per gewas (kostenplaatsen) te worden verzameld.Ook dient een registratie van
milieu-investeringen plaatstevinden.Voor detoekomst dient uitbreiding naar gegevens over
diergeneesmiddelen, bodemkwaliteit en emissieste worden overwogen.
Fundamenteel en toegepast onderzoek op boekhoudkundig terrein
Deactiviteiten binnen het programma worden afgestemd op deinformatie die in de komende jaren
nodig zalzijn. Ook dein detoekomst beschikbare technologie en de houding vande deelnemers
met betrekking tot het aanleveren van gegevens beïnvloedt de kwaliteit van deze informatie. Het
strevenis het LEI-Bedrijven-Informatienet met het daarbij behorende deelnemersverslag
richtinggevend te doen zijn voor deze activiteiten in de agrarische sector. Daarbij geldt dat het
programma eentoonaangevende rol speelt in het beheer van het bedrijfseconomisch
begrippenapparaat in agrarisch Nederland. Het LEI-Bedrijven-Informatienet zalverder worden
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ontwikkeld, zowel met betrekking tot de gebruikerswensen alsde efficiency vanverzameling en
verwerking van degegevens (Boekhouding 2000).Daarbij wordt aandacht besteed aan het veel
eerder beschikbaar komen vangegevens op kas-basis. Naar deverslaggeving (inclusief inpassing van
onderzoeksresultaten) wordt eentheorie-vormend onderzoek voorzien.Voor beide onderwerpen is
additionele strategische inzet nodig.In het kader van het EU-FAIR-programmawordt een concerted
action uitgevoerd (PACIOLI) om ook het Europese boekhoudnet te vernieuwen en aante passenaan
veranderende gebruikerswensen en nieuwe technologie dient eenfollow-up te komen. Financiering
door de EUisdarbijvermoedelijk te verwezenlijken.
Subprogramma Periodieke Rapportage
aanleiding

Deoverheidsbemoeienis met de agrarische sector is relatief groot.Voor de ontwikkeling en
evaluatie van het landbouw- envisserijbeleid,zowel op EU-als nationaal niveau,wordt door de
beleidspartners regelmatige informatie over definancieel-economische ontwikkeling en de positie
vande bedrijven noodzakelijk geacht. Centraalin de probleemstelling staat de rapportage die
voorziet in de behoefte aaninzicht in defeitelijke financieel-economische ontwikkeling en de
verklaring vande achtergronden hiervan.

doel

Het programma behoort grotendeels tot decategorie dienstverlenende taken. Het programma
draagt door regelmatige informatie over de achtergronden van deontwikkelingen op financieeleconomisch entechnische-economische gebied bij aande ondersteuning bij beleidsvorming.
Voorlopige endefinitieve gegevens uit het LEI-Bedrijven-Informatienet worden gepubliceerd in
statistische rapportages. Op basisvan aanvullende cijfersover prijs-en kilogram-ontwikkeling
worden prognoses en ramingen gemaakt.
Concurrentiekracht en continuïteit van bedrijven en sector zijn randvoorwaarden bij het te voeren
milieubeleid. Bijde beslissingen op bedrijfsniveau over continuïteit is definanciële positie van de
bedrijfsopvolger medevan doorslaggevende betekenis. Hetvoornemen is periodiek de kennis over
dit onderwerp te actualiseren.Daartoe behoort ook de kennis over defiscale positie.Voor de
beoordeling vande concurrentiekracht van de Nederlandse bedrijven is een rapportage naar de
bedrijfsuitkomsten in Europeesverband voorzien.
Intoenemende matewordt het LEI-Bedrijven-Informatienet gebruikt om inzicht te geven in
onderwerpen waarmee bij de bedrijfskeuze geen rekening is gehouden. Bestudering van de daarbij
optredende statistische problemen ende mogelijke oplossingen (bv. post-stratificatie bij panelonderzoek) is gewenst.

planning 1998

Basisvoor het werkplan is degezamenlijke productenlijst. Deze productenlijst wordt in onderling
overleg injanuari 1998enjuni 1988aangevuld teneinde de dataverzameling in eenzo vroeg
mogelijk stadium aante passen aan detoekomstige informatiebehoefte. Bijde aanvulling worden de
in de lijst genoemde LNV-medewerkers betrokken.
In 1998levert het BINin het kader van deWDTdevolgende producten op:
* l februari 1998:databank met gegevens 1996/97voor akkerbouw- en veehouderijbedrijven;
* 1april 1998:databank met gegevens 1996voor de tuinbouwbedrijven;
* nader te bepalen:databank met gegevens 1997voor de bosbouwbedrijven;
* nader te bepalen:databank met gegevens 1997voor devisserijbedrijven;
* 15januari: nieuwe sbeen nge (PR-63);
* 15april1998:tape met gegevens 1996/97voor RICA;
* 6keer perjaar het periodiek AgriMonitor, met zonodig een actualisering van actuele inkomens
en milieugegevens;
* 15april 1998:overzicht met actueel beeld (inkomen en eventueel milieu) van de agrarische
bedrijfstypen ende totale sector, bijvoorkeur in devorm van hoofdstuk 3van het LEB;
* 15december 1998:PR-3met een actueelbeeldvan deinkomens in deverschillende bedrijfstypen
en de agrarische sector totaal;
* een actuele Internet-siteconform de specificaties die daarvoor in detweede helft van 1997
worden opgesteld;
* software endocumentatie in het project Boekhouding 2000,met het oog op een flexibeler,
efficiënter engeharmoniseerdere gegevensverzameling per 1.1.1999De publicaties BUL,BUT,FIP,FITen BEF worden ookin 1998niet meer uitgebracht. Benodigde
gegevens kunnen worden verkregen via de Internet-site,defax-service van AgriMonitor of via
telefonisch contact met W.A.H.B. Bouwman of A.L.J.van Vliet.
In 1998wordt in ieder gevaleen brochure beschikbaar gesteldwaarin het privacybeleid rond het BIN
uiteen wordt gezet. Bijde afronding van degegevensverzameling voor 1996 (1996/97) wordt een
brochure met uitkomsten gemaakt. Tevenswordt aandacht besteed aan de gevolgen van
Boekhouding 2000voor deelnemers en gebruikers.
Indegegevensverzameling in 1998(op de bestaande 1500 bedrijven die voor de EUworden
bijgehouden voor het boekjaar 1997c.q.1997/98) worden devolgende vernieuwingen doorgevoerd:
* in samenwerking met deVLBzalvan de bij deVLB-leden aangesloten steekproefbedrijven een
aantalfiscale gegevens worden verzameld;
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*

*
*
*
*
*
*
*

agri-tourisme/recreatie op de steekproefbedrijven: via aanvullende projectfinanciering zijn in
1996 (50dagen) en 1997 (25 dagen) op dit vlak gegevens verzameld.Afhankelijk van de nog te
analyseren uitkomsten endevraag of ervan aanvullende informatie sprake kan zijn t.o.v. de in
de Meitelling 1997gestelde vragen,zullen een aantal gegevens ook in 1998 (boekjaar 1998/99)
worden opgenomen;
verder zal er capaciteit beschikbaar worden gesteld voor verzameling van recreatie-gegevens
buiten de steekproefbedrijven (totaal l fte voor recreatie incl bestaande inzet);
MINAS:deverzamelde gegevens in het kader van de mineralenboekhouding zullen worden
aangevuld zodat ook de MINAS-aangiftevandesteekproefbedrijven akkerbouw en veehouderij
beschikbaar is;
afzetwijze: dein 1997 (boekjaar 1996/97) ingevoerde registratie van de noteringen waarop
biggen, vleesvarkens en eieren worden verhandeld,wordt voortgezet;
dein 1997 (boekjaar 1996/97) verbeterde registratie van schapen (ter vervanging van de buiten de
WDTvallende ente beëindigen schapendeeladministraties) wordt voortgezet;
dein 1997 (boekjaar 1996/97) verbeterde registratie van de kosten enopbrengsten van
vleesstieren wordt voortgezet;
op de tuinbouwbedrijven wordt dein 1997 (boekjaar 1996) gestarte verdere detaillering van het
energiegebruik voortgezet en met RIVMwordt er bodemonderzoek uitgevoerd;
eris nog enige capaciteit beschikbaar voor een aantal kleinere onderwerpen die in 1998
(eventueel zelfs boekjaar 1997/98) kunnen worden meegenomen bij de normale werkwijze op de
genoemde 1500bedrijven.Jaarlijks blijkt hieraan lopende hetjaar behoefte (zie bijvoorbeeld
hierboven voor 1997) omdat plotseling nieuwe regelingen worden ingevoerd of omdat nieuw
onderzoek start. Indit kader wordt in ieder geval rekening gehouden met enkele vragen ten
behoeve van de innovatiemonitoring.

Op projectbasis wordt de administratieve organisatie ook gebruikt voor gegevensverzameling op
andere groepen bedrijven zoals BD/ECO,Management Biologische respectievelijk Duurzame
Melkveebedrijven,en Bedrijven vanOnderzoeksinstellingen (De Marke,CAH Dronten).
andere relevante
programma's

129, 203, 245

indicatie omvang

Totaal Mf 15,3waarvan Mf 14,6ten lastevan LNV.

projecten

DeWDT<apariteit is alsvolgt over de projecten verdeeld (tussen haakjes de projectleider):
60901
62000
62001
62002
63003
63004
64001
63005
64002
63007
63008
65001
65004
65005
65006
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Software boekhouding (D.Verwaart)
Boekhouding particuliere bosbedrijven (J. Luijt)
Beheer informatienet (K.J.Poppe)
Bedrijfskeuze land-entuinbouwbedrijven (J.Dijk)
Typologie, sbeen bss(J.Weiten)
Waarderingsnormen landbouwbedrijven (J.van Dijk)
Waarderingsnormen tuinbouwbedrijven (W. Bouwman)
Gegevensverzameling landbouwbedrijven (J.van Dijk)
Gegevensverzameling tuinbouwbedrijven (W. Bouwman)
Actuele situatie -PR-3(C.de Bont)
Agri-Monitor, incl. LEB-hfdstuk 3 (K.J.Poppe &G.S.Venema)
Boekhouding kottervisserij (W. Davidse)
Visserij in Cijfers (W. Smit)
Financiële positie visserij
Bedrijfsuitkomsten Zeeuwse mosselkwekerij

Programma 242

Analyse concurrentiekracht van de Nederlandse agribusiness

programmaleider

Ir.J.H.M.Wijnands-LEI-DLO

aanvangsjaar

1998

eindjaar

2002

samenvatting

Het programma richt zich op deanalysevan deconcurrentiepositie van producten,sectoren en/of de
Nederlandse agribusiness alstotaalom op basishiervan strategische aanbevelingen te doen ter
versterking van deconcurrentiekracht. Deconcurrentiekracht wordt bepaald door sterkte en zwakte
ten opzichte van concurrenten endoor omgevingsfactoren tot uiting komend in kansen en
bedreigingen.

aanleiding

Aanleiding:
Deveranderingen in markten voor agrarische producten envoedingsmiddelen van een aanbiedersmarkt naar eenvragersmarkt vraagt om aanpassingen van de Nederlandse agribusiness om de
internationale concurrentiepositie te behouden enteversterken.Om strategische keuzeste kunnen
maken is een systematische analyse noodzakelijk vande huidige concurrentiekracht. Een diepgaande
analysevanontwikkelingen in demarkt geeft opties aan hoe sectoren,gegeven de sterke en zwakke
punten,toekomstige kansen kunnen benutten en bedreigingen kunnen keren.Nadrukkelijk moeten
desterke kanten worden uitgebaat in eenoptimale synergie met de kansen.
Probleemstelling:
Welke zijn de (middel) lange termijn ontwikkelingen vande concurrentiekracht voor producten en/of
sectoren. Dehoofddeterminanten vande concurrentiekracht omvatten aanpassingsvermogen aande
markt, ketendoelmatigheid, kostenefficiency enstrategisch potentieel. Inde meting van de
concurrentiekracht wordt steedseeninschatting gemaakt ten opzichte vanconcurrenten. De analyse
kan betrekking hebben op producten,sectorenof degehele agribusiness.
Dedoelgroepen zijnin eenvijftal groepen in te delenteweten beleidsdirecties van ministeries, horizontale enverticale branche-organisaties,onderzoekinstellingen, internationale organisaties en
ondernemingen.

doel

Voor de concurrentiekracht van Nederland ishet belangrijk een goed zicht te hebben op de (middel)
lange termijn ontwikkelingen op deinternationale markten voor voedingsmiddelen. Een breed
opgezet onderzoek naar de belangrijke trends enontwikkelingen op deze markten en de gevolgen
die deze hebben voor de agrarische producten en/of sectoren vormt een kader waarbinnen op
sector-en productniveau verder gewerkt kanworden aandeversterking vande concurrentiekracht.
Desamenwerkende instellingen hebben reeds kennis en ervaring opgedaan met concurrentieanalyse
enstrategische planvorming. Inhet LEI-DLOproject "Concurrentiemonitor" iseen methodisch kader
opgezet voor de meting vandeconcurrentiekracht. Deze methodiek zalals kader gebruikt worden
voor deverdere invulling van het programma. Het praktijkonderzoek heeft veelkennisop het gebied
van productvernieuwing, kwaliteit en kosten-efficiency en kan potenties van de primaire sectoren in
diverse (internationale) regio's beoordelen.Dezegezamenlijke kennis zalworden ingezet om
beleidmakers op micro (bedrijven), meso (sectororganen) en macro-niveau (nationale en
internationale overheden) van relevante marktinformatie te voorzien en strategische opties aan te
reiken om deconcurrentiepositie teversterken.Hiernaast zalde aanwezige kennis en ervaring
verder verdiept moeten worden, Indeze aanloopperiode vraagt uitwisseling van kennis en ervaring
de nodige aandacht.
Samengevat isdedoelstelling deconcurrentiekracht vande Nederlandse agribusiness te versterken
door analysester verrichten enhetverstrekkenvan informatie.

planning 1998

Eendeelvande projecten vloeien voort uit posterioriteiten en passen niet volledig binnen de
doelstelling van het programma. Ookvoor 1999geldt datvoor een aantalprojecten.Gestreefd wordt
om zo snel mogelijk alle projecten inte passenin de programma omschrijving. De coördinatiewerkzaamheden in 1998en 1999hebben realisatie van dit streven alsdoel. Deeerste doelstelling is
om de samenwerking verder gestalte te geven ente verstevigen. Hettweede element is "Meting van
concurrentiekracht" te versterken in alle projecten in 1999 enverder.Tegendeze achtergrond is
capaciteit (onder de rubriek coördinatie) gereserveerdvoor het organiseren vanworkshops voor de
uitwisseling van kennis onder dedeelnemende instellingen.Bovendien worden in 1998vier
projecten in samenwerking tussen LEI-DLOeninstellingen van het praktijkonderzoek uitgevoerd.
Voor de laterejaren wordt gestreefd naar meer samenwerkingsprojecten.
Deverdeling van capaciteit vindt in belangrijke mate plaats op basisvan aanvragen voor onderzoek
vanuit LNV.Dewensen vandeopdrachtgever respecterend wordt er een sterk accent op het thema
meting van deconcurrentiekracht gelegd.Bovendien wordt een accent op samenwerking met het
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praktijkonderzoek gelegd,gericht op versterking van de kennisvan meting van de
concurrentiekracht. In het volgende wordt kort per subthema de onderwerpen voor komend jaar
aangegeven.
Concurrentiekracht
0. Geïntegreerde aanpak
Een meting vande concurrentievermogen wordt uitgevoerd voor het project visverwerking en
visgroothandel. Dit project isin 1997gestart enzalin 1999worden afgesloten.
Ook voor defruitsector zaldeconcurrentiekracht gemeten worden. Dit project wordt in
samenwerking van FPOmet LEI-DLOuitgevoerd.Voor de sierteelt wordt een project opgestart, met
de nadruk op de betekenis van Kenya voor de Nederlandse sector.
1. Aanpassingsvermogen aan de markt
Voor diverse producten wordt door met name het praktijkonderzoek een bijdrage geleverd aan
verbreding van het assortiment,verhoging van kwaliteit en afstemming van aanbod op vraag.
2. Ketendoelmatigheid
Voor de bloemisterij en glasgroenten producten wordt een marktinformatiesysteem opgezet, zodat
een doelmatigere afzet plaatsheeft.
3. Kostenefficiency
Onderzoek naar verhoging van de kostenefficiency wordt voor diverse producten onderzocht. Dit
onderdeel wordt vrijwel geheeldoor het praktijkonderzoek uitgevoerd.
4- Strategisch potentieel
Voor dit onderdeel zijn in 1998geen projecten gepland.
Strategische aanbevelingen
Geen projecten
Sector- en regiovisies respectievelijk Ketenanalyses
Eensectorstudie van devarkenshouderij wordt uitgevoerd. Desamenhang van externe invloeden op
de bedrijven ende ontwikkeling op bedrijfsniveau worden geanalyseerd gericht op stimulering van
een afzetgeoriënteerde varkenshouderij sector.
Nagegaan wordt wat deJapanse markt voor de Nederlandse agrisector kan betekenen. Er wordt
gekeken hoe de markt in Japangeorganiseerd is enwaar kansen voor Nederland liggen.
Ketenonderzoek vindt in het kader van AKK-projecten plaats,met nadruk op versterking van kennis
op dit gebied.Indit programma is slechts de contra-financiering opgenomen.Tentweede wordt van
een aantal ketens een actuele beschrijving opgesteld met een analyse van de belangrijkste
aandachtspunten voor het beleid in kader van haar verantwoordelijkheid op het gebied industrie en
internationale handel.

andere relevante
programma's

LEI-DLO programma's:
157Statistische documentatie endatabanken;
203 bedrijfsontwikkeling;
245 Nationaal,beleids-enontwikkelingsgericht landbouw-economisch onderzoek.

indicatie omvang

Totaal Mf 2,7waarvan Mf 1,2 ten lastevan LNVvoor het DLO-deelen Mf 1,5 ten lastevan LNVvoor
het PO-deel.

projecten

De projecten zijn onderverdeeld naar deonderscheiden subthema's.Tussen haakjes zijn de
uitvoerende instelling(en) aangegeven.
Algemeen
Organiseren van programmateam enworkshops (LEI-DLO)
Kortlopende vragen (LEI-DLO)
Concurrentiekracht
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0.

Geïntegreerde aanpak
Visverwerking en -groothandel (LEI-DLO)
Concurrentiekracht fruitteelt (FPOen LEI-DLO)
Interfaces flower business Kenya-Netherlands (LEI-DLO)

1.

Aanpassingsvermogen aan de markt
Teelt bijzondere fruitgewassen (FPO)

Faal-en succesfactoren bij innovaties (PAV)
Biologische akkerbouwbedrijven in Zuidwestelijk Zeekleigebied (PAV)
Homoloog transformatiesysteem voor champignons enoesterzwam (PC)
Biologische sierteelt (LEI-DLO,BPOen LBO)
Afstemming (dag-)aanbod opvraag van afnemers (LEI-DLOenPC)
2.

Ketendoelmatigheid
Marktinfo voor doelmatiger afzet (PBG)

3.

Kostenefficiency
Kiemrust boom-en heesterzaden (BPO)
Begeleidingssystemen fruitteelt envruchtboomkwekerij (FPO)
Verbetering rendement en concurrentiepositie van de akkerbouw in een zetmeelaardappeltelend gebied (PAVen LEI-DLO)
Rendementsverbetering enconcurrentiekracht in pluimveehouderij (PP)
Kennisintegratie en-ontsluiting in de melkveehouderij (PR)
Kennisoverdracht herstructurering varkenssector (PV)

4-

Strategisch potentieel
Geen projecten

Strategische aanbevelingen
Geen projecten
Sector en regiovisies/ketenanalyses
Marktverkenning Japan (LEI-DLO)
AKK-contrafinanciering (LEI-DLO)
Sectorstudie varkenshouderij (PV)
Ketenanalyses (LEI-DLO)
Landen en regiovisies (LEI-DLO)
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Programma 245

Nationaal en internationaal beleids- en ontwikkelingsgericht
Landbouw-economisch onderzoek

programmaleider

Drs.J.H.Post—LEI-DLO

aanvangsjaar

1996

eindjaar

1998

samenvatting

Hetonderzoek binnen dit programma isgericht opvoorbereiding enevaluatie van het beleid ten
aanzien van landbouw, tuinbouw, bosbouw envisserij op internationaal, nationaalen regionaal
niveau. Het onderzoek binnen het programma isin sterke mate integrerend van karakter in die zin
dat de ontwikkelingen in de sectoren en de beleidsmaatregelen vanuit verschillende beleidsterreinen
in samenhang met elkaar worden geanalyseerd. Het landbouw-economisch onderzoek en
ontwikkelingslanden is gericht op het versterken van de methodologische,institutionele en
personele capaciteit van het onderzoek enop deontwikkelingen in deinternationale handel in
agrarische producten
Dedoelgroepen van het onderzoek bevinden zichzowelin Nederland alsin het buitenland.
Overeenkomstig deverschillen in structuur en ontwikkeling vande landbouw is er uiteenlopende
behoefte aan onderzoek. Door verschillen in aanpak en inhoud van het onderzoek worden er drie
deelprogramma's onderscheiden.
a) Nationaal en regionaal beleidsvoorbereidend onderzoek;
b) Internationaal beleidsvoorbereidend en-evaluerend onderzoek;
c) Landbouw-economisch onderzoek in ontwikkelingslanden;
A. Nationaal- en regionaal beleidsvoorbereidend en -evaluerend onderzoek

aanleiding

Vanuit verschillende beleidsterreinen wordt invloed uitgeoefend op deontwikkelingen in de
agrarische sector, de bosbouw endevisserij endedaarmee verbonden toeleverende en verwerkende diensten en bedrijven.Bijdevoorbereiding en uitvoering van het beleiddient met een groot
aantalfactoren rekening te worden gehouden.Zowelde beleidsmakers als het bedrijfsleven en
overige betrokkenen hebben kennis eninzicht nodig omtrent de effecten van die factoren op de
ontwikkeling in de genoemde sectorenin wisselwerking met de getroffen ente nemen
beleidsmaatregelen.Voor strategische beleidsvorming is eveneensinzicht nodig in mogelijk
cumulatieve effecten vanverschillende factoren en maatregelen op de ontwikkelingen in de sector
ende effectiviteit endoelmatigheid van het beleid.
Het onderzoek isgericht op beleidsvoorbereiding en-evaluatie van de nationale en regionale
overheden, het georganiseerde bedrijfsleven en andere bij het beleid betrokken organisaties binnen
Nederland.

doel

Het doelvan het onderzoek binnen dit deelprogramma is het verschaffen van de kennis en inzicht
nodig voor debeleidsontwikkeling ten aanzienvande land- entuinbouw, de bosbouw en de visserij
op nationaal en regionaal niveau.Het onderzoek moet bijdragen tot het ontwikkelen van een
strategische visie op sectoren enregio's. Eenintegrale benadering staat hierbij voorop,in die zin dat
aandacht wordt besteed aandewisselwerking tussenverschillende economische en technische
factoren, alsook aan mogelijke cumulatieve effecten van beleidsmaatregelen vanuit verschillende
beleidsterreinen op deontwikkelingen in de sector.
Mede tegen de achtergrond van de herbezinning van de taken van het ministerie van LNVzalin de
komendejaren aandacht besteed moeten worden aan analyses gericht op het verkrijgen van meer
inzicht in dedoelmatigheid eneffectiviteit van beleidsmaatregelen. De planning op langere termijn
isverder gericht op het kunnen koppelen van aanwezige modellen voor beleidsanalyse en op het
ontwikkelen van een raamwerk voor beleidsanalyses. Eveneensis capaciteit nodig voor studies ter
onderbouwing van visies op regio's ensectoren.
B. Internationaal beleidsvoorbereidend en -evaluerend onderzoek

aanleiding
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Deontwikkelingen in de land-entuinbouw, de bosbouw en devisserij en het beleid dienaangaande
in de Europese Unie worden door vele factoren beïnvloed. Beleidsmakers en overige betrokkenen
dienen inzicht te hebbenin dezefactoren en hun effect op de ontwikkelingen in de genoemde
sectoren. Detaakstelling voor het onderzoek binnen dit deelprogramma is om degevolgen van
getroffen enoverwogen beleidsmaatregelen binnen de EUenvanoverig relevant internationaal
beleid (overige Europese enoverige OECD-landen)voor de economische situatie en perspectieven
van de diverse sectoren in de lidstaten van de EUafzonderlijk ende EUalsgeheelin beeld te
brengen. Het onderzoek analyseert het beleid tegen de achtergrond van en inwisselwerking met
algemeen economische entechnische ontwikkelingen. Het onderzoek isgericht op het verschaffen
van relevante kennis eninzichten aan:
- de Nederlandse overheid,het georganiseerde bedrijfsleven enoverige betrokken instanties ten

doel

behoeve van de voorbereiding van het beleid op EU-niveau en het internationale handelsoverleg;
de Europese Commissie enoverige EU-instanties alsmede overige internationale organisaties bij
devoorbereiding enevaluatie van beleidopinternationaal niveau.

In de planperiode 1996-1999wordt beoogd devolgende doelstellingen op het gebied van
internationaal beleidsonderzoek te bereiken:
- verschaffen van kennis over eninzicht in detoekomstige ontwikkelingen in de agrarische sector,
de bosbouw en devisserij ten behoeve vandevoorbereiding van het betreffende sectorbeleid en
relevant algemeen beleid opinternationaal niveau;
- inzicht verschaffen in de beleidsontwikkelingen op het gebied van het gemeenschappelijke
landbouw- envisserijbeleid envan andere relevante beleidsterreinen om degevolgen ervan voor
de sector te bepalen en het gevoerde beleid te evalueren.
C.Landbouw-economisch onderzoek en ontwikkelingslanden

aanleiding

Duurzaam landgebruik
Omdat duurzaam gebruik vandegrond zowelop de korte en lange termijn van essentieel belang is
voor de agrarische productie capaciteit in SSAenAzië,is er grote behoefte aan multi-disciplinaire
wetenschappelijke ondersteuning bij het analyseren en evalueren van landgebruik envoor het
verkennen van alternatieve landbouwgebruikssystemen. Indit programma wordt getracht om de
integratie van agro-technische en agro-economische kennis operationeel te maken.Dit moet leiden
tot een algemeen toepasbare methodologie, diezowel beleidsmakers moet ondersteunen bij het
verkennen van de ontwikkelingsmogelijkheden, alsop regionaal en bedrijfsniveau ondersteuning
geeft bij landgebruiksbeslissingen en bedrijfsmanagement.
Internationale handelsbetrekkingen
Deafbraak van tariefmuren in dewereld,het onstaanvan de Europese Unie endeintroductie van
nieuw milieubeleid,waarbij eisenworden gesteld aan productiewijze en afvalverwerking, leidt tot
handelsverschuiving enhandelscreatie.Op macro-niveau worden deze effecten geanalyseerd door
middelvangrote toegepaste algemeen evenwichtsmodellen, met een hoog niveau van aggregatie.
Eris echter veelal behoefte aankennis omtrent degevolgen voor specifieke producten en
productgroepen. Daarvoor is eengedetailleerdere aanpak noodzakelijk, waarbij gekeken wordt naar
concurrentiepositie, productielocaties, marketingkanalen,de organisatie vande bedrijfskolom, etc.
Deonderzoeksresultaten kunnen door diverse beleidsmakers worden gebruikt. Nederlandse
beleidsmakers kunnen kennis nemen van deveranderingen in deinternationale concurrentiepositie
met betrekking tot specifieke producten en productgroepen en daar het beleidop afstemmen. Ook
de effecten vantoekomstig beleid kunnen door middelvan scenario studiesworden geanalyseerd.
Daarnaast zalde studie aan beleidsmakers in ontwikkelingslanden informatie verstrekken over de
mogelijkheden van exportbevordering en stimulering vandirecte investeringen in bepaalde
sectoren. Hierbij bestaat de mogelijkheid om aante sluiten bij de exportdiversificatieprogramma's
van de Wereldbank

doel

Duurzaam landgebruik
Dedoelstelling van het onderzoek ligt enerzijds op het verder ontwikkelen van een multi-disciplinair
analytisch instrumentarium enanderzijds in het gebruiken van dezeinstrumenten om duurzame
landgebruikssystemen te bevorderen. Hetonderzoek bouwt voort op detot dusver bereikte
resultaten. Inhet DLV-project dient het prototype modelverder te worden ontwikkeld, met name
waar het gaat om deverwachtingen vande boer met betrekking tot de toekomstige opbrengst van
investeringen in bodemvruchtbaarheid.Verder zalhet prototype modelworden toegepast en zal
worden gezocht naar eentoepassing in eenAziatisch land. Dedoelstelling voor het NUTMON project
is Integrated Nutrient Management (INM)technieken te ontwikkelen voor SSA, waarbij zowel voor
boeren,voorlichting en NGOsalsregionale en nationale beleidsmakers dedoelgroep zijn. Ook
hierbij isintegratie vantechnische met beleidsinstrumenten een belangrijk aandachtspunt. Tevens
zaldevoedselzekerheidssituatie inWest-Afrika (SADAOC-project) specifieke aandacht krijgen.
Internationale handelsbetrekkingen
Dedoelstelling van het onderzoek naar internationale handelsstromen is eeninstrumentarium te
ontwikkelen entoe te passenom de effecten vanveranderingen in deinternationale handelsrelaties
te analyseren op product(groeps)niveau.Voor nader te bepalen producten en/of productgroepen
wordt gedacht aan bestudering van
Deeffecten van milieukeurmerken en milieu-eisen die gesteld worden aande productiewijze van
importgoederen;
Het effect van Nederlandse beleidsmaatregelen op directe Nederlandse investeringen in de
agrarische sector in ontwikkelingslanden;
Demogelijkheden en gevolgenvan eentoenemende export van agrarische producten naar
Europaten gevolge van de afspraken binnen deGATT/WTOen de oriëntatie van ontwikkelingslanden op exportbevordering en productdiversificatie;
- Het effect van beleidsmaatregelen (zoals bijvoorbeeld een energieheffing) op de concurrentiepositie van agrarische producten uit ontwikkelingslanden.
Voor alle onderdelen zalgezochtworden naar deelfinanciering door derdenvoor zover het de
toepassing de ontwikkelde analysemethoden betreft.
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planning 1998

WDT
Indit programma vallen onder WDT een drietal projecten. Dit betreft in de eerste plaats het
Landbouw-Economisch Bericht (LEB).In 1997is het LEBweer eerder uitgebracht dan hetjaar ervoor.
Voor 1998zalworden getracht, zowelqua inhoud alsqua tijdstip van publiceren nog meer aan te
sluiten op dewensen van MLNV.
Indetweede plaatsvalt hieronder deinput/outputanalyse.Op grond vandeze analyse zal onder
meer ook in 1998weer een publicatie verschijnen over de betekenis van de agribusiness. Bij het
opstellen van deinput/output-tabelwordt nauw samengewerkt met hetCBS.
Indederde plaats behoort hiertoe de opstelling van de landbouwrekeningen. Ook bij dit project
wordt nauw samengewerkt met het CBS.In 1997moest een omvangrijke investering worden gedaan
om de bezuinigingen op dit project te kunnen realiseren. Binnen dit project wordt o.m. de jaarlijkse
sectorinkomensramingvoor EUROSTATopgesteld.
Onderzoek
Voor kortlopende vragen van de beleidsdirecties richting LEI-DLOis 0.5fte gereserveerd. Dit komt
overeen met 10%vande beschikbare capaciteit in fte. Deinhoud is afhankelijk van de politieke
agenda.
Eenaantalin 1997lopende projecten zullenin 1997worden voortgezet.Voor een uitgebreide
beschrijving van deze projecten wordt verwezen naar voorgaande onderzoekprogramma's. Het
betreft devolgende projecten:
Dedoorlooptijd van het promotie-onderzoek "Demand andSupply models for Dutch Horticulture" is
vanjanuari 1995t/m december 1998.Hetdoelvan het onderzoek is het ontwikkelen van een
samenhangende setvanvraag-en aanbodmodellenvoor subsectoren van de Nederlandse agrarische
sector. Het onderzoek wordt begeleid door de LUWen LEI-DLO.
Het project "Future of European Agriculture" wordt uitgevoerd in samenwerking met het Centraal
Planbureau (CPB)ende Stichting Onderzoek Wereldvoedselvoorziening (SOW-VU,projectleiding). In
1997zullen onder meer op basis van het oude ECAM-modelen detot dusverre uitgevoerde
activiteiten een aantal beleidsanalyses worden uitgevoerd. In 1998 zalo.m.de supply-module
opnieuw worden geschat. Eris geen begeleidingscommissie aanwezig.
Het project "Visserijbeleid van de EU"heeft tot doel de directie Visserij te ondersteunen bij de
ontwikkeling vandegewenste positie in Brusselten aanzienvan het GVBna 2002.De
gedachtenvorming en standpunten binnen Nederland ende ECwordt geanalyseerd. Inzicht wordt
verkregen in deconsequenties van beleidsopties voor de Nderlandse positie. Defasering geschiedt in
overleg met directie Visserij om zogoed mogelijk de behoeften te dekken.Gedurende het onderzoek
zalregelmatig overleg met de directie Visserij (Vaesen Barel) plaatshebben.
Het onderzoek "Management of EconomieImpacts of Fishery Management Decisisions" iseen FAIRproject, in samenwerking met Duitse Spaanseonderzoeksinstellingen. Het doelis het ontwikkelen en
toepassenvan een modelwaarmee de economische gevolgen van visserijbeheersmaatregelen
kunnen worden geschat voor enkele belangrijke segmenten van de Nederlandse vissersvloot (in feite
eenformalisering/standaarisering van een regelmatig terugkerende ad hoc activiteit). De looptijd
van het onderzoek istwee jaar.
Eenhalf fte is gereserveerd voor kortlopende vragenvande beleidsdirecties richting LEI-DLO.De
inhoud wordt bepaald door de aanwezige behoeften (politieke agenda).
Eendeelvan het werkprogramma valt onder deWettelijke en Dienstverlenende taken (WDT),zie
onder punt 8. Hieronder valt het Landbouw-Economisch Bericht,dat een overzicht geeft van de
actuele economische situatie in de Nederlandse agrarische bedrijfstak. Ook dejaarlijkse raming van
de sectorrekening valt eronder. Erwordt voor Eurostat een raming gemaakt van het agrarisch
inkomen in het lopendejaar ten behoeve van het gemeenschappelijk markt- en prijsbeleid.Een
ander project isde macro-economische input-outputanalyse van de Nederlandse landbouw.
Berekeningenworden uitgevoerd naar de betekenis vande agrarische sector voor de Nederlandse
economie.
Het project "Evaluatie van de huidige GATT-afspraken voor de Nederlandse agribusiness" is nieuw.
Debedoeling van het project is om de werkelijke pijnpunten van het recente accoord bloot te leggen
endaarmee de Nederlandse beleidsmakers te ondersteunen bij hun positiebepaling voor een
volgende GATT/WTO-ronde. De uitvoering zalin nauw overleg met dedirectie International Zaken
plaatsvinden.
Nieuw isvoorts het project "Effectiviteit (toekomstige) fiscale beleidsinstrumenten op de
ontwikkeling vande Nederlandse agrarische sector". Het doelvan dit project is om (mogelijke)
veranderingen in hetfiscale stelselzoalsvergroening,vereenvoudiging etc.te kunnen beoordelen
op hun effecten op bedrijfs-en sectornivo alsmede op hun budgettaire effecten. Het project heeft
een looptijd vantweejaar en biedt een mogelijkheid voor monitoring in de daarop volgendejaren.
Het project zalin nauw overleg met het Stafbureau Algemene Leiding en de directie Landbouw
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worden uitgevoerd.
Nieuw isvoorts het project "Consumer Concerns". Binnen de komende WTO ronde onder meer over
"non-tariff" handelsbelemmeringen zullen deconsumer concerns een belangrijke rol spelen
(biotechnologie, gezondheid en"welzijn" mens endier, voedselveiligheid etc), het onderzoek heeft
eenverkennend karakter op grond waarvan keuzesvoor meer toegespitst onderzoek kunnen
worden gedaan.Hetonderzoek vindt plaatsin overleg met dedirectie Internationale Zaken.
Tenslotte is nieuw het project "The significance of economieincentives in fisheries management
under the CFP".Dit project moet nog door de EU-commissieworden goedgekeurd. Het doelvan het
project is om de mogelijkheden van meer markt-conforme instrumenten voor het visserijbeleid te
verkennen. Met dit project zaltevens detheorievorming voor dit onderzoek worden versterkt. Het
project zalworden gecoördineerd door de Universiteit van Portmouth (UK).
Capaciteitsknelpunten in 1998.
Erzijn eenaantalprojectvoorstellen ingediend waarvoor belangstelling bestaat bij beleidsdirecties,
maar waarvoor geen capaciteit aanwezig is. Het betreft devolgende voorstellen:
1. Toekomst EU-landbouwbeleid,analysevoorstellen "Agenda 2000";
2. Micro-simulatie van Europese beleidsvoorstellen;
3. Literatuurstudie naar de rolvan economische instrumenten voor een efficiente allocatie van
water over deverschillende gebruikers;
4. Gevolgen vanveranderde handelsbetrekkingen van de EUmet de Midden-en Oosteuropese
landenvoor de Nederlandse intensieve veehouderij;
5. Eenvergelijking tussen defiscale stelselsvan Nederland en een aantal EU-landen, relevant voor
deagrarische sector;
6. Bedrijfsadministratie als beleidsinstrument;
7. Agri-Vitaliteitsmonitor.
Deonderwerpen genoemd onder l en2zijn in hoge mate actueel en beleidsrelevant. Niettemin zijn
deze onderwerpen niet in de planning opgenomen. Het lijkt meer voor de hand liggend de vragen
van de beleidsdirecties over deze onderwerpen of te wachten en die te beantwoorden in het kader
van de zogenaamde "Kortlopende vragen" beperkt is.Het onder 3genoemde onderwerp is zeker
beleidsrelevant enwordt gesteunddoor dedirectie MKG,een probleem is evenweldat het niet
betrekking heeft op het traditionele landbouw- en handelsbeleid (Ook binnen het programma
milieuonderzoek isvoor dit onderwerp geen ruimte). Gelet op detoetreding van een aantal OostEuropese landen tot de EUis hetvan belang om aan de mogelijke gevolgen voor Nederland
aandacht te schenken.Voor dit onderwerp isvoor 1998geen capaciteit beschikbaar, gelet op de
hogere urgentie van degekozen onderwerpen. Hetvergelijkend onderzoek fiscale stelsels EU-landen
(onder nr. 5) zou uitgevoerd kunnenworden in samenwerking met andere landen.Hiervoor zou t.z.t.
een EU-voorstelkunnen worden ingediend. Hetonderwerp onder 6iswel relevant maar berust niet
op een directe vraag vanuit LNV.Ook het laatste onderwerp heeft geen betrekking op het landbouwen handelsbeleid in ergerezin.
andere relevante
programma's

129,157, 203, 239, 242, 248, 315

indicatie omvang

Totaal Mf 2,2waarvan Mf 1,8 ten lastevan LNV.

projecten

a. Kortlopende vragen
b. Reedsin 1997 lopende of gestarte projecten
FEA(vervolg op ECAM)
Vraag-en aanbodmodellen land-en tuinbouw
Visserijbeleid 2002
Management of Economieimpacts of fisheries
management decissions
c. Nieuwe projecten
"Evaluatie van de huidige GATT-afspraken voor
de Nederlandse agribusiness"
"Effectiviteit (toekomstige) fiscale beleidsinstrumenten op deontwikkeling van de
Nederlandse agrarische sector"
"Consumer concerns"
"The signigicance of economieincentives in
fisheries management under theEFP"

drs.J.Post
drs. P.Veenendaal
ir. M. van der Zouw
drs. P.Salz
drs. P.Salz
drs.S.van Berkum
drs.G.Venema
dr.ir. H.Silvis
drs. P.Salz

Devolgende projecten zijnwel gewenst door LNVmaar is nog geen capaciteit voor beschikbaar:
Devolgende voorstellen worden niet gehonoreerd:
1. Toekomst EU-landbouwbeleid
dr.ir. H.Silvis
2. Micro-simulatie van Europese beleidsvoorstellen
drs. K. Poppe
3. Literatuurstudie naar de rolvan economische
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instrumentenvoor een efficiënte allocatie van
water over deverschillende gebruikers
Gevolgen van veranderede handelsbetrekkingen
vande EUincl. de Midden-en Oosteuropese landen
voor de intensieve veehouderij
Eenvergelijking tussen de fiscale stelsels van
Nederland en een aantal EU-landen, relevant voor
de agrarische sector
Beleidsadministratie als beleidsinstrument
Agri-Vitaliteitsmonitor

ir. P. Hellegers
drs.S.van Berkum
drs.G.Venema
drs.K. Poppe
ir. J.Wijnands

Programma 248

Economische aspecten van de ontwikkeling van het landelijk gebied

programmaleider

Dr.J.H.A. Hillebrand — LEI-DLO

aanvangsjaar

1996

eindjaar

1999

samenvatting

Het programma isgericht op de analyse vandeeconomische aspecten van ontwikkelingen in de
verschillende landelijke gebieden in Nederland endaarbuiten.Aandacht wordt ook besteed aan de
mogelijkheden om dezeontwikkelingen met overheidsbeleid te sturen.Verder wordt rekening
gehouden met deinbedding van devraagstukken in een nationale eninternationale context.

aanleiding

Het landelijk gebied kanverschillende functies vervullen. Diefuncties zijn onder andere het
bieden/leveren van eenwoon-enwerkplek, vanvoedsel,natuur, landschap, recreatiemogelijkheden
en drinkwater. Binnen het landelijk gebied zijn allerlei actoren actief. Daarbij kan bijvoorbeeld
gedacht worden aan de overheid,ondernemers engepensioneerden. Dieactoren zijn op een
bepaalde manier met defuncties verbonden.Hetgaat daarbij niet om een één op één relatie, maar
wel zullen bepaalde actoren de ene functie belangrijker vinden dan de andere. Problemen doen zich
voor alserin de beleving van de actoren geen evenwicht bestaat tussen dediverse functies. Globaal
gesteld kunnen ertwee situaties onderscheiden worden. Inde eerste situatie ishet probleem dat er
te veelfuncties zijn,die elkaar dusin deweg zitten (overdrukgebieden). In detweede situatie komen
deinkomens genererende functies niet goed tot hun recht. Eris dan eigenlijk eentekort aan functies
(onderdrukgebieden).
Door het beleidwordt in toenemende mate geprobeerd rekening te houden met het bestaan van
meerdere en somsconcurrerende functies endaarmee verbonden actoren. Dat betekent dus een
verschuiving vanop bepaalde functies gericht beleid naar eenintegrale aanpak van problemen,
waarbij het uiteindelijk doeliservoor te zorgendat er naar de mening van de betrokken actoren
evenwicht bestaat tussen deverschillende functies.
Eenen ander betekent dat deverschillende functies bij de bestudering van het landelijk gebied in
samenhang moeten worden beschouwd en dat deverschillende actoren allemaalin die analyse
moeten worden betrokken. Inaanvulling op denoodzaak van eenfunctie- en een actor-overstijgende
aanpak,is er de behoefte aan een specifieke invulling van het onderzoek per regio. Vanwege de
(grote) diversiteit die er bestaat tussendeverschillende gebieden in Nederland kent, bijwijze van
spreken,elk gebied z'n eigen problematiek. Dit laatste gegeven isook de reden dat in het
overheidsbeleid sprake isvan decentralisatie van bevoegdheden vande rijksoverheid naar de
regionale en locale overheden. Dit neemt overigens niet weg dat ook rekening moet worden
gehouden met nationale eninternationale aspecten die verbonden zijn met de problematiek van het
landelijke gebied.
Op grond van het bovenstaande kan de probleemstelling die ten grondslag ligt aandit programma,
alsvolgt worden beschreven:
'Welke economische ensocio-culturele problemen ten aanzien van het evenwicht tussende diverse
functies doen zichnu en in de toekomst in deverschillende plattelandsgebieden in de beleving van de
verschillende actoren voor en welke organisatorische enandere oplossingen kunnen daarvoor
worden geformuleerd?'
Deprimaire doelgroep van het programma is LNV.Daarbij gaat het dan met name om de directies
GRR,Natuurbeheer en Landbouw. Ook van belang zijn de regionale directies.
Schematisch isin defiguur het onderzoekterrein van het LEI-DLOprogramma 248 weergegeven.

doel

Het doelvan het programma is het vanuit eeneconomische of socio-cultureleoptiek verschaffen van
adequate informatie aandiverse met het platteland verbonden actoren over ontwikkelingstendenties en-mogelijkheden op het platteland.Adequaat wil zeggen dat de informatie ertoe moet
bijdragen dat regio's,gelet op de diverse functies,zich optimaal kunnen ontwikkelen. Bij 'informatie'
gaat het zowelom feitelijke gegevens alsom inzichten.
Om de doelstelling van het programma te realiseren dient eerst eenvraag van methodologische aard
beantwoord te worden. Dezevraag luidt:
'Opwelke manieren c.q.via welke instrumenten kaninformatie verschaft worden aandiverse bij het
platteland betrokken actoren over ontwikkelingstendenties en -mogelijkheden in de verschillende
plattelandsgebieden?'
Intheorie bestaat de beantwoording van dezevraag uit het achtereenvolgens verrichten van de
volgende drie taken:
l . Hetin kaart brengen van het terrein van onderzoek. Het gaat daarbij om het definiëren van de
verschillende actoren op het platteland,met bijbehorende doelstellingen en randvoorwaarden
ten aanzienvan functies, envandeinteracties die tussen deze actoren bestaan.Dit komt neer
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2.

3.

op het maken van een kwalitatieve analysevan de determinanten van de ontwikkelingsrichtingen van het platteland. Het product van deze analyse is eenconceptueel model
waarin wordt beschreven hoe de gedragingen van de verschillende actoren in elkaar grijpen en
welke functies samenhangen of concurreren.
Wanneer de kwalitatieve analyse is afgerond, kan op grond daarvan overgegaan worden tot
het verzamelen vandata,waarmee deanalyse kanworden gekwantificeerd en gevalideerd.In
deze tweede taak zalin eersteinstantie de aandacht worden gericht op bepaalde plattelandsgebieden en op bepaalde probleemvelden.
Dederde taak isde ontwikkeling van instrumenten waarmee informatie kanworden verschaft
over toekomstige ontwikkelingstendenties en -mogelijkheden van het platteland. Het kan
daarbij gaan om kwalitatieve verkennende methoden,zoals de scenario-methode, maar ook om
kwantitatieve methoden,zoals econometrische en/of simulatiemodellen. Het product is de
invulling (operationalisering) van het ontwikkelde conceptuele model voor specifieke gebieden
en specifieke problemen en/of aspecten. Bijdezeoperationalisering zalook aandacht worden
geschonken aande beoordeling en eventueelde aanpassing van het conceptuele model.

LEI-DLO

LEI-DLO

Figuur Het onderzoeksterrein van programma 248
Om dedoelstelling van het programma te realiseren dient eerst eenvraagvan methodologische aard
beantwoord te worden. Dezevraag luidt:
'Op welke manieren c.q.viawelke instrumenten kaninformatie verschaft worden aan diverse bij het
platteland betrokken actoren over ontwikkelingstendenties en -mogelijkheden in de verschillende
plattelandsgebieden?'
Intheorie bestaat de beantwoording vandezevraag uit het achtereenvolgens verrichten van de
volgende drie taken:
1. Hetin kaart brengen van hetterrein van onderzoek. Het gaat daarbij om het definiëren van de
verschillende actoren op het platteland,met bijbehorende doelstellingen en randvoorwaarden
ten aanzien van functies, envan deinteracties dietussen deze actoren bestaan. Dit komt neer op
het maken van een kwalitatieve analysevande determinanten van de ontwikkelingsrichtingen
van het platteland. Het product van deze analyseiseenconceptueel modelwaarin wordt
beschreven hoe degedragingen vandeverschillende actoren in elkaar grijpen enwelke functies
samenhangen of concurreren.
2. Wanneer de kwalitatieve analyse is afgerond,kan op grond daarvan overgegaan worden tot het
verzamelen vandata,waarmee de analyse kanworden gekwantificeerd en gevalideerd. In deze
tweede taak zalin eersteinstantie de aandacht worden gericht op bepaalde plattelandsgebieden
en op bepaalde probleemvelden.
3. Dederde taak is de ontwikkeling vaninstrumenten waarmee informatie kanworden verschaft
over toekomstige ontwikkelingstendenties en-mogelijkheden van het platteland. Het kan daarbij
gaan om kwalitatieve verkennende methoden,zoalsde scenario-methode, maar ook om
kwantitatieve methoden,zoals econometrische en/of simulatiemodellen. Het product is de
invulling (operationalisering) van het ontwikkelde conceptuele modelvoor specifieke gebieden
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en specifieke problemen en/of aspecten.Bijdeze operationalisering zalook aandacht worden
geschonken aan de beoordeling en eventueel de aanpassing van het conceptuele model.

planning 1998

Ter voorbereiding van het werkplan is een rondgang gemaakt langs devoor dit programma meest
relevante directies van LNV.Daarbijisgesproken over de problematiek van het landelijk gebied en
de bijdrage die economisch onderzoek zou kunnen leveren aan deoplossing daarvan. Dat heeft een
groot aantalonderwerpen opgeleverd die naar het oordeelvan de directies nader bestudeerd
zouden moeten worden,zoals:het ontwikkelen vaneen methode om de maatschappelijke effecten
van natuurplannen te berekenen; mogelijkheden voor de landbouw in een regio om natuur en
landschap te vermarkten;deeconomische betekenis van plattelandsontwikkeling en meer specifiek
vanwonen enwater; detoepassing van markt-en ketendenken op degroene ruimte; uitbouw van
de Ruimtescanner (een model dat kaartbeelden kan genereren met de ruimtelijke verdeling van
functies in detoekomst); de relatie tussen economische ontwikkeling en landschappelijke kwaliteit.
Dieonderwerpen zijn geconfronteerd met het onderzoekskader zoalsdat voor programma 248is
vastgesteld,waarin het ruimtegebruik vanfuncties en actoren een prominente plaatsinneemt. Op
basisvandie confrontatie is een lijst gemaakt met eentiental mogelijk in 1998 nieuw te starten
projecten. Inoverleg met de begeleidingscommissie zullen in het najaar uit deze lijst ongeveer drie
thema's gekozen worden om in 1998nader uit tewerken.Vooruitlopend op dit overleg zijn enkele
vande meest in aanmerking komende onderwerpen opgenomen in het voorlopige overzicht van
projecten (zie punt 12).
Programma 248 hangt samen met andere "groene ruimte"-programma's, zoals Recreatie (272),
Monitoring Kwaliteit Groene Ruimte en de Natuurplanbureau-functie. Eendeelvan de capaciteit zal
gebruikt worden voor zwaluwstaarten met dezecapaciteit. Daarnaast wordt capaciteit gereserveerd
voor ad-hocvragen.Deze ruimte is bedoeld om LNVin de gelegenheid te stellen het sociaaleconomisch onderzoek in te zettenvoor oplossing van (zeer) actuele beleidsvragen. De ervaring
heeft geleerd dat voor dit soort vragen tenminste 0,4fte perjaar benodigd is.
Ook zalin 1998eentweetal EU-projecten vanuit programma 248contra-gefinancierd worden (zie
12).
Deresultaten van het onderzoek zullen hoofdzakelijk bestaan uit publicaties in devorm van
rapporten, bijdragen aancongressen en (inter)nationale publicaties. Om de onderzoeksresultaten
ook onder een breder publiek bekendheid te geven,zullen lezingen gehouden worden en zal
gestreefd worden naar artikelen in meer populaire tijdschriften. Om een (inter)actieve informatieuitwisseling en discussie te stimuleren worden de mogelijkheden van eenweb-site onderzocht.

andere relevante
programma's

272,274, 314,316,

indicatie omvang

Totaal Mf 1,5 waarvan Mf 1,1ten lastevan LNV.

projecten

-Sustainable landuse (EU)
-Agriculture and employment in the rural regions of the EU(EU)
- Kortlopende vragen 0,4fte sr.oz.
-Zwaluwstaart met:
- recreatie-onderzoek (272)
- Monitoring kwaliteit Groene Ruimte (thema 1.5)
- Natuurplanbureau-functie (thema 1.8)
- Uitbouw ruimtescanner
- Economische betekenis plattelandsactiviteiten
-Vermarkting Groene Ruimte
-Water en het landelijk gebied
(met afstemming op programma 226vanSC-DLO)
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Programma 310

Economie, Bedrijfsvoering en Milieukwaliteit
Programma 310is per 1/1/1998een gezamenlijk programma met het Proefstation voor
Rundveehouderij (PR).Op het moment van verschijnen van het Onderzoekplan 1998was de
volledige gezamenlijke DLO-PO-programmabeschrijving nog niet beschikbaar. Hierna volgt een
beknopte beschrijving vanvoornameljk het DLO-deel.

programmaleider

Dr IrA. Kuipers - PR,Ir.D.W. de Hoop -LEI-DLO

aanvangsjaar

1998

eindjaar

2001

samenvatting

Indit programma vindt een afstemming enintegratie plaatsvan diverse bestaande monitoringsprojecten op het gebiedvan economie, milieu en bedrijfsvoering. De projecten worden op verschillende niveaus uitgevoerd,variërend van het intensief monitoren op een relatief klein aantal
bedrijven (gangbaar, voorlopers,ecologisch, koploper - DeMarke) tot het minder intensief
monitoren opveel bedrijven.Tussen deze projecten dient eenwisselwerking op tetreden. Relaties
die in deintensieve monitoringsprojecten worden aangetoond tussen bedrijfsvoering en milieukwaliteit kunnen gebruikt worden voor het vertalen van de bedrijfsvoering vangrotere aantallen
bedrijven naar milieukwaliteit op regionaal en nationaal niveau. Empirische gegevens dienen ter
validatie van modellen,daarnaast worden de modellen ingezet voor verklaring van relaties in de
empirische gegevens. Het programma richt zichin eerste instantie vooral op aandachtsvelden
voortvloeiend uit de Integrale Notitie Mest-en Ammoniakbeleid.

aanleiding

Onder andere uit de studies P-desken N-normering bleek dat ten aanzien van de relatie tussen
bedrijfsvoering en milieukwaliteit onvoldoende meetgegevens beschikbaar waren.Op dit moment is
er een groot verschiltussen de mineralenoverschotten die in de praktijk worden gerealiseerd ende
overschotten die deoverheid in de Integrale Notitie Mest en Ammoniakbeleid als norm heeft vastgesteld. Aan de andere kant is bekend dat eengrote spreiding voorkomt in de mineralenoverschotten
op praktijkbedrijven. De relatie tussen de bedrijfsvoering en de gerealiseerde mineralenoverschotten
in de praktijk is onvoldoende bekend.Het gaat hierbij niet alleen om de technische relaties, maar
ook om het management van agrariërs.
Het milieubeleid van de grondgebonden landbouw richt zich op mineralenoverschotten. De
doelstellingen van het milieubeleid zijn geformuleerd ten aanzien van (grond-)water, lucht en
bodem. Het monitoren van deze kwaliteiten in relatie tot de mineralenoverschotten en de
bedrijfsvoering isvanuit het milieubeleid gewenst.
Vanuit diverse invalshoeken (technisch,economisch, milieukwaliteit) worden meetprogramma's op
landbouwbedrijven uitgevoerd. Deze meetprogramma's worden meestal onafhankelijk uitgevoerd
engeanalyseerd.Indeafzonderlijke meetprogramma's ontstaat geenintegraal beeldvan de bedrijfsvoering. Door degegevens vandiverse meetprogramma's te koppelen kan een meer integraal
beeld van de bedrijven ontstaan.
Meetprogramma's die op een groot aantal bedrijven worden uitgevoerd maken mede op basis van
modellen vertaling van relaties naar regionaal en landelijk niveau mogelijk. Meetprogramma's die
op eengroep bedrijven worden uitgevoerd leveren meer gedetailleerde informatie (bv op perceelsniveau) engeven bovendien meer zicht op het managementgedrag.

doel

Doelstelling is het verkrijgen van inzicht in deintegrale relaties tussen economie, bedrijfsvoering en
milieukwaliteit op praktijkbedrijven. Hierdoor kan zoweleen ex-post alseen ex-ante evaluatie van
het landbouwmilieubeleid worden uitgevoerd. Het programma richt zichin eersteinstantie op de
melkveehouderij en op de milieudoelstellingen uit de Integrale Notitie Mest-en Ammoniakbeleid.
Het programma levert een beeldvandeonderlinge relaties vande genoemde aspecten
(bedrijfsvoering, economie en milieukwaliteit) bij diverse groepen bedrijven (koploper,
voorlopers, gangbare bedrijven), en de ontwikkeling in de tijd.
Het programma stelt knelpunten vast engeeft oplossingsrichtingen aan die zich op praktijkbedrijven voordoen om te voldoen aan de huidige en de toekomstige normen uit de Integrale
Notitie Mest- en Ammoniakbeleid.
Het programma geeft aanwelke bedrijven/bedrijfssystemen aan de gestelde normen kunnen
voldoen en met welke kosten dit gepaard gaat.
Door het gebruik van cijfers van praktijkbedrijven en door het uitdragen vande resultaten
heeft het programma ook eendemonstratiekarakter en kan het een bijdrage leveren aan het
vergroten van de onderbouwing en het draagvlak van het landbouwmilieubeleid.
Het programma levert een bijdrage aande calibratie envalidatie van modellen aan de handvan
empirische gegevens en de daaruit af te leiden relaties tussen bedrijfsvoering, economie en
milieu.
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Ineerste instantie beperkt het programma zich hoofdzakelijk tot de (melk)veehouderij en de
mineralen-en ammoniakproblematiek. Afhankelijk van de resultaten kan uitbreiding naar andere
sectoren en andere milieuthema's plaatsvinden.
Voor de melkveehouderij worden twee sporen gevolgd. Eenspoor is het intensief monitoren op een
beperkte groep bedrijven. Het andere spoor is het gebruik maken van gegevensbestanden die
gebaseerd zijn op grotere aantallen bedrijven. Dezetwee sporen leveren informatie op die het
mogelijk maakt om een beeldte gegevenvan regionale milieukwaliteit en eendoorkijk naar
toekomstige milieukwaliteit.
1.

Intensief monitoren; koppelen diverse meetprogramma's gevolgd door integrale analyse
Hetstrevenisgericht op hetverkrijgen vaneengroep bedrijven die intensief worden gemonitored. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gegevensvan het Bedrijven Informatie Netvan LEIDLO,van proefbedrijf de Marke,van bedrijven die deelnemen aan het MDM-project c.q. het
vervolgproject (trekker LEI-DLO),deelnemers aan Mineralen op Scherp (NMI), Praktijkeijfers(LTO/LNV7VROM)envan bedrijven die deelnemen aan het project Management op Biologische
Bedrijven (PR/LBI).Mogelijk wordt ook gebruik gemaakt van gegevensvan praktijkbedrijven die
door DLVzijnverzameld. Hierbij zaleen kennisuitwisseling met DLVplaatsvinden. Degegevens
met betrekking tot de bedrijfsvoering worden gekoppeld met de gegevens afkomstig uit het
mestmeetnet (RIVM) en met beschikbare gegevens van BLGG(ruwvoerkwaliteit, bodemvruchtbaarheid).Op enkele bedrijven wordt deammoniakemissie gemeten (uitvoering IMAG-DLOin
relatie met programma 241).

2.

Analyse bestaande databestanden
Door gebruik te makenvan bestaande databanken kunnen snelconcrete resultaten worden
gepresenteerd. Hiervoor wordt een koppeling tot stand gebracht tussen gegevens die beschikbaar van BLGG/DELAR/NRS.Dezegegevensbestanden worden geanalyseerd op relaties
bodemkwaliteit -gewaskwaliteit en mineralenoverschotten.
Daarnaast wordt gebruik gemaakt vaninformatie die beschikbaar is uit het Bedrijven Informatie
Netvan LEI-DLO.Hierbij zalmet name gekekenworden naar de bedrijfssystemen diein de
melkveehouderij voorkomen en de mogelijkheden/knelpunten die zichvoor doen bij deze
systemen bij de huidige entoekomstige normen uit de Integrale Notitie.

3.

Vertaling relaties bedrijfsvoering, economie en milieukwaliteit naar regio en toekomstige
milieukwaliteit

4.

Validatie en calibratie van modellen

andere relevante
programma's

241, 317

indicatie omvang

Totaal Mf 0,8 waarvan Mf 0,6ten lastevan LNVvoor het DLO-deelen Mf 0,2ten laste van LNVvoor
het PO-deel.

projecten

Coördinatie programma 310 (LEI-DLO)

-

Mestmeetnet Analyse LEI-DLO-RIVMmeetnetgegevens (LEI-DLO,RIVM)Vindt o.a. plaats op
voorhoedebedrijven duurzame melkveehouderij.
Duurzame bedrijfssystemen in de melkveehouderij (LEI-DLO/AB-DLO/PR)
Voorhoedebedrijven Duurzame Melkveehouderij vervolg MDM in samenwerking met
projectteam de Marke (trekkers:LEI-DLO,AB-DLO,PR,CLM)
Praktijkcijfers:voorbereiding van het analysedeel (LEI-DLO,PR)
Monitoring van ammoniakemissie uit natuurlijk geventileerde melkveestallen (IMAG).Vindt o.a.
plaats op de voorhoedebedrijven
Toetsen eenvoudige relaties nitraatuitspoeling en kenmerken van melkveebedrijven (SC-DLO)
DeMarke (AB-DLO,PR)
Analyse databestanden BLGG/NRS/DELAR/LEI-DLO
Calibratie van modellen,zoalsSWAP/ANIMO (SCoDLO),Stofstromenmodel(AB-DLO,LEI-DLO),
Approxi (LEI-DLO),Ammoniakmodel (IMAG-DLO).
Analyse vangegegevens van meetnetten van DLVen kennisuitwisseling via DLV(LEI-DLO/DLV)
Bioveem: Management op biologische melkveebdrijven(PR/LBI/LEI-DLO)
Diffuse belasting van het oppervlaktewater vanuit deveehouderij (Stowa,AB-DLO,SC-DLO, LEIDLO) (in voorbereiding)
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3.15

Inzet van techniek en technologie in de
agrarische sector
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Programma 255

Energie uit biomassa

programmaleider

Ir E.Annevelink, IMAG-DLO

aanvangsjaar

1995

eindjaar

1998

samenvatting

Het programma onderzoekt dehaalbaarheid vande productie van elektriciteit uit biomassa, voor
zover het de productie en/of het gebruik van biomassa betreft. Met name logistieke, economische,
energetische enteeltkundige aspecten zullen onderzocht worden.

aanleiding

Achtergrond:
In het kader van het streven naar het gebruik van hernieuwbare energiebronnen (i.t.t. de uitputbare
fossiele bronnen) wordt elektriciteitsopwekking via de vergassing van biomassa overwogen. De
biomassa kan afkomstig zijn uit bestaande afvalstromen en/of deteelt van energiegewassen. Diverse
studiestonen aan dat de kostprijs van via energiegewassen verkregen elektriciteit zodanig in de
buurt van de huidige marktprijs zit dat nader onderzoek naar de haalbaarheid van biomassaelektriciteit gerechtvaardigd is.Gebruik van afval biomassa lijkt economisch goed haalbaar, maar
vergt nog onderzoek naar met name logistieke,verbrandingstechnische en milieutechnische facetten.
Bij het beoordelen van detheoretische voor- en nadelenvan het gebruik van biomassa-energie
spelen velefactoren een rol. Deze zijn onder meer de netto emissie van koolzuurgas, economische
(kostprijs) en ecologische (afval,duurzaamheid, milieu) aspecten,landschappelijke aspecten,werkgelegenheidaspecten en devergelijking met andere opties voor duurzame energiewinning. Deze
complexiteit vanfactoren heeft ertoe geleiddat de besluitvorming bij LNVover dit onderwerp nog
niet afgerond is.In het buitenland iseen aantal landen alenige tijd bezig met grootschalig
onderzoek naar dewinning van elektriciteit via het vergassenvan biomassa (Zweden,Duitsland,VK).
Voor verschillende van bovengenoemde aspecten maakt het een groot verschilof uitgegaan wordt
van afvalbiomassa (b.v.waai-ensnoeihout, bermgras), biomassa geteeld via energiegewassen (b.v.
miscanthus,wilg, populier) of agrarische bijprodukten (stro).Opzet vandit programma isom in ieder
gevalde elektriciteitsproductie via afvalstromen te onderzoeken enwel op een zodanige wijze dat
deverkregen resultaten toepasbaar zijn bij het te starten onderzoek naar het gebruik van energieteelten.
Probleemstelling:
Onderzocht zalworden of deverschillende opties om via vergassing van biomassa elektriciteit op te
wekken onder de Nederlandse omstandigheden haalbaar zijn.Onder haalbaarheid wordt niet alleen
verstaan dat de kosten gedekt zijn in economische zin maar ook dat andere effecten van biomassaenergie maatschappelijk gewenst of aanvaardbaar zijn.

doet

Het programma zalzich richten op de oogst, het verzamelen, het transport, deopslag,
devoorbewerking en de logistiek van biomassa voor elektriciteitsproductie. Het
onderzoek zalzoweltheoretisch (bestuderen en bewerken van literatuurgegevens en
eigen gegevens) alspraktisch van aard zijn.Voor het laatste zalgebruik worden gemaakt van de
proefvelden metwilg en populier die in 1994zijn opgezet door een aantal marktpartijen.Vanaf 1994
komen gegevens over het teeltsysteem beschikbaar. Deeerste biomassa-oogsten van deze proeven
zijnin 1997voorzien. Biomassa uit afvalstromen en uit agrarische bijproducten zalvoor dit
programma beschikbaar zijn uit diverse bronnen.
Afhankelijk vandewensen van LNV,die goeddeels gebaseerd zullen zijn op eenin 1994verschenen
CLM-rapport zullen verschillende gewassen enverschillende teeltsystemen onderzocht worden.
Thanszijn devolgende werkzaamheden voorzien:
- ontwerpen en beginnen met de opbouw van eendatabank voor verschillen de interessante
biomassastromen. Relevante gegevens over energiewaarde,fysische eigenschappen, karakteristieken van bewaar- en droogverloop, beschikbaarheid (regionaalenin de tijd), marktgevoeligheid, etc;
- aanleveren data voor een haalbaarheidsstudie pilotvergasser (samen met BTGenECN);
- technisch onderzoek naar mogelijkheden vanverzamelen,conserveren en opslag met nadruk op
kwaliteitsverlies, verliezen van biomassa,broeigevoeligheid, etc;
- onderzoek naar logistieke aspectenvan oogst/verzameling,transport, opslag engebruik van
biomassa voor elektriciteitsopwekking;
- integrale ketenbewaking voor de diverse afvalstromen met alscriteria geld en energie. Hiervoor
isook dedatabank nodig.
- oplossenvan gaandeweg zichopenbarende praktijkproblemen, opstellen van protocollen en
transfer van kennis over hetverzamelen van afval en agrarische bijproducten en over deteelt en
oogst van e-gewassen.Onderhoud en observeren van proefvelden.
- experimenten (proefvelden, gegevens verzamelen) met andere dan houtachtige -teelten,
waaronder eenjarigen;
- gebruik vandatabestanden over opbrengsten enteelt vanverschillende potentiële energiege-
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wassen;
- inpassen en evaluatie vane-teelten in bedrijfssystemen.
Omin detoekomst gesignaleerde knelpunten binnen dit onderzoek (zowel afval,bijproducten alseteelten) gericht op te lossen lijkt het betrekken van andere onderzoekinstellingen noodzakelijk.
Voorgesteld wordt om nu over deze modules nog geen beslissing te nemen.Dit kan beter op
jaarbasis gebeuren om optimaal aante sluiten bij maatschappelijke, politieke en wetenschappelijke
ontwikkelingen.Voor ieder optie kandan degewenste doorlooptijd enomvang vastgesteld worden.
Bijgebleken perspectief zalsamen met de marktpartijen een aanzienlijke inspanning nodig kunnen
zijn.
Tijdens het onderzoek zalerfrequent contact zijn met onderzoekers die hetvergassing- en
verbrandingsdeel van de elektriciteitsproductie kolom bestuderen.
planning 1998

Het programma onderzoekt de haalbaarheid van de productie van elektriciteit uit biomassa, voor
zover het de productie en/of het gebruik van biomassa betreft. Met name de logistieke,
economische, energetische enteeltkundige aspecten worden onderzocht.
Het programma isopgebouwd uit eenaantal modulen:
Technischonderzoek naar de verdichting van biomassa(IMAC-DLO)
Bij het verdichtingsonderzoek wordt gezocht naar de energetisch optimale combinatie van
voorbehandelen en persen.Het doelisom de optimale transportdichtheid te bereiken.Tot nutoe is
voornamelijk met strogeëxperimenteerd. Ookde biomassastoffen bermgras,wilg, hennep en
miscanthus worden onderzocht.
Logistiek onderzoek (IMAC-DLO)
Eenaantalverfijningen worden aangebracht in het simulatiemodel 'Biologies',zoals maximale
capaciteiten voor depots bij opslag,verliezen tijdens opslag en een nadere typering van
voorbewerkingen. Deverdere uitwerking van het prototype van het optimalisatiemodel krijgt het
komende jaar de meeste aandacht binnen de module.Aandachtspunten hierbij zijn onder andere:
seizoensinvloeden meer in detail meenemen,verliezen tijdens opslag scherper modelleren en de
omvang van een probleem (case)binnen de perken houden.
Technischonderzoek naar verzamelen enoogst, drogen & bewaren van biomassa (IMAC-DLO)
Bij Miscanthus wordt onderzocht in hoeverre oogsten in de herfst (tweemaal zo hoge
drogestofopbrengst) een haalbare variant is naast de oogstvariant in maart /april. De consequentie
van de herfstvariant is dat oogstmethoden moeten worden ontwikkeld om stengel en bladeren
gezamenlijk te oogsten en dat debiomassa met ca.60%vocht moet worden voorbewerkt (drogen,
persen en/of inkuilen) voor langdurige opslag.
Bij hennep wordt het effect onderzocht vanverschillende oogst en bewaarmethoden op het
droogverloop, destatische weerstand,het energieverbruik alsmede deinvloed van de temperatuur
ende relatieve luchtvochtigheid bij het drogen.
Degeplande werkzaamheden binnen 'Drying of willow in the biomassfuel supply chain' omvatten
o.a.de uitbreiding van diffusiemodellen met chips en chunks/blokjes, de uitbreiding van het
bulkmodelvoor geforceerde droging van stengels met modules voor de droging van chips en
chunks/blokjes, de aanpassing van het droogmodel voor geforceerde droging tot een model
waarmee de natuurlijke droging (opslag buiten) kanworden gesimuleerd voor verschillende
deeltjesgrootten en devalidatie van dedroogmodellen d.m.v.opslagexperimenten buiten.In de
droogopstelling (binnen) worden dedroogkarakteristieken van enkele deeltjes en dunne lagen
(chips en chunks/blokjes) onderzocht ter validatie van de diffusiemodellen.
Experimenten met energiegewassen (IMAC-DLO)
Naast gewasverzorging (bemesting,onkruidbestrijding) wordt een aantal proeven voortgezet, n.l.
bemestingsproeven en proeven met ondergewassen en onkruidbestrijding. In het voorjaar worden
opbrengstmetingen gedaan enstatistischverwerkt. In 1998wordt 6hawilg geoogst met
stengeloogster en hakselaar,waarbij tijdstudies worden gedaan.
Bedrijfseconomische rentabiliteit van energie uit biomassa (LEI-DLO)
Dekostprijs voor energie uit geteelde biomassa is nog te hoog om concurrerend te zijn met de
energie uit fossiele bronnen.Vanuit dat perspectief wordt allereerst onderzocht of enin hoeverre
technische maatregelen kunnen bijdragen aan eenverlaging van de kostprijs van energie uit
geteelde biomassa. Daartoe participeert het LEI-DLOin het onderzoek 'Geteelde biomassa voor
energieopwekking; kostenreductie door ketenoptimalisatie in de Nederlandse situatie'waaraan ook
IMAG-DLO,LUW,ECNen CPVdeelnemen.Dit project start in 1997 en loopt door in 1998.Verder
wordt onderzocht welke potentie de bij-en afvalstromen vanuit de landbouw en de
landbouwverwerkende industrie hebben.Daarbij staat decascadering nadrukkelijk in de
belangstelling.
Milieu-effecten van energie uit biomassa (LEI-DLO)
Eenvan de redenen om aandacht te schenken aan energiegewassen is het milieu-effect. Om een
goede beoordeling te kunnen maken,ishet LCA-instrument een passend hulpmiddel. Daarbij richt
het onderzoek zichop een beoordeling van de milieu-effecten van energie uit biomassa in
vergelijking met die van energie uit fossiele bronnen en op een beoordeling van de technische
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maatregelen die kunnen leiden tot een lagere kostprijs.
Nationaal-economische effecten van energie uit biomassa (LEI-DLO)
Ininternationaal verband iser aandacht voor de werkgelegenheidsaspecten enwordt een Concerted
Action uitgevoerd,die in 1998moet uitmonden in eeninternationaal (EU-) erkende methode
waarmee met name deinvloed op werkgelegenheid in beeld gebracht worden.
Productie-karakteristieken enproductie-modellen (AB-DLO)
Geïnventariseerd wordt welke productiegegevens engewasparameters voor populier, wilg,
Miscanthus en hennep in de literatuur voorhanden zijn. Daaruit volgt welke parameters nog missen
om eenvoudige gewasmodellentoepasbaar te maken.Die missendedata en relaties worden in dit
jaar zoveel mogelijk verzameld in de bestaande experimenten van de partners in het programma.
Overblijvende omissies worden benaderd via kennisvan andere soorten.
Dezeéénjarige studie beperkt zichtot gunstige groeicondities.Voor een beter overzicht van de
productiemogelijkheden van de soorten envoor een deelvan de Nederlandse praktijk zijn die
condities relevant. Voor simulatie vande producties onder verschillende soorten stressisveel meer
onderzoek nodig.Verder wordt deze studie geconcentreerd op de productie-eigenschappen van
gevestigde gewassen.Voor de meerjarige gewassen isgroei en productie in de eerstejaren na
planten sterk afhankelijk van plantdichtheid en genotype. Bij langjarige teelt isdie fase relatief
minder belangrijk. Zonodig wordt volstaan met praktische aannames op basisvan beschikbare data.
Dewerking van de modellen wordt gedemonstreerd door simulatie van de opbrengsten van de
soorten met behulpvandeweergegevens van een lange reeksjaren.
Teeltoptimalisatie (PAV)
Dit onderdeelisgericht op opbrengstverhoging, oogstzekerheid en kostenverlaging bij deteelt van
miscanthus en hennep.
Bij miscanthus wordt op 3locaties dejaarlijkse productiecapaciteit, endeinvloed van stikstof en
plantdichtheid daarop,gevolgd (19986ejaars gewas)om inzicht te krijgen in deslijtage bij dit
meerjarige gewas. Nieuw onderzoek wordt gestart over vergelijking rastypen en naar behandelingen
van rhizomen teneinde deaanslagzekerheid van dit goedkope uitgangsmateriaal te vergroten.
Het onderzoek aan hennep richt zichvooral op teeltadviezen m.b.t.de stikstofbemesting, zaaitijd en
zaaidichtheid bij enkele rastypen in het huidige teeltgebied in NO-Nederland.Gedeeltelijk geschiedt
dit in samenwerking met detelersvereniging waarbij naast de totale biomassa ook de
vezelopbrengst aandacht krijgt.
Samenvattende eindrapportage (IMAC-DLO, LEI-DLO, AB-DLO&PAV)
Naast afzonderlijke publicaties over deverschillende modulen in devorm van artikelen en rapporten,
zullen de onderzoekpartners gezamenlijk een handzame samenvatting samenstellen met een
overzicht van de behaalde onderzoekresultaten. Ditisbedoeld voor geïnteresseerde marktpartijen
binnen en buiten de agrosector, die dit kunnen gebruiken bij dedemonstratiefase en introductie van
elektriciteitswinning uit biomassa.
andere relevante
programma's
indicatie omvang

Totaal Mf 1,2 waarvan Mf 1,1ten laste van LNV.

projecten

51301
52700
52702
63.197
10.260
51.7-08
51.7.09
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Technologische aspecten en logistiek bij deoogst/verzameling, bewerking en
conservering,transport van biomassa bestemd voor energiedoeleinden (IMAG-DLO,E.
Annevelink)
Toegankelijk maken van het simulatiemodel Biologies met multimedia (IMAG-DLO,E.
Annevelink)
Ontwikkeling vaneen modelten behoevevan het optimaliseren vande biomassa tot
energieketen (IMAG-DLO,E.Annevelink)
Haalbaarheid bio-energie (LEI-DLO,M.J.G. Meeusen-van Onna)
Productie-karakteristieken ensimulatiemodellen van biomassagewassen (AB-DLO,W.J.M.
Meijer)
Teeltoptimalisatie van miscanthus voor biomassaproductie (PAV, A. Darwinkel)
Teeltoptimalisatie van hennep voor biomassaproductie (PAV,A. Darwinkel)

Programma 257

Mechatronische systemen voor agrarische productieprocessen

programmaleider

Dr.ir. E.J.van Henten,IMAG-DLO

aanvangsjaar

1996

eindjaar

1999

samenvatting

Binnen het programma wordt onderzoek gedaan naar meetmethoden en besturingstechnologie ten
behoevevan de optimalisatie van agrarische productieprocessen. Daarnaast wordt precompetitief
onderzoek uitgevoerd om mechatronische expertise opte bouwen die kanworden ingezet om
mensonvriendelijke arbeid te verlichten met geavanceerde fijnmechanische automaten met
complexe sensorsystemen en bijbehorende besturing.

aanleiding

Het landbouwkundige productieproces isveelalzeer complex. Slechtsin zeer zeldzame gevallenis
het procesvoldoende bekend om deeffecten vanveranderingen vaninputs op deoutputs te kunnen
voorspellen. Doorgaans spelenintuïtie entrial-and-error methoden,gekoppeld aanjaren lange
ervaring een grote rolin de sturing vande processen.Tegelijkertijd wordt het moeilijker om goed
personeeltevinden dat bereidis om in minder aantrekkelijke arbeidsomstandigheden routinematige
handelingen teverrichten die nodig zijn om bijvoorbeeld planten of dieren teverzorgen of het
product te oogsten. Deoplossing van beide aspecten van de moderne agribusiness ligt in het op de
juiste wijze gebruiken vanobjectieve kennisvan het systeem (meettechnologie) om een adequate
besturing te krijgen vanofwel het productieproces zelf of een mechatronische automaat om
specifieke handelingen teverrichten.
Intoenemende mate moet het product van landbouwkundige activiteiten aan zeer specifieke eisen
voldoen. Dezetrend zalzich nogverder doorzetten alsde procesindustrie verder betrokken wordt in
deverwerking van het primaire product. Meer en meer zullen dan producten gevraagd worden die
een geringe onderlinge spreiding vertonen envoor relevante parameters binnen een goed
omschreven band liggen.Eenvoorbeeld van dezetrend isde behoefte om melk met verschillende
eiwit- envetgehaltes op de boerderij gescheidente bewaren. Naast dezevraag naar hogere
productkwaliteit engeringere spreiding zalde landbouw, in de maatschappelijke drang om de
duurzaamheid van het productieproces te verhogen,nog meer dan nu reeds het gevalis, worden
gedwongen om inputs te minimaliseren. Bovendien leiden gereduceerde inputs per eenheid product
natuurlijk tot hogere margesvoor deagrarische bedrijven. Dezetrends vereisen dat het
productieproces goed wordt beheerst.
Beheersing van decomplexe agrarische processen is slechts mogelijk door het proces zeer nauwgezet te volgen,en op karakteristieke parameters te sturen.Hiervoor is het natuurlijk nodig om
relevante parameters te kunnen meten ende processen te kunnen besturen.Voor een groot aantal
agrarische processen ontbreekt de meettechnologie om dit met voldoende nauwkeurigheid,in het
proceszelf te doen.Ook ontbreken veelaldeinstrumenten om op dejuiste wijze in het proces te
kunnen ingrijpen.
Inde land- entuinbouw worden mechanisatieproblemen in veelgevallen opgelost door agrosysteemtechniek te combineren met werktuigbouwkunde. Een aantal problemen zijn met de
gangbare aanpak echter niet oplosbaar,terwijl andere processen beter (sneller, hogere kwaliteit,
e.d.) moeten.Oplossingen met een hogere graad vaningebouwde intelligentie zijn gevraagd.
Bovendien doet de ketenbenadering in deverschillende sectoren eentoenemend beroep op de
effectiviteit van het agroproces en de beheersing daarvan. In het procesdeel of het marktdeelvan de
keten wordt hogere kwaliteit of eengeringere spreiding van de kwaliteit gevraagd.
Buiten de landbouw zijn er methoden ontwikkeld waarmee vergelijkbare problemen zijn opgelost.
Hierbij wordt fijnmechanica enwerktuigbouwkunde gecombineerd met elektronische meet- en
regeltechniek. Decombinatie van moderne technologieën biedt vaak een efficiëntere oplossing.Het
zoeken naar deze oplossingen en het uitwerken ervanvraagt echter om een andere aanpak.
Onderzoekers vandeverschillende disciplines moeten alin een zeervroeg stadiumvan een project
hun expertise bundelen bij het zoeken naar de meest adequate oplossing. Mechatronica isde
synergetische combinatie van fijnmechanica/werktuigbouwkunde en elektronische meet- en
regeltechniek met bijbehorende systeemaanpak in het ontwerpen van producten en processen.
Mechatronica is een nieuwe aanpak die een extra dimensie kan geven aande landbouwmechanisatie. Binnen het Landbouwkundig Onderzoek staat mechatronica ende mechatronische aanpak
echter nog in de kinderschoenen. Hoewel binnen IMAG-DLO de expertise op gebieden als
fijnmechanica,werktuigbouwkunde, meet-en regeltechniek eninformatietechnologie aanwezigis,
ener ook voldoende kennisvan agrosystemen beschikbaar is,moet met name het synergetisch
combineren van die kennis verder tot ontwikkeling worden gebracht. Alleen op die manier kunnen
in detoekomst degrenzen die nu zijn bereikt worden doorbroken en kunnen er oplossingen
worden aangereikt voor een aantal knellende problemen in detuinbouw die veelalte maken hebben
met kwaliteit, milieu,arbeidsvoorziening en arbeidsomstandigheden. Oogst en handling processen,
bijvoorbeeld,kunnen met intelligente mechatronische systemen zodanig worden uitgevoerd dat in
dezelfde procesgang (objectieve) sortering plaatsvindt. Bovendien kunnen autonome systemen vaker
langs dete oogsten producten gaan,zodat met een kleinere spreiding geoogst kan worden.
Hierdoor kantegemoet gekomen worden aan een belangrijke eisvanuit de ketenbenadering die
vraagt om constantere kwaliteit met minder spreiding.
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Het is zeer belangrijk om het bedrijfslevenin eenvroeg stadium van het onderzoek te laten
meedenken en hun invloed te kunnen laten doen gelden.Per slot van rekening moeten de resultaten
uiteindelijk toepasbaar, tegen redelijke kosten te produceren envermarktbaar zijn. Om het agrobedrijfsleven nu al bij het programma te betrekken iser een Mechatronica Workshop georganiseerd
waarin detoepasbaarheid van mechatronica in deland-entuinbouw isgeanalyseerd en is
nagedacht over onderwerpen waar het onderzoek zichin eerste instantie op zou moeten richten.De
uitkomsten van dezeworkshop zijn in deze programma-omschrijving enin de keuzevan de
projectonderwerpen verwerkt.
Deresultaten van het programma liggen primair in het precompetitieve traject van het toeleverend
bedrijfsleven. Indezefasevraagt de problematiek namelijk hoge investeringen om de oplossingen te
ontwikkelen,terwijlde risico's nog groot zijn. Disseminatievan de resultaten naar het bedrijfsleven
moet uiteindelijk leiden tot innovatieve apparatuur met een aantrekkelijke prijs/prestatie
verhouding. Het toeleverend bedrijfsleven vormt dan ook de directe doelgroep van dit programma,
maar uiteindelijk wordt ook de concurrentiekracht vande Nederlandse primaire productie met name
ten aanzien vandegeleverde kwaliteit verbeterd.
doel

Het onderzoek heeft tot doelde expertise te ontwikkelen om de meerwaarde van decombinatie van
disciplines alsmeettechnologie, besturingstechnologie, fijnmechanica en informatietechnologie
optimaal te kunnen benutten en de mechatronische aanpak binnen het Landbouwkundig Onderzoek
te bevorderen ente verbreiden.
Eentweede doelstelling vandit programma isom oogst-en gewasbehandelingsproblemenin de
land- entuinbouw, die vragen om multidisciplinaire oplossingen,aante pakken met een mechatronische methodiek. Hiervoor wordt op dit moment veelal laaggekwalificeerde menskracht ingezet,
hetgeen leidt tot eenarbeidsvoorzieningsprobleem. Dit probleem kanworden opgelost met
voldoende intelligente technische hulpmiddelen ensystemen.Mechatronica moet leiden tot het in
kaart brengen van een zo groot mogelijk aantalalternatieve oplossingen in eenvroeg stadium van
het onderzoek;de beste keuze daaruit, gemaakt vanuit een multidisciplinaire (fijnmechanica, meeten regeltechniek, elektronica eninformatietechnologie gecombineerd met de agrodisciplines uit de
verschillende toepassingsgebieden) optiek; eneen uiteindelijke oplossing die volgens de inzichten
van dat moment optimaal is.Toepassingsgebieden waarbinnen de projecten van dit programma
zullen liggen zijn de oogst van (hoogopgaande) vruchtgewassen in kassen,het selectief oogsten van
bepaalde soorten bloemen,verbeterde (individuele) oogsttechnieken voor akkerbouwproducten om
milieuproblemen te voorkomen (tarra), naoogst handling van vollegrondsproducten, intelligentere
besturing van akkerbouwapparatuur waardoor lagere inputs gerealiseerd kunnen worden, en
dergelijke.Concreet zal binnen dezedoelstelling onderzoek worden gedaan naar intelligente
mechatronische oplossingen voor arbeidsvoorzieningsproblemen (oogst van bepaalde kasgroenten),
problemen met despreiding in kwaliteit van producten (oogst van bloemen, naoogst sortering en
handling van akkerbouwproducten) en bepaalde milieuproblemen (reductie vaninputs door betere
beheersing van dewerktuigen,verbeterde oogsttechniek bij bepaalde vollegrondsproducten ten
aanzien van tarra).
Het programma beoogt om in goed gedefinieerde projecten onderzoek tedoen naar problemen die
een goede beheersing van specifieke agrarische productieprocessen in deweg staan.De
verschillende projecten zullen in de praktijk aangetoond bruikbare oplossingen voor deze problemen
moeten opleveren.

planning 1998

Onderzoek
Aan de doelstelling van het programma zoalsverwoord in de programmabeschrijving wordt in de
verschillende projecten vorm gegeven door middelvan hetverwerven enontwikkelen van kennis,
methoden en concepten. Inessentie kunnen daarmee in detoekomst vier basiscomponenten van
mechatronische systemen voor agrarische toepassingen worden gerealiseerd. Deze vier
mechatronische componenten zijn:
1. een (semi-) autonoom voertuig (grove positionering),
2. een robotarm (fijne positionering),
3. een end-effector (het gereedschap),
4. meettechniek voor lokalisatie endetectie van objecteigenschappen.
In 1998wordt in deverschillende projecten alsvolgt aande vier genoemde mechatronische
componenten gewerkt:
5. Een (semi-) autonoom voertuig
Ten behoeve van het project "Een plukautomaat voor hoogopgaande vruchtgroente-gewassen" zal
een autonoom voertuig met dubbele besturing,die geleid kanworden over de buisrailverwarming
van een kas,worden ontwikkeld en gebouwd. Detoe te passen besturingstechnieken en de
energievoorziening zullen nader worden bekeken.Speciale aandacht gaat naar de dynamica van het
voertuig,de synchronisatie van alle bewegingen en het vaststellen van detotale robotcyclustijd.
In het project "Een (semi-) autonoom voertuig voor veldbewerkingen in devollegrondsteelt" zalde
nauwkeurigheid van een grondradar en eendifferential global position system (D-GPS) worden
bepaald.Verder wordt gekeken naar de mogelijkheid van besturing op afstand van het voertuig.
6. Een robotarm
Het werkgebied van de robotarm ende padplanningstechnieken staanin 1998centraal. Met behulp
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van dynamische modellen zalmet simulaties het dynamisch gedragvan de manipulator onderzocht
worden. Derobot zaleind 1998op het voertuig uit (1) geleid op deverwarmingsbuizen in een
experimentele kasvan IMAG-DLOtussen de planten rijden.
In het project "Ontwerp en besturing van mechanische structuren" worden de besturing en
regelstrategieën voor de manipulator onderzocht.
In het project "Stabilisatie van spuitbomen" zalin samenwerking met de LUWeen model voor de
horizontale bewegingen van eenspuitboom worden gemaakt. Vervolgens zal met behulp van de
robuuste regeltheorie onderzocht worden hoezowel actieve als passieve stabilisatie van de
bewegingen van de spuitboom gerealiseerd moeten worden.
In het project "Werktuigen voor plaatsspecifieke bewerkingen in de akkerbouw" zullen diverse
regelstrategieën voor de plaatscorrectie van het werktuig worden getest. Verder zalde
nauwkeurigheid van de regeling worden bepaald.Op praktijkschaal zullen zaai- en
schoffelwerkzaamheden worden uitgevoerd,waarbij de nauwkeurigheid en herhaalbaarheid van de
besturing zullen worden bepaald.
7. Een end-effector
Met betrekking tot de end-effector wordt zowelin het project "Een plukautomaat voor
hoogopgaande vruchtgroente-gewassen" alsin het project "Ontwikkeling van eenend-effector voor
het grijpen en plukken vanfruit" de aandacht gericht op grijpers engrijptechnieken en op
technieken voor het plukken van komkommers van de stengel.Eind 1998isde end-effector zover
ontwikkeld, dat een komkommer in (semi-)praktijksituatiesgeplukt kanworden.Omdat verwacht
kanworden dat huidige teeltechnieken niet voldoen voor volledige automatisering, zal in
samenwerking met het proefstation in Horst onderzocht worden hoe hetteeltsysteem moet worden
aangepast. Tedenkenvalt hierbij o.a. aan bladplukken voor het oogsten van devruchten, het schuin
telen en ervoor zorgen dat de oogstbare komkommers zich bevinden in degrote bocht van de
stengelvande plant.
8. Meettechniek voor lokalisatie van objecten en detectie van objecteigenschappen
In het kader van het project "Een plukautomaat voor hoogopgaande vruchtgroente-gewassen" zal
onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheid om de "groene" komkommer in zijn natuurlijke
omgeving te kunnen detecteren met behulp vanvision en beeldbewerkings-technieken. Het te
ontwikkelen systeem zalantwoord geven op devraag:"Wat is er binnen de scene aanwezig (blad,
komkommer, achtergrond,stengel,enz.) enwaar bevinden deze zich?" Denadruk zal liggen op het
toepassen van CCD-cameras,lenzen enfilters in combinatie met beeldbewerkingsalgoritmen. Het
detectiesysteem zalzover ontwikkeld zijn dat eind 1998 het mogelijk isom onder geconditioneerde
omstandigheden de plaatsvaneen komkommer te bepalen en dat metdeze informatie deendeffector naar het steeltje van de komkommer gestuurd kanworden.Verder zalonderzoek via
beeldbewerkingstechnieken gedaanworden naar de oogstbaarheid van komkommers. Dezelfde
methode wordt gebruikt voor desortering vandevruchten na het oogsten.Om snel aanpassingen
van het teeltsysteem te kunnen onderzoeken zalhet onderzoek naar 3-Dvisualisatie met behulp van
virtual reality worden voortgezet.
In het project "Meting van kwaliteit en rijpheid vanfruit" zullen experimenten worden uitgevoerd
die een relatie leggen tussen hardheid en kwaliteit van fruit.
In het project "In-line meting van samenstelling van melk" zalonderzocht worden in hoeverre de
melksamenstelling (vet.eiwit, lactose) van rauwe melk tijdens het melkenvia een diëlectrische
meetmethode bepaald kanworden. Daarnaast zalin het laboratorium worden onderzocht of deze
meetmethode ook gebruikt kanworden om het celgetalin de melk te schatten t.b.v. detectie van
mastitis.
Tenslotte zalin het EU-gefinancieerde project "Biosensor development for the rapid detection of
antibiotics in milk (BIODAM)" in samenwerking met CSEM(Zwitserland), producent van de
transducent, de bijbehorende signaal-conditionering eninterfacing naar eencomputer worden
ontworpen en gebouwd.Ten behoeve van praktijkproeven zaleen sampling unit worden ontwikkeld
om in de melkstroom monsternamen te kunnen uitvoeren voor het bepalenvan residuen van
antibiotica in melk.
Samenwerking met kennisinstellingen en kennisdoorstroming
Inhet kader van Kenniscentrum Wageningen wordt er samengewerkt met de leerstoelgroepen van
devoormalige vakgroep Agrotechniek en -fysica van de Landbouwuniversiteit. Op het gebied van de
beeldbewerking is er samenwerking met de Universiteit Twente.

andere relevante
programma's

203, 241,256, 258, 276, 293, 301,308, 309

indicatie omvang

Totaal Mf 1,9 waarvan Mf 1,8 ten lastevan LNV.

projecten

5002a
50025
50026
50027

Eenplukautomaat voor hoogopgaande vruchtgroentegewassen, IMAG-DLO (i.s.m.LUW,
UT) LM. Kollenburg
Een(semi-)autonoomvoertuig voor veldbewerkingen in devollegrondsteelten, IMAG-DLO,
E.J. van Henten
Ontwerp en besturing van mechanische structuren, IMAG-DLO,E.J. van Henten
Ontwikkeling van een end-effector voor het grijpen en plukken vanfruit, IMAG-DLO,
P.C.M.Wennekes
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50028
50305
50322
51005
53324
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Stabilisatie van spuitbomen, IMAG-DLO(i.s.m. LUW),E.J.van Henten
Meting van rijpheid en kwaliteit vanfruit, IMAG-DLO,G.J.W.Visscher
In-line meting van samenstelling van melk, IMAG-DLO,W.J.Eradus
Werktuigen voor plaatsspecifieke bewerkingen in de akkerbouw, IMAG-DLO,R.P. van
Zuydam
Biosensor development for the rapid detection of antibiotics in milk (BIODAM), IMAG-DLO,
CE.van t Klooster

Programma 258

Integratie van innovatieve technologische principes in de
melkveehouderij

programmaleider

Dr.ir. CE.van 't Klooster — IMAG-DLO

aanvangsjaar

1995

eindjaar

1998

samenvatting

Het onderzoek richt zichop deintegratie vaninnovatieve technologische principes in de melkveehouderij. Datvindt plaatsin onderzoek op het gebiedvan hetvolautomatisch melken,de
ontwikkeling van computermodellen voor bronst-en ziektedetectie en onderzoek naar on-line
gestuurde, dierspecifieke melktechnieken. Dekwaliteit van het productieproces en de bevordering
vandediergezondheid en het dierlijk welzijn vormen de belangrijkste oogmerken van het
onderzoek.

aanleiding

Demelkveehouderij in Nederland isin het zicht gekomen van nieuwe technologische ontwikkelingen,die vergaande gevolgen hebben voor degehele productiemethode. Dit geldt als eerste voor
deintroductie van de melkrobot. Daarnaast verandert door het gebruik van sensoren voor
dierbewaking en detoepassing van kennissystemen de gang van zaken op het bedrijf.
Eenin 1994voltooide Technology Assessment studie in opdracht van LNV laat zien dat het in de
ogen vanverschillende doelgroepen bij het automatisch melken gaat om een belangrijke en
maatschappelijk aanvaardbare,technologische ontwikkeling,waarvan men ook verwacht dat die
zichverder zaldoorzetten.Welwordt ergewezen op het risicovan ongewenste neveneffecten,
indien men de technologie haar eigen gang laat gaan.Aspecten waarvoor men bijzondere aandacht
vraagt betreffen o.a het welzijn en de gezondheid van dedieren,de mogelijkheid vanweidegang,de
melkkwaliteit endetechnische betrouwbaarheid van desystemen.Ook de rentabiliteit wordt gezien
alseen kritisch punt, alhoewel daar in eenvroeg stadium van detechnologie niet alles over te
zeggen valt.
Het programma beoogt aande volgende maatschappelijke belangen bij te dragen:
a) Vermindering van dearbeidsbelasting op het melkveebedrijf enverbetering van het welzijn en de
maatschappelijke positie vandeveehouder en diens medewerkers (humanisering van de arbeid).
b) Deinvulling vanvoorwaarden op het gebied van dierlijk welzijn bij de introductie van nieuwe
technologieën op het melkveebedrijf, zoals het automatisch melken.
c) Bevordering en handhaving van de diergezondheid van melkveebedrijven met vergaande
automatisering van het productieproces.
d) Ontwikkeling van eentechnologische productiewijze op het melkveebedrijf die op termijn
duurzaam en concurrerend is en het imago van de Nederlandse melkveehouderij versterkt.
Wetenschappelijk bezien zijnde uitdagingen binnen het programma groot. Hierbij valt te refereren
aaneen nieuw begrip in het landbouwtechnisch entechnologisch onderzoek, namelijk 'biosystems
engineering'. Deessentie hiervan is deintegratie van biologische entechnologische principes in
productiesystemen. In het onderhavige programma waar het gaat om technieken van
dierbehandeling en-management is deze kennisintegratie absolute voorwaarde voor succes.
Detoepassing van nieuwe technologische kennisin de praktijk vraagt van het onderzoek een
benadering in termen van geïntegreerde oplossingen. Belangrijke zaken zijn deintegratie van het
automatisch melksysteem in de stal lay-out inverband met vrij koeverkeer en het vaker melken per
dag.Voor de Nederlandse situatie dient decombinatie van automatisch melken enweidegang zowel
systeem-analytisch alsexperimenteel teworden onderzocht.
Deindividualiteit van koeien speelt tevens een rol bij het koeverkeer naar de melkrobot en daarmee
bij de regelmaat van de melkintervallen ende melkfrequentie die per dag maximaal haalbaar is.De
koebewegingen door destalhangen samen met desociale rangorde ende individuele
gedragsritmiek ten aanzien vanvoeropname en rusten.Op basisvan het verloop van deze processen
is per koe eenindividuele melkstrategie te definiëren.
Eris reden om te streven naar een nieuwe,aandeindividuele koe aangepaste melktechniek ter
voorkoming van speenbeschadiging en uierontsteking.Variaties in uiervorm en koegedrag vereisen
een meer op deindividuele koe afgestemde besturing van het automatisch melken.
Debronst- en ziektedetectie met behulp van sensoren enop basisvan productiegegevens onder
omstandigheden van automatisch melken envariabele melkintervallen vraagt de aandacht.
Methoden dievoldoen bij tweemaal melken per dagvoldoen dan niet meer.
Daartegen is bij automatisch melken deveehouder extra afhankelijk van een geautomatiseerde
dierbewaking,die dejuiste signalen moet afgeven.
Debeoogde technologische ontwikkelingen vragen ook om een analyse vanuit arbeidsorganisatorisch en arbeidstechnisch oogpunt. Hiertoe moeten modellen worden ontwikkeld.
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Samengevat, de onderzoeksvraag komt voort uit detoepassing op het melkveebedrijf van nieuwe
technologische principes ende noodzaak vanintegratie daarvan in het houderijsysteem.
doel

Centraal staat deintegratie van het automatisch melksysteemin de lay-out van de stal enin het
management van het bedrijf. Het onderzoek leidt tot een ontwerp van koerouting en lay-out waarbij
de koeien de melkstand vrijwillig bezoeken endegewenste melkfrequentie per dagwordt gehaald.
Om het koeverkeer te ondersteunen wordt het automatisch melken gekoppeld aan de
voerverstrekking op de diverse,geëigende locaties in de stal. De koerouting en deintegratie daarvan
met devoertechniek enook de lay-out van de melkstanden worden geoptimaliseerd vanuit eisen te
stellen op het gebiedvan dierlijk welzijn en dierfysiologie.
Om overbelasting van koeien met hoge melkproducties te voorkomen,wordt een expert-beslissingsmodel toegepast, waarbij (op dag-of weekbasis) de melkfrequentie envoerverstrekking als
productiebepalende factoren afhankelijk worden gesteld van het productieniveau en het gewichtsverloop van dedieren ende melksamenstelling. Dezevorm van koemanagement op
individuele koebasiswordt in de procesbesturing van het automatisch melk- en voersysteem
geïmplementeerd.
Uitgangspunten omtrent hetvrijwillig koeverkeer bij toepassing van eenautomatisch melksysteem
en het individueel koemanagement vormen ook de basisin het onderzoek naar decombinatie van
automatisch melken enweidegang.Vanuit deoptiek van management en arbeid,dierwelzijn,
diergezondheid envoerstrategie wordt dezecombinatie onderzocht en getoetst. Het onderzoek
moet aantonen,onder welke condities detoepassing vanvolautomatisch melken bij koeien met
weidegang gedurende de gehele dag of delen ervan kan slagen.Relaties met de
mineralenmanagement op het bedrijf kunnen aandeorde komen.
Consequenties voor de arbeidsorganisatie op het melkveebedrijf van de overgang naar automatisch
melken worden geanalyseerd. Hierbij komt een beeld naar voren van de arbeidsbesparing die deze
automatisering oplevert,in afhankelijkheid vandewijze waarop het automatisch melken binnen het
bedrijf wordt opgezet.
Risico'svan de melktechniek voor de speenkwaliteit en uiergezondheid van de koeworden in beeld
gebracht. Daarbij gaat het om deinvloed van detechnische parameters van het melken op de
speenkwaliteit en uiergezondheid bijvaker dantweemaal daags melken. Detechnische mogelijkheid
van een adapterende melktechniek waarbij per koe en per kwartier de parameters van het melken
worden ingesteld,worden bestudeerd.
Diermonitoring ten aanzienvanziekte en bronstwordt bestudeerd onder de omstandigheden van
frequent melken enbij gebruik van eencombinatie vanvariabelen.Onderdeel daarvan is het on-line
registreren van melkhoeveelheid, het meten vande melk-samenstelling, het frequent wegen van de
koeien of het gebruik van conditiescore. Ook het bezoek van de dieren aan het automatisch
melksysteem wordt alsvariabele meegenomen. Degemeten variabelen worden via algoritmische
bewerkingen omgezet in een detectiemodel.

planning 1998

Demogelijkheden tot het toepassen vanweidegang in combinatie met een automatisch
melksysteem voor melkkoeien zijnvan groot belang om de belangrijke ontwikkeling van
automatisch melken op een maatschappelijk aanvaardbare wijze vorm te geven.Op basisvan eerste
ervaringen blijkt dat bij een periode van 12uur weidegang overdag de koeien gemiddeld 3-4 keer
naar robot in de stalkomen.In nachtperiode,waarin de koeien in de stal bleven werd de robot nog
gemiddeld 2.6 keer bezocht. EenbezoeK/requentievanin totaal 6maaldaagsiszeker toereikend
voor een melkfrequentie per koevan meer dan 2.5 maal per dag.Welis reeds duidelijk dat factoren
als kwaliteit en kwantiteit van het grasaanbod,de behoefte en beschikbaarheid van goed drinkwater
een belangrijke rol spelen in de keuze,die een koe maakt om zich op een bepaald moment al dan
niet naar de stalmet melkrobot te begeven.Dezefactoren zijn voor wat betreft de weersinvloeden
moeilijk door de veehouder te beïnvloeden.Omde combinatie weidegang envrijwillig automatisch
melken toe te kunnen passen,dient nader inzicht ontwikkeld te worden, hoe de gewenste
melkfrequentie gerealiseerd kanworden met behulp van factoren,die wel door de veehouder
gestuurd kunnen worden. Eenbelangrijk ervaring isook dat het enige tijd vergt om alle koeien te
leren waar bepaalde essentiële voorzieningen (water, krachtvoer, ruwvoer) zich bevinden en hoe
deze te bereiken zijn. Daarbij zalin het verdere onderzoek vooral aandacht worden geschonken aan
systemen waarbij de koevoor eenvoudige enduidelijke keuzeswordt gesteld.
In 1998 zullen met behulp van dein 1997gerealiseerde zomerstal accommodatie nadere
experimenten plaatsvindenter verkrijging vanmeer inzicht in dediermotieven voor de keuze van
hun verblijfsplaats endeconsequenties daarvan op de melkfrequentie. Hierbij zalook aandacht
worden besteed aande gevolgenvoor de benutting van het grasland (graslandbeheer en
mineralenbeheer).
In het melkwinningsproces wordt gewerkt aandevoor melkkwaliteit endiergezondheid belangrijke
aspecten. In een nieuwe accommodatie voor het melken van koeien met mogelijkheden om op
kwartierniveau de melkstroom en melkgift te meten zalonderzoek naar een optimale afstemming
vande melktechnische parameters op koe (en kwartier)-specifieke melkafgifte eigenschappen
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(dynamic milking) worden voortgezet. Hetonderzoek rond het melkwinningsproces zal in
samenwerking enin afstemming met het Praktijkonderzoek voor Rundvee,Schapen en Paarden
plaatsvinden.
andere relevante
programma's

203,241, 257,292,297 en 301

indicatie omvang

Totaal Mf 0,8waarvan Mf 0,8ten lastevan LNV.

projecten

53312
53313

Melktechniek ter verbetering van deuier- enspeengezondheid en melkkwaliteit. (IMAGDLO,A.H.Ipema)
Systeem lay-out en koemanagement bij automatisch melken (IMAG-DLO,A.H.Ipema)
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Programma 279

Documentatie ten behoeve van de AGRIS/FAO database

programmaleider

J.LM. van Ginneken - PUDOC-DLO

aanvangsjaar

1995

eindjaar

1998

samenvatting

Debibliografische eninhoudelijke ontsluiting van in Nederland gepubliceerde wetenschappelijke
agrarische literatuur die voor het buitenland relevant wordt geacht. Dezegegevens (documentatie)
worden aangeleverd aan het AGRIS/FAOsysteem.

aanleiding

De Food and Agricultural Organization van de United Nations werd opgericht tijdens een internationale bijeenkomst op 16oktober 1945,in Quebec, Canada.In de preambule vande FAO
beginselverklaring, gaven de lidstaten blijk van hun verlangen de productie endistributie van
voedsel en andere landbouwproducten te optimaliseren, om de leefomstandigheden van volkeren
op het platteland teverbeteren,enzo bij te dragen aan een expanderende wereldeconomie en de
mensheid te vrijwaren van honger. Eénvande primaire taken van de FAOwordt vermeld in artikel
l . l van de Constitution:
'TheOrganization shall collect, analyse, interprète and disseminate information relating to nutrition,
food and agriculture. In this Constition, the term 'agriculture' and its dérivâtes include fisheries,
marine products, forestry and primary forestry products'.
Inhet kader vandeze doelstelling verzorgen wereldwijd de'AGRISInput Centers' voor het
verzamelen,analyseren en ontsluiten vanin hun landgepubliceerde landbouwkundige literatuur,
die voor andere landen interessant is.Het eindproduct van die activiteit is de AGRISdatabase. Voor
Nederland is PUDOC-DLO het AGRISInput Center.

doel

Het aanleveren vandocumentatiegegevens aan deAGRIS/FAO database.

planning 1998

Dein Nederland gepubliceerde wetenschappelijke agrarische literatuur, die relevant is voor
onderzoekers en bibliotheek- endocumentatiecentra wereldwijd, zalworden geselecteerd en
bibliografisch eninhoudelijk worden ontsloten. Degegevens zullen worden aangeleverd aan de
FAO,ten behoeve van deAGRISdatabase.Verwacht wordt dat 4500 records kunnen worden
aangeleverd.

andere relevante
programma's
indicatie omvang

totaal Mf 0,4 waarvan Mf 0,4ten lastevan LNV.

projecten

Het programma bestaat uit ééndoorlopend project.
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Programma 293

Reductie van het absolute energiegebruik en verbetering van de
energie-efficiëntie in de beschermde teelten met behoud van kwaliteit

programmaleider

Dr. IrJ.C.Bakker, IMAG-DLO

aanvangsjaar

1998

eindjaar

2001

samenvatting

Dit programma beoogt door strategisch-fundamenteelentoegepast onderzoek op middellange
termijn in tuinbouw productiesystemen het gebruik van energie substantieelteverminderen ende
energie-efficiëntie te verhogen bij behoud van de kwaliteit van het product. Dit programma gaat uit
van eenintegrale benadering vande problematiek. Deresultaten vandit programma vormen een
tussenstap opweg naar het realiseren van productiesystemen die vrijwel geen fossiele energie meer
gebruiken.
Om tevens bij te dragen aande korte termijn doelstellingen van energiebesparing en de
implementatie vandeeloplossingen te bevorderen worden in het programma ook op de huidige
praktijksituatie gerichte projecten uitgevoerd.Hierinworden met behulp van beschikbare enin het
programma ontwikkelde kennis,oplossingen gegenereerd voor deverwezenlijking van de
doelstellingen van deverschillende "Meerjarenafspraken Energie" (MJA-fj.
Achtergrondinformatie
Op nationaal eninternationaal niveau zijn afspraken gemaakt over de mate waarin het
energiegebruik en de C02-uitstoot teruggedrongen moeten worden.Via verschillende "Meerjarenafspraken" ende Integrale Milieu Taakstelling (IMT),zijn de lijnen uitgezet waarlangs de agrarische
sector zalmoeten bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen. Demeerjarenafspraak "MJA-E
Glastuinbouw", heeft alsdoelstelling dat tot hetjaar 2000het energiegebruik per eenheid product
zal moeten dalen tot 50%ten opzichte van 1980.De nationale doelstelling voor C02-uitstoot omvat
een afname met 3tot 5%ten opzichte van 1989.Eind 1996 lagen deontwikkelingen wat betreft
efficiëntieverbetering niet volledig op schema terwijl de ontwikkelingen ten aanzien van deCO2
uitstoot nog minder gunstig zijn:in 1996 lagdeC02-uitstoot 12%hoger dan in 1989.Voor hetjaar
2010zijnverdergaande doelstellingen in het kadervan de IMTte verwachten:voor de glastuinbouw
eenverdere daling van het energiegebruik per eenheid product tot 35%ten opzichte van 1980.Ook
voor de andere beschermde teelten (Champignons, bloembollen) zijn vergelijkbare afspraken over
vermindering van het energiegebruik gemaakt. Vooralsnog wordt alsnationale doelstelling een
reductie vandeC02-uitstoot met 10%ten opzichte van 1990voorzien.

Aanleiding

Het directe primaire energiegebruik van de Nederlandse
agrarische sector in zijn geheel bedroeg in 1995volgens het
CBS179 PJ. Hetgrootste deelhiervan kanworden toegerekend aan deglastuinbouw (141PJ),dechampignonteelt en
andere beschermde teelten. In 1996 bedroeg het primaire
aardgasgebruik in deglastuinbouw naar schatting 4,4
miljard m3aardgas equivalenten gebruikt endeC02-emissie
ca.8 miljoen ton. Debeschermde teelten leggen dus een
aanzienlijk beslag op de eindige voorraden endragen door
de C02-emissiebij aan het broeikas-effect, van de atmosfeer.
Het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) en het NMP+ van
het Ministerie VROM ende besluiten op de Kyoto conferentie (december 1997) geven aan in
hoeverre het energiegebruik ende C02-uitstoot opinternationale en nationale schaal
teruggedrongen moeten worden.Via deverschillende "Meerjaren-afspraken" en de onlangs
ondertekende Integrale Milieu Taakstelling (IMT) die tussen de glastuinbouwsector en de overheid
gesloten zijn,zijn de lijnen uitgezet waarlangs de agrarische sector zalmoeten bijdragen aan het
bereiken vande doelstellingen.
Deeerste,in 1993gesloten meerjarenafspraak "MJA-E Glastuinbouw" heeft alsdoelstelling dat tot
hetjaar 2000deenergie-efficiëntie (energiegebruik per eenheid product) zal moeten verbeteren tot
50%ten opzichte van 1980.In lijn met de nationale doelstelling voor C0 2 -uitstoot wordt gestreefd
naar een afname met 3tot 5%ten opzichte van 1989.Eind 1996 lagen de ontwikkelingen wat betreft
efficiëntieverbetering niet volledig op schema:detussendoelstelling was 60%,het gerealiseerde
niveau ligt op63%.Voor hetjaar 2010zijn echter verdergaande doelstellingen in het kader van de
IMTvoorzien:eenverdere efficiëntieverbetering tot een niveau van 35%ten opzichte van 1980.
Vooralsnog wordt als nationale doelstelling een reductie van de C02-uitstoot met 10%ten opzichte
van 1990voorzien.Op basisvan autonome ontwikkelingen in de glastuinbouw (productieverhoging
per oppervlakte, reductie van het areaal,toename toepassing restwarmte en eenintensivering van
deteelten) zalslechts eendeelvandeze doelstelling kunnen worden bereikt (Quick scanC02emissie en landbouw, LEI-DLO).
Voor het middellange en lange termijn onderzoek is het noodzakelijk te anticiperen op deze
ontwikkelingen en zaldetuinbouwsector zich erop moeten instellen dat het absolute gebruik van
fossiele energiedragers verder omlaag moet. Het onderzoek moet daarom met name gericht worden
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op verlaging van het absolute energiegebruik. Activiteiten gericht op productieverhoging bij een
gelijkblijvend of zelfstoenemend energiegebruik zijnweliswaar relevant voor de efficiëntiedoelstelling, maar krijgen binnen dit programma geen prioriteit.
Randvoorwaarde voor energiebesparing in de praktijk is echter minimaal handhaving van het
productieniveau endekwaliteit vanhet product, waarmee tevensde probleemstelling is
gedefinieerd.
Vanwege genoemde randvoorwaarde en de sterke onderlinge relaties eninteracties tussen
binnenklimaat, gebouw, energieopwekking, klimaatregeling, apparatuur, het uiteindelijke
energiegebruik ende productie en kwaliteit iseenintegrale systeembenadering noodzakelijk. Het
onderzoek zaldaarom,gekoppeld het energiebesparingsonderzoek, ook onderzoek naar een
verbeterde conditionering en beheersing van het binnenklimaat in de beschermde teelten omvatten.
Het onderzoek in dit programma bouwt voort op de kennis die verworven is op het gebied van
energiegebruiksmodellen, praktijkmonitoring, energiebesparings maatregelen en optimaliserende
klimaatregeling in het IMAG-DLOprogramma 293 en het gewaskundig-en energieonderzoek binnen
het PBGen het LBO.Dein dat kader opgebouwde internationale samenwerking wordt verder
uitgebouwd waarbij detoonaangevende positie in dewereld op het terrein van energiebesparing in
de beschermde teelten verder zalworden versterkt.
Zwaartepunt van het programma ligt,om reden van energiegebruik in dediverse sectoren en de
door LNVbeschikbaar gestelde budgetten op de glastuinbouw met daarnaast beperkte aandacht
voor de bloembollensector en dechampignonteelt. Daarbij is de keuzevoor het uit te voeren
onderzoek mede bepaald door de mate van energiegebruik in deverschillende productiestadia en de
mogelijkheden tot besparing op bedrijfsniveau endesectoren alsgeheel.Voor de glastuinbouw
wordt deintegrale systeembenadering volledig gevolgd,voor de bloembollensector betreft dit de
broei en bewaring envoor dechampignonteelt met name de klimatisering van de teeltcellen.
Uitgebreide achtergrondinformatie isvastgelegd in diverse rapporten zoals
"Energiebesparingsonderzoek glastuinbouw; een stimuleringsprogramma in het kader van de
meerjarenafspraak energie"(PBG,1993),"Potentiële penetratiegraden energiebesparende opties in
de glastuinbouw" (LEI-DLO,1996),"Energiebesparing in de Champignon teelt" (DalsemVeciap en
TU-Delft, 1994)", "Energiegebruik in de Bloembollenteelt (Tebodin en DLV, 1994) en Inventarisatie
Energiebesparingspotentieel Bloembollensector (VEK,1997).
doel

Doelstelling:
Reductie van het energiegebruik met behoud of verbetering van de kwaliteit van product en
productieproces in de beschermde teelten.
Hierin zijn devolgende elementen te onderscheiden:
Beschrijving vanontwerpen en methoden om in de beschermde teelten energie te besparen,de
energie-efficiëntieteverbeteren ende inzet vanniet fossieleduurzame energiebronnen te
vergroten.
Voor deglastuinbouw realisatie van systeembeschrijvingen voor productiesystemen met 50%
lagereinzet vanfossiele energie (alstussenstapin de langetermijn ontwikkeling van systemen
die vrijwelonafhankelijk zijn vanfossiele energiebronnen).
Aangeven van deeloplossingen voor de belangrijkste energievragende stappen in de
bloembollensector (broei en bewaring) ende champignons (klimatisering teeltcellen)
Toepassing vantussenresultaten door sneltoepasbare technieken in huidige productiesystemen,
om op korte termijn aan eenverdere energiebesparing bij te dragen.
Globale omschrijving aanpak programma.
Omdat deeloplossingen onvoldoende zijn om de doelstelling van het programma voor de
glastuinbouw te bereiken isgekozenvoor een integrale systeembenadering (energieopwekking,
energiegebruik enefficiënte inzet).Daartoe worden samenhangende onderzoeksprojecten
uitgevoerd gericht op deelaspecten van het totale systeem. Deprojecten hebben een strategischfundamenteelof een meer praktijk (op snelle implementatie) gericht karakter. Dein het eerste type
projecten gegenereerde kennis kanin het tweede type worden ingebracht. Het onderzoek heeft in
hoge mate een modelmatig en/of experimenteel karakter. Erworden in het programma drie parallel
uit te voeren hoofdlijnen met daarbinnen verschillende thema's onderscheiden:
1. Systeemanalyse en integratie.
2. Vermindering van het absolute energiegebruik.
3.Verbetering van de energie-efficiëntie.
Deonderlinge relaties tussen de hoofdlijnen enthema's binnen het programma zijn weergegeven in
figuur l .
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Figuur l . Schematisch overzicht van de hoofdlijnen,thema's en
onderlinge verbanden binnen het programma.

Hoofdlijn l . Systeemanalyse en integratie.
Binnen de eerste hoofdlijn van het programma zijntwee thema's gericht op deanalysevan de
verschillende processen (o.a.warmte-envochttransport, energie-verbruik analyses) en onderdelen
van het totale systeem zoals schematischweergegeven in figuur 2.Binnen het derdethema van deze
hoofdlijn wordt gewerkt aan deintegratie vandeverschillende elementen uit de andere hoofdlijnen
tot geheel nieuwe concepten voor productiesystemen voor de beschermde teelten in devorm van
een geïntegreerde systeembeschrijving voor deglastuinbouw (tweede aandachtspunt doelstelling),
alsmede aandeanalysevandeze nieuwe totaal-concepten.
Hoofdlijn 2.Vermindering van het absolute energiegebruik
Binnen de tweede hoofdlijn worden twee thema's onderscheiden: 'Verlaging vande energie-vraag'
(door aanpassing van de productieruimte) en 'Verlaging van deinzet vanfossiele brandstof' (vnl.
gericht op opwekkingstechnieken).
Een kanttekening die bij dezethema's geplaatst moet worden betreft de economische haalbaarheid
van bepaalde energiebesparingsopties. Dehuidige energieprijzen zijn laagwaardoor veelopties nu
(nog) niet renderen. Inverband met de maatschappelijke wenselijkheid om tot verlaging van het
energiegebruik te komen worden ook vernieuwende projecten en haalbaarheidsstudies uitgevoerd
waarbij de rentabiliteit van deonderzochte opties onder de huidige omstandigheden geen
prominente plaats inneemt.
Hoofdlijn 3. Verbetering van de energie-efficiëntie
Het onderzoek binnen de derde hoofdlijn isgericht op het verhogen van de energie-efficiëntie met
behoud van kwaliteit van het product. Opmerking: Eenlaag absoluut energiegebruik wordt gezien
als een kwaliteitskenmerk van het productieproces.
Het onderzoek binnen deze hoofdlijn isgegroepeerd rond twee thema's die gericht zijn op de
energiezuinige klimaatbeheersingstechnieken ende energie-efficiënte klimaatbesturing in
tuinbouwproductieruimten (kassenen teeltcellen).
Nadere uitwerking van de werkzaamheden binnen dedrie hoofdlijnen van het programma.
Hoofdlijn 1.Systeemanalyse en integratie.
Thema:la. Analyse klimaatprocessen enhun samenhang
Elkeingreep in de gebouweigenschappen, klimatiseringsapparatuur (verwarming,ventilatie) en
regeling, leidt tot veranderingen van hetteelt-of bewaarklimaat. Omtegemoet te komen aan de
eisenvan behoud van kwaliteit van het product bijverminderde energie-inzet in het
productieproces, is eenverdieping van de bestaande kennisvan (beheersing van) klimaatprocessen
noodzakelijk. Binnen dit thema worden projecten uitgevoerd gericht op:
- dewarmte/ licht,vocht-en C02-huishoudingin kassen en teeltruimten
- deinteractie tussen bovengenoemde processen onderling en met de aanwezige
klimatiseringsapparatuur (b.v.verwarming, ventilatie)
- de invloed van nieuwe materialen op hetteeltklimaat (b.v.kasdek-en schermen) enop de
warmte-en massastromen wordt onderzocht (zieook thema 2a).
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- modelvorming van de ruimtelijke verdeling van deverschillende klimaat factoren
Insamenwerking met de LUW-ATF en additionele financiering vanuit deSEO-geldenwordt expertise
op het terrein van fysisch
mathematische
_ 1
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dynamische klimaatmodellen. Deze modellen vormen een onmisbare tooi bij het uitvoeren van het
onderzoek in dethema's l b , lc ende hoofdlijnen 2en 3(thema's 2a en 3a).Toepassing vindt plaats
in projecten gericht op analyse enverlaging vandeenergiebehoefte, deverbetering van de
klimaatregeling in zowel kassen alsteelt- en bewaarcellen voor champignons en bloembollen en als
ontwerpinstrument voor nieuwe systemen (ie).
Thema l b . Enerqieqebruiks-analvses
Binnendit thema wordt gewerkt aande bepaling van de energetische en bedrijfseconomische
effecten bij toepassing van energiebesparende maatregelen (alternatieve warmteopwekking,in de
tuinbouw. Alsonderdeel daarvan zullen analysesworden gemaakt het energiegebruik envan de
effecten van energiebesparende technieken (zoalswarmte-opslag, klimaatregelingen, gebruik
nieuwe energie-conversie systemen)op bedrijfs-en sectorniveau. Daarbij worden de reeds eerder
ontwikkelde en de binnen thema l a verbeterde energiegebruiksmodellen als toegepast.

Energieverbruik

Kas,teelt-of
bewaarcel

Gebouweigenschappen

Warmte-opslag

Producten

Klimaatregeling
en
Binnenklimaat

Fossieleenergie
Energie opwekking en
verlaging inzet
fossiele energie

Verlaging energievraag en
efficiënte inzet

Figuur 2.
Schematisch overzicht van het geïntegreerde systeem (thema lc binnen het programma) met
de onderdelen energie-opwekking enverlaging inzet fossiele energie (thema 2a),verlaging
energievraag (thema 2b) en efficiënte inzet (thema's 3aen 3b).
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Thema le. Geïntegreerde systeembeschrijving
Gedurende de looptijd van het programma worden de projectresultaten voor zover ze betrekking
hebben op de glastuinbouw geïntegreerd tot eentotale beschrijving van eensysteem (van
opwekking tot en met efficiënt gebruik) gericht op een 50%lager gebruik vanfossiele energie.
Deze systeembeschrijving (op bedrijfs-en regionaal niveau),met als randvoorwaarden behoud van
productievermogen en kwaliteit, iseentussenstap in de lange termijn ontwikkeling van systemen die
vrijwel onafhankelijk moeten zijn vanfossiele energie. Deeerste aanzetten voor dergelijke systemen
wordt gegeven in samenwerkingsprojecten dieworden uitgevoerd in het kader van het programma
Energie, Ecologie enTechnologie (EET)en de aan energie gerelateerde onderdelen van het
IMAG/PBG project duurzaam gewasproductie systeem. Dezeprojecten zijndaarom onder dit thema
in het programma geplaatst.
Binnen dit thema is ook onderzoek naar energiegebruik van productiesystemen bestaande uit
combinaties van glastuinbouwbedrijven onderling en met bloembollen-en/of champignonbedrijven
voorzien. Het zwaartepunt vandewerkzaamheden binnen dit thema valt in detweede helft van de
looptijd van het programma.

planning 1998

Hoofdlijn 2.Vermindering van het absolute energiegebruik
Thema 2a.Verlaging van de energie-vraag.
Verlaging van deenergievraag gedurende de productie, behandeling of bewaring van
tuinbouwgewassen, bollen of champignons isde eersteingang om tot vermindering van het
energiegebruik te komen.Verlagingvandezeenergievraagvergroot bovendien de mogelijkheden
voor versnelde inzet van duurzame energie alsgevolg van de lagere noodzakelijke investeringen in
duurzame energievoorzieningen. Debelangrijkste component in deze energievraag wordt voor de
glasteelten gevormd door dewarmteverliezen van deteeltruimte naar de omgeving.
Het onderzoek met betrekking tot deglastuinbouw richt zichop twee hoofdpunten:
•
vermindering van deenergiebehoefte vanglastuinbouwkassen door verhoging van de
isolatiewaarde door toepassing van schermen enisolerende dekken bestaande uit innovatieve
materialen en constructies.
• verlagen van dewarmte-en elektriciteitsvraag vandeteelt- en klimaatbeheersingsapparatuur
(o.a.verwarming,ventilatie,C02-dosering, belichting).
Voor de bloembollensector wordt binnen dit thema gewerkt aan verlaging vande energievraag door
verkorting van deteeltperiode in de kas,gebruikmakend vaneen pilotgewas uit een
bloembollengeslacht met grote potenties voor de sector.
Opmerking:onderzoek gericht op het ontwikkelen vangewassen en cultivars met een lagere
energiebehoefte wordt uitgevoerd in het kader van programma's gericht op de ontwikkeling van
Duurzame bedrijfssystemen.
Thema 2b.Verlagingvan deinzet vanfossiele brandstof.
Ligt in thema 2ade nadruk op het verlagen vande energiebehoefte, binnen dit thema wordt
onderzocht hoede benodigde energie het best kanworden opgewekt. Verbetering van de
energieconversie en deinzet van 'overtollige' en duurzame energie voor verwarming vankassen,
teeltruimten en bewaarcellen,zijn belangrijke onderzoekslijnen om de doelstelling van het
programma te bereiken.Het onderzoek binnen dit thema omvat het verkennen van (nieuwe)
potentiële toepassingsmogelijkheden, haalbaarheidsstudies enoptimalisatie vaninpassing en het
gebruik van individuele technieken encombinaties van:
efficiënte energie conversiesystemen (warmtepompen,
brandstofcellen,WKK).
restwarmte (centraalof vanWKK)
korte en langetermijn warmteopslagsystemen
terugwinning van latente warmte bij ontvochtiging (in combinatie
met thema 3a)
duurzame energie bronnen (zonne-energie,windenergie, biomassa en aardwarmte)
Toepassing vanduurzame energie isonder de huidige economische randvoorwaarden nog beperkt
mogelijk maar voor eenwerkelijk duurzame beschermde teelt in Nederland is deze
energievoorziening een noodzaak.
De projecten in dit thema zijnvooralgericht op deinpassing van de genoemde technieken en
duurzame bronnen binnen tuinbouwproductie systemen.Daarbij worden tevens deeffecten op
energetisch eneconomisch gebiedvandetoepassingvanduurzame energie op bedrijfs-en
nationaal niveau betrokken.
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Hoofdlijn 3. Verbetering van de energie-efficiëntie
3a. Energiezuinige klimaatbeheersinqstechniek
Hetventileren voor vochtafvoer in devorm vanwaterdamp vraagt zowel bij kasteelten als bij
droging van bloembollen een substantieeldeelvan het totale energiegebruik. Enerzijds omdat
verdamping vanwater veelenergie kost enanderzijds omdat bij ventilatie zowel voelbare als latente
warmte wordt afgevoerd. Deafzonderlijke beheersing vanwarmteafvoer, vochtonttrekking en
warmteterugwinning uit lucht iseen belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van
energiezuinige systemen met eenhogere isolatiewaarde (zieonder hoofdlijn 2). Dit vereist nieuwe
technieken en systemen voor het onafhankelijk beïnvloeden van de luchttemperatuur en vochtigheid in combinatie met warmteterugwinning. Deontwikkeling van dezetechnieken kan
leiden tot een belangrijke energiebesparing in met name kassen en bewaarcellen voor bloembollen
en,zij het in mindere mate, bij de champignonteelt.
Binnen dit thema worden de onderzoeksprojecten en haalbaarheidsstudies gericht op nieuwe opties
voor de ontvochtiging en droging van de lucht, en de perspectiefvolle concepten in samenwerking
met het praktijkonderzoek verder ontwikkeld voor implementatie in de praktijk. Dedoor de teelt
gestelde randvoorwaarden komen binnen het thema 3b aande orde.Voor eengelijkmatige groei,
ontwikkeling en productie van het gewas eneen optimale procesbeheersing in kassen,teelt- en
bewaarcellen is beheersing van de ruimtelijke verdeling van het klimaat van belang. Behalve op de
energiebehoefte isdit ook vaninvloed op deorganisatie van de oogst, de kwaliteitsbeheersing en,in
combinatie met ontvochtiging opde risico's voor ziekten en plagen. Hetvoorkomen van
klimaatverschillen kan daardoor het gebruik van zowel energie als gewasbeschermingsmiddelen
reduceren ende emissie naar deomgeving beperken.Kennis van de ruimtelijke verdeling van het
klimaat zoals verkregen in thema l a kanworden worden gebruikt bij het op lokaal niveau sturen van
het (micro-)klimaat om daarmee individuele processen te regelen en bepaalde plantedelen of
mycelium optimaal te laten functioneren. Indit thema wordt deze kennis gebruikt voor verbeteren
vande huidige klimatiseringssystemen en hetontwerp van nieuwe systemenvoor (lokale)
beïnvloeding van onder andere degewasgroei,verdamping,ontvochtiging endroging met een
verbeterde energiebenutting.
3b. Energie-efficiënte klimaatbesturings-en productiesystemen
Inde huidige regelsystemen worden vrijwel alleen momentane acties ondernomen die erop gericht
zijn de ingestelde setpoints te verwezenlijken. Daarbijwordt nog nauwelijks rekening gehouden met
de onderlinge afhankelijkheden en
interacties tussen temperatuur,
vochthuishouding, C0 2 en gewasreactie
of productreactie. Binnen dit thema
wordt onderzoek uitgevoerd naar
nieuwe geïntegreerde
besturingsconcepten waarbij
regelalgorithmen worden ontwikkeld
waarin integraal of op onderdelen
rekening wordt gehouden met de
randvoorwaarden voor het gewas, het
energiegebruik, gebruikte
energiebronnen, risico's voor ziekten en
kwaliteitsafwijkingen, de overige kosten
van het productieproces en de te
gewastoestand
verwachten opbrengsten. Hierbij wordt
de in dethema la ontwikkelde kennis
eninformatie over het gedrag vandeteeltruimte,de binnen hoofdlijn 2verkregen informatie over
deinzet en optimale benutting vanverschillende (o.a.duurzame) energiebronnen toegepast. Ook
regelingen voor aansturing van nieuw ontwikkelde apparatuur (b.v.ontvochtigings-systemen, thema
3a)worden binnen dit thema ontwikkeld.
Daarnaast worden projecten uitgevoerd gericht op het vaststellen van de teeltkundige
randvoorwaarden voor eenoptimale energiebenutting onder praktijkomstandigheden. Toetsing en
evaluatie van deontwikkelde regelingen en systemen vindt, deels in samenwerking met het
toeleverend bedrijfsleven, plaats onder (semi) praktijkomstandigheden waarbij de bruikbaarheid, de
energiebesparing en efficiëntieverbetering worden vastgesteld. Door de samenwerking met
computerleveranciers wordt gestreefd om deimplementatie in de praktijk te versnellen. Naast
ontwikkeling entoetsing van nieuwe regelingen wordt binnen dit thema tevens gewerkt aan
kwaliteitsrichtlijnen voor het gebruik en despecificaties van energie-efficiënte klimaatregelingen.
Zwaartepunt van het onderzoek binnen dit thema ligt op de glastuinbouw waarbij de verworven
kennis en methodiek voor zover mogelijk ook binnen de bloembollen enchampignonteelt wordt
ingezet.
Naast deze drie hoofdlijnen is er binnen het programma ruimte gereserveerd voor kennisoverdracht
activiteiten.
planning 1998
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Binnen de drie hoofdlijnen van het programma (Systeemanalyse enintegratie,Vermindering van het

absolute energiegebruik enVerbetering van deenergie efficiëntie) zijnvoor 1998 een reeks van
projecten gepland waarbij devolledige uitvoering gekoppeld is aan het beschikbaar zijn of komen
van devoorziene additionele financiering.
Binnendeeerste hoofdlijn wordt het onderzoek naar kasventilatie bijgrote raamopeningen dit jaar
afgerond met een kasexperiment om deopgestelde modellen te valideren. Deze modellen kunnen
vervolgens worden ingezet voor verdere optimalisatie van C0 2 doseerstrategieën. Het onderzoek
naar de ruimtelijke verdeling vantemperatuur envocht heeft in 1997geleid tot het vaststellen van
richtlijnen voor een energie-efficiënte inzet van deverwarming bij vruchtgroenten.Voor verbreding
van de resultaten naar desiergewassen enaanpassing van het eerder ontwikkelde fysische model
zijn dit jaar twee kasexperimentenvoorzien met chrysant als pilotgewas. Het eerder ontwikkelde
protocol voor het oplossenvan horizontale klimaatverschillen wordt verder ontwikkeld tot een
standaard toetsmethode.
Deinvloeden van het gebruik en aanpassingen van setpoints in computersystemen op het
energiegebruik optuinbouwbedrijven wordt geanalyseerd in eengrootschalig praktijkevaluatie
project.
Voor het verkrijgen vanenergiekengetallen voor verschillende productiewijzen ter ondersteuning
vande beleidsvorming enimplementatie van beleid worden gegevens uit diverse bronnen verzameld
en bewerkt. Het PBG-rekenmodelGasverbruik wordt uitgebreid met de effecten van minimumbuis en
assimilatie-belichting engeschikt gemaakt voor eenmeer gedetailleerde invoer van
buitenklimaatgegevens.
Op basisvan dein 1997opgezette methode voor het optimaliseren vande benutting van het
energie-aanbod in eentuinbouwregio zaleen beslissingsondersteuningssysteemworden ontwikkeld,
waarbij uitbreiding plaatsvindt voor verschillende bedrijfsuitrustingen en energieaanbod opties.Als
onderdelen vandegeïntegreerde systeembeschrijving wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd
naar deintegratie vanconstructie, klimatisering en energievoorziening van eentotaal nieuw
productiesysteem.
Binnen detweede hoofdlijn (vermindering van deenergiebehoefte enverbeteren van het conversierendement vanfossiele energie) wordt in samenwerking met het bedrijfsleven, uitgaandevande in
1997geselecteerde materialen envormen gestreefd naar het verder, ontwikkelen van proefstukken
vanverbeterde kasdekmaterialen. Ineen Europees samenwerkingsverband wordt onderzoek gestart
naar het condensatiegedrag op kasdekmaterialen. Debeschikbare technische, kasklimatologische,
teelttechnische en economische kennis over energieschermen zalworden gebundeld in een
praktische,op detuinder entoeleveranciers gerichte brochure.
Degrootschalige evaluatie van de effecten van korte termijn warmteopslag wordt afgerond en zal
leiden tot richtlijnen voor eenefficiëntere inzet van deze energiebesparende optie. Op het gebied
vande lange termijn warmteopslag is een haalbaarheidsstudie voorzien naar warmteopslag in de
bodem onder de kas.Tevenswordt gestreefd naar het,in samenwerking met het ECNopzetten van
een project gericht optoepassing van chemischewarmteopslag als perspectiefvolle techniek voor de
langere termijn. Deglobale verkenning vantoepassingsmogelijkheden van zonne-energieis
aanleiding om deperspectieven voor deglastuinbouw en champignonsector nader in detail te
onderzoeken met extra aandacht voor vraag-en aanbodpatronen.
Voor de bloembollen wordt gestart met een eerste experiment voor het verlagen van de
energievraag door verkorting van deteeltperiode in de kas,gebruikmakend van Nerine als een
pilotgewas.
Het onderzoek binnen de derde hoofdlijn concentreert zichin 1998op dewarmte-en
vochtbeheersing, klimaatverdeling en klimaatbesturing. Op het gebied van kasluchtontvochtiging
wordt gestart met een project gericht opdetoepassing vanwarmtepompen enoptimale afstemming
van deontvochtiging op dewarmte-enventilatiebehoefte. Daarnaast wordt een project voorbereid
over het drogen van lucht in bewaarcellen voor bloembollen.
Van dein 1997ontwikkelde prototype kasklimaatregelaar zal het regelgedrag in een kasexperiment
worden geëvalueerd. Het project zalleiden tot de beschrijving van een regeling gebaseerd op de
integratie vanfysische enfysiologische kennis met optimale besturingstechniek.
Op het gebiedvangewaskundige randvoorwaarden voor de ontwikkeling van energie-efficiënte
regelingen worden experimenten uitgevoerd met meerdaagse regelstrategieën op basisvan eerder
vastgestelde temperatuurgrenzen voor roos,gerbera en een aantal potplanten, bij paprika wordt het
onderzoek gericht op het vaststellen van deze grenswaarden. Het project gericht op
temperatuurintegratie binnen eenetmaalvoor potplanten, snijbloemen en groentegewassen
(econaut) wordt afgerond met een eindrapportage en de resultaten worden in samenwerking met de
betrokken computerfabrikant uitgedragen in implementatie bijeenkomsten voor gebruikers.
Binnen het project voor de ontwikkeling van eenverbeterde (energie-efficiënte) klimaatregeling bij
dechampignonteelt zijn twee activiteiten gepland:dein 96/97 ontwikkelde meetmethode voor
bepaling vande relatie tussencompostactiviteit enopbrengt wordt, bijvoldoende additionele
financiering,getoetst op eengroot aantal bedrijven. Daarnaast worden mogelijk bij een aantal
teelten de C02,vocht-en warmtestromen in kaart gebracht bij een aantalteeltexperimenten op het
PC.Dedefinitieve uitvoering hangt mede afvande door het PCbinnen dit programma te leveren
inzet.
Bijde bloembollen wordt met tulp alstoetsgewas gewerkt aan hetvaststellen vande etheen
grenswaarde alsessentiële randvoorwaarde voor deontwikkeling van een energiezuinige
bewaarmethode voor bollen.Daarnaast isde start van een project gericht op vermindering van de
ventilatie in bollen bewaarcellen voorzien.
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Op het gebied van beslissingsondersteuning wordt begonnen met de ontwikkeling van een
prototype voor een geautomatiseerd systeem alsinstrument voor energiezuinige klimaatbeheersing.
Daarnaast wordt bij voldoende additionele financiering een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de
mogelijkheid om een kwaliteitsrichtlijn (met combizorg als basis)te ontwikkelen voor het gebruik en
de specificaties van klimaatregelingen op tuinbouwbedrijven.
In het kader van kennisoverdracht worden op specifieke doelgroepen gerichte bijeenkomsten
georganiseerd enwordt de bestaande kennis op het terrein van energiebesparing geordend en
geïntegreerd ten behoeve vanvoorlichting, toeleverend bedrijfsleven en telers.

Planning 1998

Dit programma hangt samen met devolgende huidige programma's:
129
PBBg
333

(Economische evaluatie van emissie-en milieuproblematiek, LEI-DLO)
Energiebesparing bij bloembolbewaring enbroei (LBO programma, gefinancierd door PT)
Programma duurzame bedrijfssystemen voor de bloemisterij en glasgroente, (PBG/DLO)

Met de programmaleiders vandeze programma's zalperiodiek afstemmingsoverleg worden
gevoerd.
Op nationaal niveau wordt samengewerkt met of wordt samenwerking nagestreefd middels
gezamenlijk geformuleerde projecten met:
LEI-DLO,AB-DLO, ATO-DLO, PC-Horst, LUW,TU-Twente,TU-Delft,toeleverend bedrijfsleven,
Nutsbedrijven,voorlichtingsorganisaties en adviesbureau's .
Internationaal wordt samengewerkt in thema 1en2binnen het EETprogramma en het EU
programma Standards, Measurements andTesting,met devolgende Europese partners: Universiteit
Athens,Griekenland; Universiteit Bari, Italië ;CEMAGREF,Montpellier, Frankrijk; Universiteit
Hannover, ITG,Duitsland en defirma Hyplast (België).
indicatie omvang

Totaal Mf 7,2waarvan Mf 1,6 ten lastevan LNVvoor het DLO-deelen Mf 1,6 ten laste van LNVvoor
het PO-deel.

projecten

Overzicht van de projecten die van belang zijn voor de geschetste thema's (lopend of te starten in
1998 met projectleider ende plaats waar het project loopt):
Hoofdlijn l . Systeemanalyse en integratie.
l a . Analyse klimaatprocessen en hun samenhang
54311/1703
Kasventilatie bij grote ventilatiedebieten (N.J.van de Braak/A.A. Rijsdijk, IMAGDLO/PBG)r)
1701/54001
Realisatievan gewenste vertikale temperatuur- envochtigheidsprofielen in kassen:
fase 2:pilotgewas chrysant (C.Bloemhart, F.L.K.Kempkes, PBG/IMAG-DLO)4)
1704
Praktijkimplementatie van een systeem om horizontale temperatuurverschillen in
kassen op te lossen (M. Esmeijer,G.L.A.M.Swinkels, PBG/IMAG-DLO)3)
l b . Enerqieqebruiks analyses
54011
Praktijkevaluatie kasklimaatcomputersystemen (H.F.de Zwart, C.J.M.Vernooy,
IMAG-DLO/LEI-DLO)4)
1205
Integrale energieregistratie (groeibase), (P.C.M.Vermeulen, PBG) " )
1311
Analyse energiegebruik op praktijkbedrijven (M.N.A. Ruijs,PBG)*)
1320
Ontwikkeling,documentatie en gebruik PBG-rekenmodel"Gasverbruik" (P.C.M.
Vermeulen, PBG)3)
ie. Geïntegreerde systeembeschrijving
54008
Optimale afstemming van energievraag en aanbod bij lokale en regionale clustering
van bedrijven (H.F.deZwart, IMAG-DLO)
54012
(Beslissingsondersteunings-systeem voor energie-optimalisatievanclusters van
glastuinbouw) (H.F.de Zwart, IMAG-DLO) ) 5)
54605
Haalbaarheidsstudie duurzaam gewasproductiesysteem voor de glastuinbouw
(J.C.Bakker/J.A.J.Ammerlaan, IMAG-DLO/PBG)6)
nieuw
Zonnekas (G.P.A. Bot, LUW-AF/IMAG-DLO) 10)

Hoofdlijn 2.

Vermindering van het absolute energiegebruik.

2aVerlaging van de energie-vraag
54306
Kasconstructie-en materiaalonderzoek glastuinbouw ten behoevevan verhoogde
isolatiewaarde (CR. Braam,IMAG-DLO) 9)
54550
Innovative technology and useof novelcovering materials: anintegrated approach
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1719
1319
294

for an optimised greenhouse design (Projectleiding IMAG bijdrage: Waayenberg,
Europees project ism Univ.Athens (Gr),Cemagref (Fr),Univ. Bari (I) en Univ.
Hannover (D)2)
Technische aspecten van het kasklimaat (F. Tak,PBG)
Energieschermbrochurevoor de glastuinbouw (G.A.v.d.Berg,PBG)5)
Energiebesparing door scheiding van bollenteelt en bloementeelt van nenne (N.
Groen,LBO)

2bVerlaging vandeinzet vanfossiele brandstof
54308
Energiebesparing met warmtebuffers in de glastuinbouw: Fase2 Praktijkevaluatie
(H.F.deZwart,C.J.M.Vernooy, IMAG-DLO/LEI-DLO) 3)
54009
Langetermijn warmte-opslag optuinbouwbedrijven (P.Knies,IMAG-DLO)
54002
Gebruiksmogelijkheden vanduurzame energiebronnen (J.P.G.Huijs, IMAG-DLO)
Hoofdlijn 3.

Verbetering van de energie-efficiëntie

3a. Energiezuinige klimaatbeheersingstechniek
54010
Energiezuinige vochtregulatie (G.P.A. Bot, IMAG-DLO) 4)
nieuw
Energiezuinige bewaring van bloembollen door verbeterde ventilatiestrategieën en
luchtbehandeling (G.P.A. Bot, IMAG-DLO/ P.Boonekamp, LBO) 7)
3b. Energie-efficiënte klimaat-besturings-en teeltsvstemen
50324/1309
Realisatie prototype geïntegreerd energie-effectief kasklimaatbesturingssysteem
(E.J.van Henten,A.A. Rijsdijk, IMAG/PBG)*)
50020
Optimalisatie klimaatregelingen voor detuinbouw (W.T.M,van Meurs, IMAG-DLO)
9
)
54006
Ontwikkeling van een energie-efficiënte klimaatregeling bij bij champignonteelt op
basisvanC02,vocht enwarmteproductie alscontrol parameters (H.Loeffen,IMAGDLO)s)
447
Onderzoek naar de haalbaarheid vangesloten bewaarcellen ten behoeve van
energiebeparing (H.Gude,LBO)
1212
Haalbaarheidsstudie kwaliteitsborging voor klimaatbeheersing (R.L.M.van
Uffelen.PBG)5)
1306
Energiebesparing door meerdaagse temperatuurintegratie bij siergewassen,faseB
(F.Buwalda,PBG)3)
1307
Toepassing energiebesparende teeltmethode gebaseerd op temperatuurintegratie
binnen eenetmaal,"Econaut" (J.V.M.Vogelezang, PBG) " )
1316
Meerdaagsetemperatuurintegratie groentegewassen (G.Hey,PBG)
1716
Het ontwikkelen entoetsen van eengeautomatiseerd prototype voor
energiezuinige klimaatbeheersing (R.L.M. van Uffelen,PBG)5)
Algemeen:
54005
1008

Kennisoverdracht (G.P.A. Bot, IMAG-DLO)
Integratie kennis energiegebruik in voorlichtingsboodschappen (E.van Rijssel,PBG)
5
)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Voor 50%medefinanciering Landbouwschap in kader MJA-E glastuinbouw.
Voor dit project is medefinanciering van de EUverkregen
Extrafinanciering verkregenvan NOVEMin kader MJA-E glastuinbouw
Extra financiering verkregen van NOVEM/Landbouwschap in kader MJA-E glastuinbouw
Extra financiering is aangevraagd via NOVEM bij MJA-E glastuinbouw
Dit project wordt slechtsin beperkte mate uitgevoerd indien geen additionele financiering
wordt verkregen vanuit LNVprojectsubsidies en bedrijfsleven
7) Extra financiering wordt aangevraagd in kader MJA-E bloembollen
8) Extrafinanciering wordt aangevraagd via NOVEM bij MJA-Echampignons, afstemming met
werkzaamheden binnen het energieonderzoek van het PCin Horst heeft niet kunnen plaats
vinden vanwege de aardvan het daar geplande onderzoek. Voor dit project wordt alsnog
gestreefd naar een gezamenlijk project of gebruik te maken vaninformatie uit PCprojecten
gericht op Teelt en kwaliteit binnen het PCprogramma duurzame teeltsystemen.
9) Beperkte medefinanciering vanuit het programma EETvia project zonnekas
10) Dit project omvat ook delen die gekoppeld zijn aan projecten binnen de thema's 2en 3a en3c
enwordt mede gefinancierd door EET
11) Dit project wordt medegefinancierd door NOVEM/Landbouwschap enLASER
12) Dit project wordt medegefinancierd door het bedrijfsleven (Groeinet)
Indien de hierboven aangegeven aangevraagde financiering door derden niet (geheel) kan worden
gerealiseerd,zalin overleg met DWK bepaaldworden,welke van degeplande projecten worden
getemporiseerd,in afgeslankte vorm worden uitgevoerd,of afvallen.
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Voorlopige Planning projecten.
Hoofdlijn l
thema i a
54311: Ventilatie
1701:Verticale temperatuur profielen
1704:Horizontale temperatuurprofielen
Nieuw: 3-D temperatuurmodel
Nieuw:Temp gradient bijschermkieren
Nieuw: Enerqiezuiniq C02 verdeelsyst.
Nieuw: Contactloze klimaatmetingen
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thema l b

,

1205: Integrale energieregistratie
1311:Analyse E-gebruik praktijkbedrijven
1320:PBG-modelgasverbruik

Themaic
54008: Energievraag afstemming
54012: Beslissingsondersteuning clusters
54605: Haalbaarheid DuurzaamgewasPS
Nieuw: Zonnekas
Nieuw: Inteqratie componenten DGPS
Nieuw: Koppeling tuinbouwsystemen
Nieuw: Geïntegreerde systeembeschr.
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thema2b
54308: Warmtebuffers (praktijkevaluatie)
54309: Lange t e r m i j n warmte-opslag
54002: Gebruik duurzame energie
Nieuw: Demo lanqe termijn warmteopslaq
Nieuw: PVd e m o champiqnon
Nieuw: Haalbaarheidsstudie brandstofcel
Nieuw: W a r m t e p o m p e n qlastuinbouw
Nieuw: MicroWKK
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Projectleiding IMAG-DLO,startin 1998
Projectleiding PBG,start in 1998
Projectleiding LBO,startin 1998
Geplande projecten IMAG-DLO,start na 1998 (zieopmerking onder 9a
Geplande projecten PBG,start na 1998
Geplande projecten LBO, start na 1998
Het PCtreedt in dit programma (nog) niet alsprojectleider op
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Programma 331

Ontwikkeling van een aan Nederlandse omstandigheden aangepast
systeem van precisielandbouw

programmaleider

Dr. Ir. D.Goense,IMAG-DLO

aanvangsjaar

1998

eindjaar

2001

samenvatting

Het onderzoek naar componenten voor een aan Nederlandse omstandigheden aangepast systeem
van precisielandbouw (PL)omvat onder andere deoptimalisering van bemesting,beregening en
onkruidbestrijding in ruimtelijke en in temporele zin binnen landbouwkundige en milieutechnische
doelstellingen. Het is eengeïntegreerde toepassing van meetsystemen voor gewaskenmerken,
inclusief opbrengstbepaling voor beslissystemen waarin gewasgroeimodellen een belangrijke rol
spelen entoedieningtechnieken die met grote precisie enselectief werken.Detoepassing moet
leiden tot verhoging vande efficiency van gebruikte inputs.

aanleiding

Aanleiding
Door recente technologische ontwikkelingen op het gebied van sensoren,elektronica en
informatietechnologie ishet mogelijk geworden om gewas-en bodemkenmerken gedurende het
hele groeiseizoen te meten en rekening te houden met ruimtelijke verschillen binnen percelen.
Hiervoor wordt algemeen determ precisielandbouw gebruikt.
Precisielandbouw kanworden beschouwd alseen methode om het agrarisch bedrijf nauwkeurig te
monitoren, het beschikken over envergaren van voldoende kennis eninzicht over betrokken
processen om deinputs optimaal af te stemmen op de gestelde doelen en het nauwkeurig toedienen
vandie inputs.
Dit kan plaatsvinden op verschillende ruimtelijke schaalniveaus,van bedrijf, perceel,deelvan een
perceel of individuele plant enin verschillende temporele schaalniveaus,variërend van één maal per
jaar tot continu meten.
Dedoelen kunnen betrekking hebben op maximale opbrengst, op kwaliteit, op maximaal inkomen,
maar ook op maximaalinkomen binnen gestelde milieurandvoorwaarden. Precisielandbouw in deze
zin kan deondernemer behulpzaam zijnom binnen dedoor deomgeving gestelde
randvoorwaarden te blijven en daarmee een belangrijk instrument zijn bij de realisatie van door
overheden gestelde milieudoelen.
Precisielandbouw wordt gekenmerkt door devolgende hoofdfuncties;
-meten,
- beslissen,
- uitvoeren en
- evalueren vangenomen beslissingen.
Dezegeïntegreerde aaneensluiting van hoofdfuncties richt zichop de ruimtelijke verschillen binnen
percelen, maar ook op het tijdstip van uitvoeren van teeltmaatregelen.
Probleemstelling
Sensor- en meetsystemen aangewas en bodem spelen een belangrijke rol om enerzijds de actuele
uitgangstoestand te bepalen enanderzijds deaannames over komende gewasontwikkeling en
emissies op basisvangebruikte simulatie modellen tevalideren. Het gaat daarbij om sensor- en
meetsystemen die in potentie op routinematige basis binnen de bedrijfsvoering kunnen worden
ingezet. Essentieelisdevertaling van het door de sensorwaargenomen signaalin de voor
gewasgroei relevante parameters.
Geautomatiseerde systemen voor het vaststellen vande mineralentoestand van bodem en gewas zijn
in het beginstadium van ontwikkeling.Voor onkruidherkenning in cultuurgewassen iseen doorbraak
nodig. Het vaststellen van de eindopbrengst van hoofd-en mogelijk bijproduct tijdens de oogst is
essentieelom de uitgangspunten die zijn gehanteerd bij het vaststellen van deteeltmaatregelen te
kunnen valideren.Dezevormvan opbrengstkartering isalleen ontwikkeld voor maaidorsbare
gewassen,waarbij alleen het hoofdproduct wordt gemeten.Yield mapping systemen voor
suikerbieten,aardappelen en gras zijn niet beschikbaar. Het meten van kwaliteitskenmerken staat
nog in de kinderschoenen.
Wereldwijd zijn er nog grote lacunes in de benodigde kennis om op basisvan de aanwezige
informatie tot dejuiste adviezente komen over tijdstip enomvang vaninputs bij de uit te voeren
bewerkingen zoals bij bemesting en bij beregening. Daarnaast zijn de mogelijkheden om op
praktijkschaal de actuele toestand van bodem en gewas vast te stellen enom onkruiden te
herkennen slechtsfragmentarisch beschikbaar. Voorziene effecten van niveau aaninputs op
opbrengst enemissie isonder specifiek ruimtelijke entemporeel beschreven omstandigheden
nauwelijks gekwantificeerd. Eenvierde constatering isdat de diverse componenten van
precisielandbouw geïsoleerd worden ontwikkeld.
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Voor Nederlandse omstandigheden ontbreekt deinformatie over effect van het niveau vaninputs op
de omvang van de productie envan emissies binnen het perceel. Dit effect, samen met de mate van
variabiliteit, moet bekend zijn om voor Nederlandse omstandigheden uitspraken te kunnen doen
over optimale systemen van PLmet betrekking tot resolutie en nauwkeurigheid en om uiteindelijk de
ecologische en economische consequenties te kunnen bepalen.
Voor de Nederlandse omstandigheden is de centrale vraag welke parameters betekenisvol zijn, met
welke resolutie met betrekking tot plaats entijd, en met welke nauwkeurigheid gegevens moeten
worden verzameld en vastgelegd enwelke bewerkingen uitgevoerd. Dit geldt zowelvoor sensor- en
meetsystemen alsvoor eventuele humane waarnemingen.Voor simulatiemodellen speelt met name
nauwkeurigheid, envoor het uitvoeren van bewerkingen zowel resolutie als nauwkeurigheid.
Kosten vantechnische componenten zijn sterk bepaald door de ontwikkelingsfase, maar eris bijna
altijd eendisproportionele relatie tussen prijs enzowel resolutie als nauwkeurigheid.
Voor het formuleren van deadviezen zullen simulatiemodellen een belangrijke rol spelen. Hiermee
is het mogelijk om vanuit deactuele toestandvoor de specifiek locale omstandigheden uitspraken te
doen over dete verwachten ontwikkelingen aangewas en milieu effecten onder een aantal
mogelijke scenario's van te nemen teeltmaatregelen en mogelijke weersomstandigheden.
Geconstateerd moet worden dat de huidige generatie gewasgroei modellen niet goed is
toegesneden op gebruik voor operationele beslissingen.Zoworden kwaliteitsaspecten nog
nauwelijks meegenomen enzijn een aantaldeelprocessen niet voldoende gespecificeerd voor het
doel vanPL.
Doelgroep.
Inde SEOprecisielandbouw isgeconstateerd dat er naastvoordelen voor de boer met name
belangrijke milieu winsten zijnte boeken op het gebied van watergebruik, nutriënten en
herbiciden. Daarnaast zijn er in kwalitatieve zin grote voordelen te behalen in de keten.
Fabrikanten van werktuigen en andere hulpmiddelen hebben groot belang bij de uitspraken
over de gewenste nauwkeurigheid en effecten van precisielandbouw.
Degene die precisielandbouw toepast isde boer enishij isde eindgebruiker. Hette ontwikkelen
systeem moet de boer voldoende perspectief bieden en uitvoerbaar zijn.
Dit onderzoek richt zich met name op ;
Beleidsmakers uit de centrale overheid (LNV,VROM),regionale overheden (Provincies) en semioverheden (Waterschappen). Zij kunnen bevindingen uit het onderzoek naar precisielandbouw
aanwenden voor formulering van nieuw beleid.
Detoeleveranciers van de boeren. Dit zijn de fabrikanten van werktuigen,ontwikkelaars van
elektronica eninformatie systemen,software huizen,fabrikanten van gewasbeschermingsmiddelen
en meststoffen en serviceverleners zoals laboratoria voor bodem en gewasonderzoek en
voorlichters. Dit onderzoek moet de noodzakelijke kennis en expertise opleveren die nodig is voor
het ontwikkelen van deze producten. Daarnaast dient het onderzoek duidelijk aante geven hoe dat
deverschillende producten in eengeïntegreerde samenhang aande doelstellingen van de boer
tegemoet kunnen komen.
Afnemers van de boeren.Hierbijvalt te denken aan de aardappelverwerking, conservenindustrie,
aardappelzetmeel, suikerindustrie, maalderijen en mouters. Door precisielandbouw zijn
kwaliteitsverbeteringen te realiseren enisdaadwerkelijke "tracking entracing" van het
geproduceerde mogelijk.
doel

Het doelvan dit programma precisielandbouw isom componenten te ontwikkelen die zijn
toegesneden op een voor Nederlandse omstandigheden toegesneden systeem van
precisielandbouw.
Het systematisch kader.
Uitgangspunt voor het programma isde in bovenstaande figuur weergegeven aanpak. Gewasgroei
kan gestuurd worden door op dejuiste tijdstippen dejuiste hoeveelheden nutriënten,
gewasbeschermingsmiddelen, water enonkruid bestrijdende maatregelen toe te dienen.Deze
sturing kan plaatsvinden aande hand vandirecte observatie. Daarnaast is het mogelijk de effecten
van deze maatregelen te voorspellen aan de hand van modellen die de effecten van deze stuuropties
aangeven onder invloed van deexterne omstandigheden zoals het weer.
Degenoemde functie meten wordt gebruikt tijdens degroei van het gewas voor de sturingvan de
teeltprocessen op basisvan directe observatie. Meten wordt daarnaast voor evaluatie.Tijdens de
groei van het gewas en op het eind bij de oogst worden vergelijkingen gemaakt tussen de
uitspraken van het voorspellende model en dewerkelijkheid. Op basis daarvan zaler
modelaanpassing plaats vinden.Het beslissen bestaat uit het gebruik maken van de voorspellende
modellen, aangevuld met beslissing ondersteunende systemen die de boer helpen bij het maken van
afwegingen.
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Uitgangspunt voor het programma is dein bovenstaande figuur weergegeven aanpak. Gewasgroei
kangestuurdworden door op dejuiste tijdstippen dejuiste hoeveelheden nutriënten,
gewasbeschermingsmiddelen, water enonkruid bestrijdende maatregelen toe te dienen. Deze
sturing kan plaatsvinden aande hand vandirecte observatie. Daarnaast is het mogelijk de effecten
vandeze maatregelen tevoorspellen aan dehandvan modellen die de effecten van deze stuuropties
aangeven onder invloed van de externe omstandigheden zoals het weer.
Degenoemde functie meten wordt gebruikt tijdens degroei van het gewas voor de sturing van de
teeltprocessen op basisvan directe observatie. Meten wordt daarnaast voor evaluatie.Tijdens de
groei van het gewas en op het eind bij deoogst worden vergelijkingen gemaakt tussen de
uitspraken van het voorspellende model endewerkelijkheid. Op basisdaarvan zaler
modelaanpassing plaatsvinden.Het beslissen bestaat uit het gebruik maken van de voorspellende
modellen, aangevuld met beslissing ondersteunende systemen die de boer helpen bij het maken van
afwegingen.
Terealiseren doelen.
Gezien de omvang van een dergelijk systeem en de beschikbare onderzoekscapaciteit zal dit
onderzoek zich beperken tot die componenten waarbij met het oog op de doelstellingen in de
Nederlandse landbouw de grootste voordelen zijn te behalen. Deze worden op dit moment
verwacht in de sfeer van onkruidbestrijding, waar besparingen op herbiciden tot 50% haalbaar
lijken, stikstofbemesting,waar een besparing van 30%mogelijk lijkt, en beregening, waarvoor
in dit stadium schattingen overte realiseren besparingen ontbreken.
Keuzes.
Bij het opstellen van de onderzoeksprogramma precisielandbouw zijn devolgende afwegingen
gemaakt.
Degewassen aardappelen,suikerbieten engrasworden gekozen op grond van hun economische
belang. Bijgrasis het grote oppervlak in Nederland endaarmee samenhangende milieu omvang
ook een belangrijk argument.
Dekaderbrief van DWK heeft voortzetting van onderzoek naar biotische en a-biotische stressfactoren
aangegeven wat zich zaluiten in het onderzoek naarwater en nutriënten.
Bij onkruiden zijn ook duidelijke milieu voordelen te behalen,maar detechnologische barrières die
hier zijn te overwinnen behoeven eenveel ruimer financieringskader in die discipline. Hier is een
bewuste negatieve keuze gemaakt.
Over ziekten en plagen iszoalsin de SEOook aangegeven hoegenaamd niets bekend. Hier zijn op
redelijke termijn niet de milieu winsten te behalen die met water en nutriëentenbeheer wel mogelijk
zijn. Bodemgebonden aaltjes vormen hierop een uitzondering. Dit isonderzoek dat zich uitermate
goed leent voor financiering door derden.
Decomponenten worden zodanig gekozen dat ervan een compleet functionerend (deel)systeem
sprake is. Dit vraagt om multidisciplinair onderzoek en eenverregaande integratie van componenten
uit devakgebieden agronomie, landbouwtechniek en bodemkunde. Indedoelstelling spelen de
milieurandvoorwaarden t.a.v. landbouw eencentrale rol,terwijl ook op toekomstige
ontwikkelingen rond energie-efficiency moet worden geanticipeerd.
Om deze doelstelling te realiseren zal het onderzoek vooral gericht zijn op:
het ontwikkelen vanvoldoende proceskennis om uitspraken te kunnen doen over de effecten
van stuuropties t.a.v.water, en nutriënten (zowel die afkomstig vandierlijke mest),alsdie van
overbemesting viavloeibare mest) onder de (plaatselijk entemporeel) specifieke
omstandigheden van bodem en gewas;
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identificeren van de relevante bodem-engewasparameters die detoestand van bodem en
gewas beschrijven,van groot belang blijken te zijn voor de prestatie van het gewas en milieu
effecten endie kunnen worden gebruikt bij de besturing;
het ontwikkelen van een systeem dat inspeelt opverschillen binnen de percelen.Tijdens het
onderzoek zalde kleinste ruimtelijke eenheid worden aangehouden dat binnen een redelijk
budget realiseerbaar is.Op basis daarvan kunnen de effecten van nauwkeurigheid en ruimtelijke
resolutie op degewasopbrengst en emissiesworden bepaalvan zowel metingen,
modelberekeningen als uitvoering vanteelthandelingen. Dit is een belangrijk uitgangspunt voor
het ontwerpen van meetsystemen,werktuigsystemen en beslissingsmodules. Uiteindelijk isze
bepalend voor de matewaarin financiële en milieudoelstellingen worden gerealiseerd;
het aanpassen van gewasgroeimodellen t.a.v. die componenten dievoor PLnoodzakelijk zijn.
Dit betekent dat verkregen proceskennis en de geïdentificeerde parameters hierin zullen
worden opgenomen. Daarnaast zullen decomponenten waaruit de modellen zijn opgebouwd
(groeideel,waterdeel,nutriëntendeel) op eenflexibele manier aan elkaar worden gekoppeld;
het verbeteren van enkele bestaande enontwikkelen van enkele ontbrekende meetsystemen die
essentiële componenten zijnvoor een systeem van precisielandbouw. Dit betekent eenin de
praktijk bruikbaar systeem voor bepaling vangewasreflectie,vochtmeting, opbrengstmeting van
gras en aardappelen.;
hetverbeteren van een bestaande of het ontwikkelen van een nieuwe toedieningstechniek voor
meststoffen die past binnen een systeemvoor precisielandbouw;
eeninventarisatie van de mogelijke stuuropties en daarmee samenhangende effecten voor
onkruiden,ziekten enplagen.
het evalueren van effecten van precisielandbouw op de mate waarin landbouwkundige en
milieutechnische doelstellingen worden gerealiseerd.
Over de effecten van nauwkeurigheid en resolutie kunnen in het kader van dit programma geen
fundamentele uitspraak worden gedaan.Ditiste betreuren omdat het een van de meest wezenlijke
onderzoeksvragen is.Uitspraken hierover zijnechter zofundamenteelvan aard,vragen dermate
diepgaande expertise op het gebied van geostatistiek enzijn dermate tijdrovend dat het voorzien
budget ende andere aangegeven prioriteitstellingen dit niet toelaten.
Fasering
Globaal kanworden aangegeven dat in de looptijd van het programma devolgende einddoelen
worden nagestreefd;
eind 1997 (programma 308):
Keuze eninventarisatie van een areaalvoor proeven op bedrijfsniveau.
eind 1998:
Aanschaf enimplementatie van een minimale basis-infrastructuur voor proeven op
bedrijfsniveau. Dit zal bestaan uit minimaal ééntrekker die is uitgerust met een GPSontvanger
en eencommercieel beschikbare virtuele terminal metjob computers. Daarnaast zullen een
aantal percelen worden ingemeten enin een GISsysteem worden ingevoerd.
Milestone: Eerste ervaringen met een commercieel systeem
Beslissing: Continueren met commercieel product of noodzaak voor eigen ontwikkeling
Ontwerp van een meetsystemen gebaseerd op spectrale reflectie voor observatie van genoemde
gewassen. Het betreft een meetsysteem dat op eentrekker of werktuig kan worden
gemonteerd.
Milestone: Ontwerp van een systeem voor spectrale reflectie meting van trekkers
Optrekkers en werktuigen.
Beslissing: Bouw van het systeem.
Effect vandroogteperiodes op de zodekwaliteit vangras.
Effect vanzodekwaliteit op de hergroei van gras enop de wateropname.
Milestone: rapport over effect vandroogte op zodekwaliteit, hergroei en wateropname..
Beslissing: Consequenties alof niet opnemen in de beregeningsplanner en alof niet
inventariseren van operationele technieken om in situ de zode kwaliteit te bepalen
Inventarisatie van andere potentiële gewas monitoring technieken m.b.t. essentiële
gewasparameters. Dit omvat minimaal eeninventarisatie van meetmethoden voor de bepaling
vande hoeveelheid grastijdens de groei, (niet destructief)
Milestone: Rapport met inventarisatie van niet destructieve meetmethoden van grasgroei.
Beslissing: Besluit over aante schaffen of te ontwikkelen systemen.
Functionele eisen eninventarisatie van mogelijke technieken voor opbrengstkartering van
aardappelen engras.
Milestone: Rapport met functionele eisen en meest kansrijke technologieën.
Beslissing: Toete passentechnologie voor gras envoor aardappelen.
Inventarisatie van teeltkundige en logistieke mogelijkheden en/of consequenties van vloeibare,
granulaire enorganische mesttoediening in dete onderzoeken gewassen.
Milestone: Rapport
Beslissing: Keuzetussen het ontwerpen van een systeemvoor precisietoediening van
granulaten of vloeibare meststoffen.
Definiëring vaneisenvoor de aanpassing van simulatie modellen t.b.v. precisiebemesting en
beregening.
Realisatievan deintegratie vande modelcomponenten gewasgroei,watervoorziening en
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nutriëntenvoorziening.
Milestone: Interfaces voor het koppelen van modules.
Beslissing: Aante passen of teverbeteren processen in de modellen.
Inventarisatie vande perspectieven van onkruiden,ziekten en plagen binnen precisielandbouw
en mogelijkheden tot monitoren hiervan.
Milestone: Rapport over de state of the art en mogelijke technieken voor monitoren en
mogelijkheden om daarop te reageren door sturing van teeltmaatregelen.
Beslissing: Het alof niet ombuigen van het programma in deze richting.
eind 1999:
Realisatie eninitiële beproevingvan een meetsysteem voor gewasobservatie gebaseerd op
spectrale reflectie.
Milestone: rapport over dete realiseren resolutie en nauwkeurigheden
Beslissing: alof niet continueren van mobiele reflectie metingen.
Relatie reflectie karakteristieken en stikstofstatus bij aardappelen.
Milestone: vergelijkingen die de relatie reflectie - stikstof status aangeven.
Beslissing: Alof niet opnemen in een beslismodule. Noodzaak van alof niet aanpassen van
gewasgroeimodellen.
Ontwerp van een systeemvoor opbrengstkartering van aardappelen en eenvoor gras.
Milestone: Twee ontwerpen
Beslissing: Overgaantot bouw, alof niet met commerciële partners.
Functionele eisen eninventarisatie vantechnieken voor precisietoediening van meststoffen.
Milestone: Rapport met functionele eisen en aangeven van kansvolle technieken
Beslissing: Alof niet haalbaar zijn enzoja:Toete passen techniek
Geïmplementeerd prototype gewasgroeimodel gebaseerd opflexibelgekoppelde modules voor
groei,vochttransport, capillaire opstijging,stikstofmineralisatie en stikstoftransport.
Milestone: Geïmplementeerd prototype.
Realisatie van de aanpassingen van simulatiemodellen door het aanpassen/inbrengen van de
meest beperkende procesbeschrijvingen en gewasparameters.
Milestone: Geïmplementeerd prototype.
Beslissing: Alof niet verdere ontwikkeling aande modellen.
Eenverfijnde beregeningsplanner voor gras.
Milestone: Verfijnde beregeningsplanner.
Beslissing: Al of niet aanbrengen van verbeteringen.
eind 2000:
Ontwikkeld meetsysteemvoor gewasobservatie op basisvan spectrale reflectie op
praktijkschaal.
Milestone: Kaarten met reflectie gegevens die geschikt zijn voor operationeel gebruik.
Realisatie eninitiële beproeving van de systemen voor opbrengstkartering van aardappelen en
gras.
Milestone: Rapport met eerste uitspraken over te realiseren nauwkeurigheden.
Beslissing: Alof niet uitontwikkelen vangekozen technologie.
De mogelijkheden van spectrale reflectie voor de herkenning van onkruiden.
Milestone: rapport over onderscheidend vermogen onkruid - cultuurgewas
Beslissing: Alof niet verder ontwikkelen
Ontwerp, realisatie en beproeving van een systeem van precisietoediening voor meststoffen.
Milestone: Ontwerp,werkend proefmodel en allereerste resultaten
Beslissing: Alof niet verder ontwikkelen.
Realisatie van beslissystemen voor bemesting en beregening op basisvan gewasreflectiekarakteristieken.
Criteria voor bemesten en beregenen op basisvan essentiële bodem/gewas-karakteristieken.
Referentiewaarden voor stikstofstatus enindicatie correctie mogelijkheden middels
bijbemesting. Benodigde referenties gedefinieerd.(Interactie met project 4)
Milestone: Werkend proefmodelvan een beslissysteem
Beslissing: Alof niet uitwerken tot eenoperationeel systeem,inschakelenvan commerciële
partners.
Evaluatie van informatiewaarde van monitorbare grootheden voor gebruik binnen modellen.
Milestone: Rapport over bovenstaande
Beslissing: Het alof niet aanpassen van modellen.
Verkenning naar de mogelijkheden voor modellering van kwaliteitsaspecten.
Milestone: rapport over bovenstaande
Beslissing: het alof niet aanpassen van modellen.
eerste uitspraken over de effecten van Nbemesting op droogtegevoeligheid in gras.
Milestone: Rapport over bovenstaande.
Beslissing: Alof niet aanpassenvan beregeningswijzer.
Effecten van gebruikswijze van grasop de droogtegevoeligheid.
Milestone: rapport over bovenstaande
Beslissing: Alof niet aanpassenvan beregeningswijzer.
eind2001:
Beproeving onder praktijkomstandigheden van de ontwikkelde opbrengst karteer systemen
voor aardappelen engras.
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Milestone: Opbrengstkaarten
Beproeving onder praktijk omstandigheden van het ontwikkelde systeem voor
precisietoediening van meststoffen.
Milestone: Rapport over bovenstaande.
Resultaten eerste toetsing van bijmest systeem op basisvan 'setpoint', 'referenties' en
modelberekeningen t.a.v.opbrengst enverliezen.(Spatieelentemporeel) (Interactie met project
2.2 en4)
Milestone: Rapport over bovenstaande
Implementatie van een eenvoudig DSS(vooreerst zonder optimalisatie) voor bemesting en
irrigatie dat is gebaseerd op het gebruik vanvoorspellende modellen, (project 3in samenhang
met project 2.1)
Milestone: Rapport over bovenstaande
werkend proefmodelvan adviessysteem welke het mogelijk maakt destikstofgift toe te dienen
in afhankelijkheid van dewaargenomen spatiele entemporele variatie vande stikstofstatus,
(project 2.1 in samenhang met 2.2en3)
Milestone: Rapport over bovenstaande

Meer gedetailleerde weergave voor 1997en 1998.
Reedsin 1997:
Aanvang met werkzaamheden zoalsomschreven onder programma 308.

In1998:
Aanschaf enimplementatie van een minimale basis-infrastructuur voor proeven op
bedrijfsniveau. Eenaantaltrekkers zalworden uitgerust met commercieel verkrijgbare
boordcomputers en GPSpositie bepalingsapparatuur.
Het belangrijkste doelis ervaring optedoen met eencommercieel systeem en aan de hand
daarvan te besluiten of dezevoldoende basiszijn voor verder gebruik in het onderzoek of dat
zelf componenten die hierop aansluiten zullen worden ontwikkeld.
Ontwerp van een meetsystemen gebaseerd op spectrale reflectie voor observatie van genoemde
gewassen. Inventarisatie vanin aanmerking komende,commercieelteverkrijgen, componenten
en ontwerp van een meetsysteem.Eventueeleerste laboratorium-of proefveldtest van
deelcomponenten. Erzalworden overgegaan tot de aanschaf van een multispectrale
reflectiemeter.
Het doelis om aan het eindvan het eerstejaar eengoed inzicht te hebbenvan de
mogelijkheden van multispectrale metingen onder veldomstandigheden. Erzullen vooral
ervaringen in grasworden opgedaan.
Opstellen vanfunctionele eisen eninventarisatie van mogelijke technieken voor
opbrengstkartering van aardappelen engras.
Doelis het verkrijgen van overzicht van reedstoegepaste technieken,formulering van de
functionele eisent.a.v. meetnauwkeurigheid ente halen meetcapaciteit. Inventarisatie van in
aanmerking komende meetprincipeso.a.op basisvan uitgevoerde DTOstudie.Selectie van een
techniek.
Eersteinventarisatie vanteeltkundige enlogistieke mogelijkheden en/of consequenties van
vloeibare,granulaire enorganische mesttoediening in dete onderzoeken gewassen.
Doelis het volledig overzicht verkrijgen vande mogelijkheden vanvloeibare mesttoediening.
Wat betreft deteeltkundige, de maximale dosis,concentraties, etc.Wat betreft
toedieningstechnisch de eisente stellen aandewerktuigen.Wat betreft de logistieke aspecten,
mogelijkheden voor levering entussenopslag.
Inventarisatie van noodzakelijke aanpassingen aangroeimodellen. Opzetten van eenIT
infrastructuur voor eenflexibele koppeling van model onderdelen. Operationaliseren van reeds
aanwezige datasetsvoor modelcalibratie en modelevaluatie.
Aanvang met het ontwikkelen van criteria voor bemesten en beregenen op basisvan essentiële
bodem en gewasparameters.
Aanpak
Validatie op bedrijfsniveau zaleen belangrijke rol spelenin het onderzoeksprogramma. Hiervoor
wordt een deelvan een bestaand proefbedrijf bestemd.Deelaspecten worden onderzocht in
separate veldproeven of zelfs onder laboratoriumomstandigheden.
Voor een belangrijk deelvan het onderzoek is uitvoering op een proefbedrijf noodzakelijk omdat,
gezien de doelstellingen van het programma teelthandelingen voor een deelop een zodanige
manier worden uitgevoerd die niet past binnen de bedrijfsvoering op een commercieel
landbouwbedrijf. Dit betreft o.a.een niveau vangiften die op dat moment als risicovol worden
ervaren, destructieve monsternamen en behandelingen die,gezien het experimentele stadium,
destructief kunnen zijn of niet naar behoren blijkente werken. Daarnaast istijdigheid op een
commercieel bedrijf erg belangrijk,terwijl t.b.v. het programma onderzoek kwaliteit van de
metingen en uitvoeren vande behandelingen voorop staat.
Het proefbedrijf is een plaatswaar ter validatie precisielandbouw en 'conventionele landbouw' met
elkaar kanworden vergeleken. Dit vraagt eenspecifieke indeling van percelen.
Voor interpretatie en evaluatie moeten alle management ingrepen in devorm van uitgevoerde
bewerkingen,tijdstip waarop enomstandigheden waaronder goed,plaatspecifiek en eenduidig
worden vastgelegd. Dezeinformatie moetworden betrokken bij alle mogelijke factoren die
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opbrengstverschillen beïnvloeden. Hiervoor iseen minimale onderzoek database een voorwaarde.
Erzal met een hele hoge resolutie en hoge nauwkeurigheid worden gemeten zodat effecten van
meetsystemen met een lagere resolutie en meetsystemen of modellen met een geringere
nauwkeurigheid geëvalueerd kunnen worden.
planning 1998

In het overzicht vande projecten 1998zijn de uit te voeren werkzaamheden voor de gehele
programma periode weergegeven. Dedaarvan te realiseren activiteiten zijn in defasering vermeld.

andere relevante
programma's

Erzijn duidelijke links met enige ander LNV onderzoeksprogramma's.
DLO-257(Mechatronica). Dit programma richt zichvoor een belangrijk deelop toepassingen in de
glastuinbouw. Het onderdeel dat zich richt op precisiebesturing in de open teelt focussen niet op
verschillen binnen een perceel,wat centraal staatin dit programma. Bepaalde technieken die daar
worden ontwikkeld zoals precisie positie bepaling,geleiding en manipulatie met robots zullen wel in
dit programma worden toegepast. Mogelijk dat elementen uit robotmanipulatie kunnen worden
gebruikt voor toedieningstechnieken.
DLO-334(Agrobiocom). Dit programma richt zichopverbetering van deteelt van
zetmeelaardappelen. Het project Modelontwikkeling heeft veelovereenkomst met projecten binnen
dit programma. Op basis van gedetailleerde projectbeschrijvingen zal,daar waar het aardappelen
betreft nadere afstemming plaats moeten vinden.Deandere projectonderdelen van programma 334
kunnen voor het gewas aardappelen nuttige aanvullingen leveren.
DLO265 (Biologische productiesystemen). Dit programma kan belangrijke input leveren voor de
inventariserende studie naar ziekten en plagen in het programma precisielandbouw.
DLO266(Biologische en geïntegreerde onkruidbestrijding). Dit programma kan belangrijke input
leveren voor deinventariserende studie naar onkruiden in het programma precisielandbouw.
Samenhang met programma 266:Onkruiden.Daarwaar schadedrempels van belang zijn voor
beslissingen over wel of niet verwijderen van onkruiden kandeze op kennis uit programma 266
worden gebaseerd. De IMAGSEO-i'onkruidbestrijding' werkt niet aan devoor precisielandbouw
essentiële aspecten alsonkruidherkenning en precisieverwijdering en zullen binnen een programma
PLontwikkeld moeten worden.
DLO-297(Vermindering fosfor enstikstof emissie van melkveebedrijvenvoor...). Dit programma
richt zichwat de nutriënten betreft vooral op fosfor en heeft derhalve weinig interactie met dit
programma. Hetonderzoek naar de kwaliteit enenergiebenutting van grasonder invloed van
verschillende N-niveaus kanvanuit 297 nuttige informatie opleveren.Plaats specifiek uitgevoerde
metingen binnen dit programma precisielandbouw kaninzicht opleveren in variabiliteit en voor
programma 297 proceskennis verruimen.Afstemming op projectniveau moet hier worden
overwogen.
DLO-317(Dynamiek en beheer van nutriënten op bedrijf en regionaal niveau). Detitel van dit
programma geeft alaan dat dit programma zichop een andere schaal richt dan het programma
precisielandbouw. Programma 317maakt ook gebruik van modelstudies, en daar waar aan
ontwikkeling vangewasgroei modellen met een nutriëntencomponent wordt gewerkt zijn
bevindingen te gebruiken.Devraagis of parameteriseringop regionaal enbedrijfsniveau relevant is
voor precisielandbouw. Het programma precisielandbouw zalop termijn uitsluitsel leveren over de
landbouwkundig onvermijdbare verliezen door precisiemanagement endaarmee mogelijk geheel
nieuwe normen stellen.
Samenhang met SEO-c precisielandbouw.
In het kader van deSEO<Precisielandbouw zullen expertisesworden ontwikkeld die van strategisch
belang worden geacht voor het ontwikkelen vancomponenten voor precisielandbouw. Eenvan de
mogelijke expertises is objectgeoriënteerde methodieken voor software ontwikkeling waarmee een
informatica infrastructuur t.b.v. o.a.precisielandbouw kanworden ontwikkeld.

indicatie omvang

Totaal Mf 1,5 waarvan Mf 1,5 ten lastevan LNV.

projecten

Deonderzoeksprojecten binnen het programma precisielandbouw kunnen door een drietal
ingangen worden gekenmerkt.
Allereerst is erdedisciplinaire ingang afgeleid van devier hoofdfuncties; meten, beslissen, uitvoeren
en evalueren.
Tentweede iseenindeling te maken aande handvan de stuuropties; water, nutriënten,
onkruidbeheersing, plaagbeheersing en ziektebeheersing.
Alsderdeiseenindeling te maken aande handvandegewassen waarop het programma zichin de
komende jaren zalrichten.
Alle disciplinair opgezette projecten (horizontaal) zullen daar waar stuurgrootheid en gewas
hetzelfde zijn op elkaar worden afgestemd enwaar mogelijk integraalworden uitgevoerd.
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o. basisproject.
Instituut:
Beschrijving:

IMAG-DLO(AB-DLO)
Het basisproject omvat alle noodzakelijke activiteiten die indirect leiden tot
onderzoeksresultaten.

o.i Minimale basisinfrastructuur
Instituut:
IMAG-DLO
Beschrijving:
Dezeactiviteit betreft het inrichten van een (minimale) basisinfrastructuur die
nodig isom op realistische schaalonderdelen van precisielandbouw te beproeven.
Hetgaat om het in een GISvastleggen vande relevante percelen,uitrusten van een
of meertrekkers met GPSontvangers en boordcomputers etc.
Afstemming:
0.2 Programmaleiding
Instituut:
IMAG-DLO
Beschrijving:
Alle uit de programmaleiding voortkomende activiteiten.
Afstemming:
Met alle projectleiders.
0.3 Gemeenschappelijke marketing
Instituut:
IMAG-DLOenAB-DLO
Beschrijving:
Benaderenvan marktpartijen waar eengemeenschappelijke benadering de kansen
verhoogd t.o.v. eenindividuele,op componenten gebaseerde, benadering.
Afstemming:
Isgezamenlijke activiteit.
0.4 kennisoverdracht
Instituut:
IMAG-DLO
Beschrijving:
Kennisoverdracht zalin de eerste plaatsworden gerealiseerd door het schrijven van
wetenschappelijke publicaties endaarvan afgeleide publicaties in vaktijdschriften.
Dezevalt onder de normale projectactiviteiten genoemd in de projecten l t/m 4.
Eenbelangrijke vorm van kennisoverdracht zal plaats vinden via voor derden (alof
niet met cofinanciering uit dit programma) uit te voeren onderzoek. Deze
activiteiten zullen aande projectenlijst worden toegevoegd.Concreet behoren
hiertoe de participatie in het project vande Begeleidingscommissie Remote sensing
(BCRS)op een akkerbouwbedrijf in Zuidland en een project gericht op
precisielandbouw voor zetmeelaardappelenvan deAVEBE.
Onder dit basisproject kennisoverdracht vallen aldie activiteiten van een algemeen
karakter zoals bijdragen aan lezingen ententoonstellingen. Concreet zijn hier te
noemen de KVLdaginjuni 1998en september 1998en regelmatige uitnodigingen
door groepen boeren,loonwerkers enwerktuigfabrikanten. Daarnaast zijn er
plannenvoor in KCWverband optreden tijdens de open dagenin Wageningen en
de landbouw RAIin 1999Afstemming:
Met alle projecten
l . Ontwikkeling van op actuele gewasgroei afgestemde systemen van mineralen en water
toediening: precisie in tijd en ruimte.
Instituut:
AB-DLO
Beschrijving:
Detoediening van met name mineralen voor aanvang van deteelt vindt plaats op
basisvan deverwachte behoefte. Het niet overeenkomen van deverwachting ende
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werkelijkheid leidt tot eeninefficiënt gebruikt vanwater en nutriënten en daarmee
tot verliezen. Dit aspect blijkt ook eenvan de belangrijkste beperkingen te zijn van
een precisielandbouw waar alleen spatiele informatie (bodem) wordt benut. De
onzekerheid vandeverwachting kanworden verkleind door degewasgroei actief
te volgen en mineralen enwater zoveel mogelijk toe te dienen op basisvan de
actuele behoefte. Centraalstaat hierbij het gewas alsindicator. Hiervoor is het
noodzakelijk de gewasgroei zofrequent mogelijk te meten (non-destructief). Dit
wordt uitgewerkt in project 2en op basisdaarvan worden aan de hand van
referentiewaarden beslissingen genomen voor detoediening van zowel water als
nutriënten. Door het concept plaatsspecifiek toe te passenis de potentie nog
groter. Dezeintegrale benadering zalbij toepassing deverliezen aan water en
mineralen beter beheersbaar maken.Door het gewas als 'indicator' te gebruiken
kanintensieve bemonstering van de bodem,m.n. met betrekking tot stikstof
achterwege blijven.
Centraalin het project staandeinterpretatie van sensor-output in termen van
essentiële gewasgroei parameters,identificatie van kritische momenten en de
mogelijkheden tot bijsturing op basisvan de informatie.
Rondom dit project zijn de ontwikkeling van technieken voor gewasobservatie
(project 2),de ontwikkeling van operationele gewasgroeimodellen (project 4) ende
ontwikkeling vantoedieningstechnieken (project 3) essentieelvoor een latere
toepassing.
Gewassen:aardappelen (excl.zetmeel), suikerbieten envoedergewassen (gras en
maïs)
Aspecten:
Definitie van 'referentiewaarden' voor bijsturing tijdens de groei
Snelheid waar mee gewas reageert na toediening
Optimale vorm vantoediening van mineralen (vloeibaar, bladbemesting etc.)
Interactie met andere a-biotische en biotische factoren
Verkenning van ruimtelijke variabiliteit in waterbehoefte en -beschikbaarheid
Criteria en hulpmiddelen om te bepalen wanneer beregenen verantwoord is
Gevolgenvantemporele en spatiele variatie in toediening op mineralen-en
waterbalansen
Schaalvantoepassing (in tijd en ruimte)
Correctie mogelijkheden spatielevariatie in gewasgroei middels water- en
stikstoftoediening tijdens de gewasgroei.
1.1 Systeem van mineralentoediening.
Instituut:
AB-DLO
Beschrijving:
Dit onderdeelvan het totale project 2spitst zichtoe op de mineralenvoorziening.
De nadruk zalkomen te liggen op het vinden van referentiewaarden van enkele
gewasparameters ten behoeve van de bijsturing. Hierbij wordt in deeerste plaats
gedacht aangewasparameters die voortkomen uit de meting van spectrale
reflectie. Dezezullen worden gecombineerd met modelberekeningen (te
implementeren in project 4) en op basisdaarvan wordt toegewerkt naar een advies
systeem.
Afstemming:
Geïntegreerde uitvoering met project 2.1(IMAG-DLO)
Geïntegreerde uitvoering met project 4van (AB-DLO)
1.2 Systeem van watertoediening
Instituut:
AB-DLO
Beschrijving:
Dit onderdeelvan het totale project 2spitst zichtoe op dewatervoorziening. Opde
oostelijke en zuidelijke zandgronden van Nederland wordt devochtvoorziening een
duidelijk knelpunt. Perioden met tekort aan natuurlijke neerslag moeten worden
overbrugd, Beregening isin directe concurrentie met ander gebruik van
grondwater en met natuur doelstellingen. Efficiënt gebruik door
precisieberegening is daarom noodzakelijk Denadruk zal komen te liggen op het
ontwikkelen van een beregeningsplanner. Speciale aandacht krijgt het onderzoek
naar de relatie tussen zodekwaliteit envochtvoorziening en hergroei van gras.
Afstemming:
Geïntegreerde uitvoering met project 2.2 (IMAG-DLO)
Geïntegreerde uitvoering met project 4van (AB-DLO) in een later stadium van het
programma.
1.3 Deskstudie naar gewasparameters voor monitoren.
Instituut:
AB-DLO
Beschrijving:
In dit project wordt onderzoek gedaan naar d relevante gewasparameters die
gemonitored moeten worden voor een optimale besturing van gewasgroei. Hierbij
zal speciaalaandacht worden besteed aande mogelijkheden voor voorkomen-of
de bestrijding vanziekten,plagen en onkruiden.
Afstemming:
Dit projectonderdeel wordt geïntegreerd uitgevoerd met project 2.3 van IMAG-DLO
2. Technieken voor gewasobservatie.
Instituut:
IMAG-DLO
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Beschrijving:

Indit project zalgewerkt worden aan meettechnieken om detoestand van
gewassente meten envastte leggentijdens degroei. Ineersteinstantie kan
daarbij worden gedacht aan spectrale metingen vanaf werktuigen of trekkers, maar
andere technieken worden niet uitgesloten.
Daarnaastwordt ook gedacht aan beproeving van reeds bestaande technieken voor
meting van bodemvocht

2.1Technieken voor meting van spectrale reflectie in gewassen
Instituut:
IMAG-DLO
Beschrijving:
Monitoren van gewas reflectie karakteristieken t.b.v. de stikstoftoediening biedt
veel perspectief en daarom zalhiermee worden aangevangen. Gebruik van
spectrale technieken voor schatten van LAIen biomassa zijn reeds eerder
ontwikkeld. Implementatie vandezetechnieken op trekkers en/of werktuigen is
nog nieuw enveel aspectenvan een dergelijke toepassing zoals resolutie,
tijdconstanten etc.zijn nog niet bekend. Door toepassing van deze technieken
samen met te ontwikkelen adviessystemen kunnen water en nutriënten met een
hogere benutting worden toegediend.
Aspecten:
Indit deelvan het onderzoek ligt het accent op het ontwikkelen van de
meettechnologie waarbij enkele aspecten zijn:
-snelheidvan meten
- resolutie
-hoogte boven gewas
- weersinvloeden
-stabiliteit (hoek t.o.v. grondoppervlak )
Afstemming:
Dit project zalgeïntegreerd met project 1.1 (AB-DLO),enin een later stadium met 4
(AB-DLO)worden uitgevoerd.
2.2 Technieken voor meting van de ontwikkeling van grasgroei en het volgen van bodemvocht.
Instituut:
IMAG-DLO
Beschrijving:
Voor graswordt onderzoek gedaan naar meetmethoden om gewasopbrengst en
graskwaliteit tijdens degroeiperiode niet destructief te meten.Spectrale meting
biedt misschien mogelijkheden, maar ervaringen uit het verleden zijn niet altijd
positief geweest. Mogelijk dat metingen in eenveelvroeger stadium wel
perspectief biedt in combinatie met voorspellende modellen. Daarnaast zal worden
gezocht naar andere technieken zoals mechanische en elektronische.
Voor bodemvocht zalgebruik worden gemaakt van kennis uit andere projecten
(Mechatronica enWaterman). Hier zullen ontwikkelde technologieën worden
beproefd op huninzetbaarheid voor PL
Aspecten:
Indit deelvan het onderzoek ligt het accent op het ontwikkelen van de
meettechnologie waarbij enkele aspecten zijn:
-alternatieven voor spectrale metingen
-niet-destructieve meetmethoden tijdens de groeiperiode van gras
Afstemming:
Dit project zalgeïntegreerd met project 1.2 (AB-DLO),enin een later stadium met 4
(AB-DLO)worden uitgevoerd.
2.3 Deskstudie naar technieken voor monitoring van onkruid,ziekte, plaag en
gewaskenmerken.
Instituut:
IMAG-DLO
Beschrijving:
Indit project wordt onderzoek gedaan naar detechnieken voor monitoring van de
parameters die gebruikt worden voor eenoptimale besturing van gewasgroei.
Hierbij zalspeciaalaandacht worden besteed aan de mogelijkheden voor meten
van parameters die iets zeggen over de bestrijding van ziekten, plagen en
onkruiden.
Afstemming:
Dit projectonderdeel wordt geïntegreerd uitgevoerd met project 1.3 van AB-DLO
3.Ontwikkelen geavanceerde toedieningstechnieken voor meststoffen.
Instituut:
IMAG-DLO
Beschrijving:
Dehuidige generatie kunstmestrooiers(centrifugaalstrooiers) is niet geschikt voor
precisielandbouw. In het beginstadium zal met een door LUW-AenF aangepast
pneumatisch systeem worden gewerkt, maar ontwikkeling vanveel nauwkeuriger
en met een hogere resolutie werkende systemenisde kernvan dit project.
Allereerst zalworden nagegaan waar bemesting in vloeibare dan wel granulaire
vorm wenselijk is.
Aspecten:
Nauwkeurigheid van dosering
Resolutie van dosering
Plaatsing
Toedieningsvorm (vloeibaar of vast)
3.1 Technische, arbeidkundige en logistieke aspecten van vormen van meststoffen.
Instituut:
IMAG-DLO
Beschrijving:
Indit project worden met namede logistieke en arbeidsorganisatorische aspecten
vanverschillende vormen van meststoffen geïnventariseerd. Dezeinformatie levert
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Aspecten:

Afstemming.

samen met deteeltkundige aspecten informatie op basiswaarvan uitspraken
kunnen worden gedaan over detoekomstkansen van bepaalde vormen van
meststoffen.
Seizoensvraag
Opslagbehoefte
Transportmiddelen
Beschikbare entheoretische toediening apparatuur.
Dit project wordt in nauwe samenhang met project 1.1van AB-DLO uitgevoerd
waarin een klein deelvan het onderzoek zich zal richten op de teeltkundige
aspecten.

4- Ontwikkeling van gewasgroeimodellen voor operationeel gebruik in precisielandbouw.
Instituut:
AB-DLO
Beschrijving:
Een'bijsturing' middels water en mineralen tijdens de gewasgroei vereist, ter
ondersteuning van beslissingen, eendoorzicht naardetoekomst. Hiervoor zijn
gewasgroei simulatiemodellen een belangrijk instrument. Hiermee kunnen risico's
van een bepaalde maatregelworden ingeschat t.a.v.opbrengst, kwaliteit, en
benutting (c.q. verliezen) op basisvan de bodemkarakteristieken en het meest
waarschijnlijke weer. Met name de ombouw van de onderzoekstoepassing naar de
beslissing ondersteunende toepassing zalnoodzakelijk zijn. Daarnaast zal worden
onderzocht in hoeverre gegevens afkomstig van gewasmonitoren opmaal kunnen
worden geïmplementeerd in deze modellen.Gewassen,waarvoor dit wordt
ontwikkeld zullen gelijk zijn aan die in project l .
Kansrekening (risicoinschatting) t.b.v. beslissingsondersteuning op basis van
actuele gewaswaarnemingen en 'toekomstig' weer.
Koppeling bodem (water- en mineralenstromen) en gewasgroei
Schaalvantoepassing (in tijd en ruimte)
Optimale integratie van monitoring en modellen
Evaluatie verkregen opbrengst/haalbare opbrengst
Modelleerbaarheid kwaliteitsaspecten (sortering,suikergehalte, voederwaarde
etc.)
Afstemming:
Dit project zalworden afgestemd met deSEO-precisielandbouw.Verder maakt het
gebruik van bevindingen vanandere projecten zoals met name 1.1
5 Inzet en ontwikkeling van Yield mapping systemen.
Instituut:
IMAG-DLO
Beschrijving:
Voor maaidorsbare gewassen zijn alYield mapping systemen beschikbaar. De
meettechnologie op maaidorsers zalgeen punt van onderzoek zijn, Erzal gepoogd
worden eencommercieel systeem in te zetten,uitgebreid met aanvullende
meettechnieken (stro-opbrengst,effectieve werkbreedte en automatische
monsternamen).
Voor grasen aardappelen zullen opbrengst-meetsystemen ontwikkeld worden. Bij
het ontwerp vandeze systemen zullen,naast de massabepaling van het
hoofdproduct, mogelijkheden voor het bepalen van kwaliteitskenmerken een
belangrijke rol spelen.Allereerst zalvoor aardappelen en gras een inventarisatie
plaatsvinden vanin aanmerking komende technieken voor opbrengstkartering
tijden deoogst. Op basis daarvan zal,zo mogelijk in samenwerking met de
industrie. Laboratoriumopstellingen worden ontwikkeld envervolgens zal de
techniek op oogstmachines worden geïmplementeerd.
Inde loop van het programma zalspeciaal aandacht worden besteed aan het
zodanig in kaart brengen van opbrengsten dat eengoede verklaring van
opbrengstverschillen mogelijk is.
Aspecten:
Aardappelen
-opstellen functionele eisen
-inventarisatie ruimtelijke variabiliteit
-inventarisatie van in aanmerking komende technieken
-selectie technieken enfunctioneel ontwerp van het systeem
-laboratorium-en/of proefveldtest
-inbouw in oogstmachine
Gras
-opstellen functionele eisen
-inventarisatie ruimtelijke variabiliteit
-inventarisatie van in aanmerking komende technieken tijdens de oogst
-selectietechnieken enfunctioneel ontwerp van het systeem-laboratorium- en/of
proefveldtest
-inbouw in oogstmachine.
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3.i6 Arbeidsbehoefte, arbeidsorganisatie en
arbeidsomstandigheden
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Programma 292

Verbetering van de arbeidsvoorziening, arbeidsorganisatie en
arbeidsomstandigheden op bedrijven

programmaleider

Ir.J.M.F.H.Achten,IMAG-DLO

aanvangsjaar

1998

eindjaar

2001

samenvatting

Doelstelling van het programma is het leveren van geïntegreerde oplossingen voor de
arbeidsproblematiek in land-entuinbouw en natuurbeheer (envisserij). Dit wordt bereikt door het,
op basisvan een gecoördineerde onderzoeksaanpak, ontwikkelen,integreren entoepassen van
kennis op het gebied vanarbeidsvoorziening, arbeidsorganisatie en arbeidsomstandigheden
alsmede het up-to-date houden van een arbeids-en werktuigendatabank.

aanleiding

Veelland- entuinbouwbedrijven verkeren in een turbulente periode:zowel met betrekking tot de
processen binnen het bedrijf alsin relatie tot de omgeving. Erdoen zichstructurele veranderingen
op de afzetmarkten voor,waarbij vaneen 'comfortabele' aanbodsgerichte markt overgeschakeld
moet worden naar eenveel minder doorzichtige vraaggerichte markt, die hogere eisen stelt aan de
kwaliteit van producten, levertijden,assortiment, vernieuwing assortiment, etc.Ook de invloed van
de omgeving op de bedrijfsvoering neemt ook sterk toe.Erworden stringentere voorwaarden
gesteld aan het productieproces vanuit dewettelijke regelgeving en de technologische
ontwikkelingen voltrekken zichin een hoog tempo. De'vrijheid'van het primaire land- en
tuinbouwbedrijf is aan het veranderen:van een onafhankelijk opererend bedrijf met eigen
doelstellingen en arbeidsdeling tot eenonderdeelvan een keten van bedrijven met andere,
gemeenschappelijke doelstellingen en een andere arbeidsdeling. Dedoelstelling van de meeste
primaire agrarische bedrijven blijft het behalen vaninkomen door arbeid,natuurlijke hulpbronnen
(grond,grondstoffen enenergie) in devorm van brandstof en straling) en kapitaal(machines,geld)
om te zetten in producten,die door de markt gewenst worden. Degehanteerde bedrijfsstijl kan de
doelstelling van een bedrijf of een groep van bedrijven wel degelijk beïnvloeden. Het karakter van
het traditionele bedrijf isaan het veranderen:van gezinsbedrijf naar part-time bedrijven aan de ene
kant tot grote tot zeer grote bedrijven aande andere kant.
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Figuur l . Modelvoor de analysevan arbeidsvraagstukken (Bron:Hillebrand, Lokhorst en Donkers,
1997)
Arbeid vormt een belangrijke encomplexe component in de bedrijfsvoering. Inopdracht van DWKLNVis de veranderde rolvan arbeid in de primaire agrarische sector in kwalitatief opzicht
onderzocht (Hillebrand, Lokhorst & Donkers, 1997).Deprimaire agrarische bedrijven worden
geconfronteerd met urgente problemen rondom de arbeidsvoorziening en arbeidsomstandigheden
en anderzijds met de noodzaak om zichte (her)oriënteren op deveranderde marktomstandigheden.
Ingenoemde studie iseen denkmodel uitgewerkt, waarin defactor arbeid in decontext tot de
interne en externe omgeving van het primaire land-entuinbouwbedrijf is geplaatst. M.b.v.dit model
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kunnen diverse arbeidsvraagstukken worden bestudeerd vanuit degezichtspunten arbeidsdeling,
kwaliteit van de arbeid ende arbeidsmarkt. Infiguur 1is het betreffende model afgebeeld.
Binnen elke organisatie spelen de arbeidsprocessen,die in figuur l zijn weergegeven,in mindere of
meerdere mate. Deproductieorganisatie isgedefinieerd alsde structurele arbeidsdeling van
voorbereidende, uitvoerende en ondersteunende functies over afdelingen van een bedrijf. De
productietechniek betreft de keuzevan detechniek (mechanisering en automatisering van
werkmethoden enteelttechniek) endearbeidsorganisatie isgedefinieerd alsdeverdeling van
voorbereidende, uitvoerende enondersteunende activiteiten en (rest)taken over functies of
arbeidsplaatsen. Deinteractie tussen productietechniek en arbeidsorganisatie heeft gevolgen voor
de aard en kwaliteit vandearbeidsplaatsen. Bijkwaliteit van de arbeid gaat het om het complex van
arbeidsinhoud,arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden en heeft
directe gevolgen voor de motivatie en gezondheid van dewerkenden, maar ook voor de
arbeidsvoorziening op het bedrijf. Deinterne arbeidsmarkt (aanbodvanwerkenden binnen het
bedrijf of keten van bedrijven) kan een rol spelen bij het oplossen van bovengenoemde problemen;
uiteraard alleen alser sprakeisvan eeninterne arbeidsmarkt. Buiten de organisatie hebben diverse
externe factoren grote invloed op deinterne organisatie:deafzetmarkten, sociale,culturele en
politieke ontwikkelingen (o.a.wet- en regelgeving),technologische ontwikkelingen alsmede de
arbeidsmarkt.
Arbeidsvraagstukken,die op dit moment spelen binnen primaire land-en tuinbouwbedrijven of in
een regio met bedrijven of binnen een ketenvan bedrijven zijn:
• Dekeuzevan de productietechniek in relatie tot verlaging van arbeidsbehoefteAkosten en
verbetering van de arbeidsomstandigheden in diverse agrarische sectoren
• Dekeuzevan de productietechniek bij overgang van gangbare landbouwbedrijven naar
ecologische bedrijven in relatie tot arbeidsvoorzieningsproblemen, arbeidsomstandigheden en
afzetmarkten met namein de akkerbouw, vollegrondsgroententeelten, melkveehouderij
• Dekeuzevan de productieorganisatie en arbeidsorganisatie bij schaalvergroting en/of
decentralisatie van grote bedrijven in geografisch (internationaal) gespreide bedrijven mede in
relatie tot de arbeidsvoorzieningsproblematiek
• Dekeuzevande arbeidsorganisatie bijinvoering/toepassing van zorgsystemen voor kwaliteit,
milieu en/of arbeidsomstandigheden in relatie tot de kwaliteit van arbeid
• Dekeuzevan de productieorganisatie, productietechniek en arbeidsorganisatie bij toetreding tot
een ketenvan bedrijven of eengroep bedrijven met specifiek 'label'
• Dekeuzevande arbeidsorganisatie in relatie tot verandering/verbetering van de
arbeidsverhoudingen binnen de organisatie (partners,kinderen, bedrijfsopvolgers)
• Dearbeidsorganisatie enarbeidsomstandigheden binnen deorganisatie voor ouderen:
ondernemers, werknemers
• Dekeuzevan productieorganisatie, productietechniek en arbeidsorganisatie bijverandering van
bedrijfsdoelstellingen: buiten agrarische activiteiten, multifunctionele landbouw, natuur- en
bosbeheer
Deverschillende aspecten van arbeidvertonen eengrote onderlinge samenhang en zijn daarom
moeilijk te scheiden.Tochis het onderzoek onderverdeeld in de volgende probleemvelden:
1. Vraagstukken m.b.t.deinzet en keuzevan de productietechniek en arbeidsorganisatie in relatie
tot de arbeidsvoorziening en-kosten;
2. Vraagstukken m.b.t.wijzigingen in afzetmarkten,externe omgeving, bedrijfsdoelstellingen,
bedrijfsstijlen in relatie tot productieorganisatie en arbeidsvoorziening;
3. Dezorg voor de beschikbaarheid van kwantitatieve en kwalitatieve arbeidsgegevens isgeen doel
van onderzoek, maar vormen wel voorwaarden voor het adequaat aanpakken enoplossen van
problemen op de gebieden van arbeidsvoorziening, -omstandigheden en-organisatie. Opbasis
hiervan isde beschikbaarheid van actuele gegevens in een gemakkelijk toegankelijke Databank
als zelfstandig probleemveld onderscheiden;
4. Vraagstukken m.b.t.deinzet en keuzevande productietechniek en arbeidsorganisatie in relatie
tot de kwaliteit van de arbeid ende gezondheid en motivatie van werkenden;
Het onderzoek binnen het programma richt zich op belangrijke maatschappelijke problemen van
primaire bedrijven, afzonderlijk, maar ook alsgroepin een regio of alsonderdeelvan een keten.De
vraagstukken sluiten nauw aan bij devraagstukken van hierna te noemen doelgroepen. Ook wordt
aansluiting gezocht met devraagstukken van het beleid.
Binnen het programma wordt ook wetenschappelijk onderzoek verricht om de expertise op het
gebied van de arbeidskunde, arbeidsorganisatie enarbeidsomstandigheden ook in internationaal
opzicht op hoog niveau te houden.
Bij het aandragen enimplementeren van oplossingen is een groot aantal instanties betrokken in de
sfeer van beleidsvoorbereiding en-uitvoering,advisering,opleiding entraining etc.Als doelgroepen
van dit programma zijn daarom te noemen Ministeries van LNVen SoZa,Voorlichtingsdiensten,
Arbo-diensten, Landbouworganisaties, Vakverenigingen van boeren entuinders, Vakbonden,
Banken, Boekhoud-en accountantsmaatschappijen, Regionale arbeidsvoorzieningsbureaus,
Verzekeringsmaatschappijen, Agrarische Scholen entrainings- en opleidingscentra, Loonwerkers,
Bedrijfsverzorgingsdiensten, Ondernemers enwerknemers van bedrijven.
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Dedoelstelling van het programma is het leveren van geïntegreerde oplossingen voor de
arbeidsproblematiek in de land- entuinbouw en natuurbeheer (envisserij). Dit wordt bereikt door
het, op basisvan een gecoördineerde onderzoeksaanpak, ontwikkelen,integreren entoepassen van
kennis op het gebied van arbeidsvoorziening, arbeidsorganisatie en arbeidsomstandigheden
alsmede het up-to-date houden van een arbeids-en werktuigendatabank.
Indit programma bundelen DLO-instituten en het Praktijkonderzoek hun kennis op genoemde
gebieden. Deze bundeling van praktijkkennis met toepassings-en meer strategisch gericht
onderzoek levert meerwaarde op bij het leveren vangeïntegreerde oplossingen.
Hieronder wordt voor de vier genoemde probleemvelden de globale fasering en aanpak tijdens de
duur van het programma geschetst.
1. Inzet en keuze productietechniek en arbeidsorganisatie in relatie tot de arbeidsvoorziening
en -kosten.
Defactor arbeid vormt in nagenoeg alle productierichtingen een hoog aandeelvan de totale
productiekosten.Mede door deongelijke spreiding van dearbeidsbehoefte over het seizoen vormt
arbeid in verschillende productierichtingen een ernstig knelpunt in de arbeidsvoorziening. Door
mechanisering en automatisering tracht men deomvang enverdeling van de arbeid te verlagen c.q.
te verbeteren.
Eenbelangrijke voorwaarde om deinzet en keuzevan alternatieven m.b.t.de productietechniek en
arbeidsorganisatie te kunnen evalueren isde beschikbaarheid aan actuele encomplete gegevens
over de arbeidsbehoefte. Dit onderdeel wordt onder punt 3verder beschreven. Een andere
belangrijke voorwaarde isde beschikbaarheid van (geautomatiseerde) instrumenten waarmee de
gevolgen van deverschillende alternatieven in productietechniek en arbeidsorganisatie kunnen
worden doorgerekend op arbeidsvoorziening, arbeids-enwerktuigkosten, arbeidsverdeling en
uitvoerbaarheid in bedrijfsverband. Devereiste instrumenten zijn deels beschikbaar, maar zijn nog
niet geïntegreerd.Inde eerstefasevan het programma zaldaarom aandacht worden besteed aan
eeninventarisatie vande aanwezige onderdelen bij de deelnemende instellingen enzal een
geïntegreerd concept worden ontwikkeld (output 4).Inverband met het belang van dergelijke
instrumenten voor haalbaarheidsstudies van technische entechnologische onderzoek envoor het
bedrijfsontwikkelingsonderzoek zaldeomzetting van deconcepten in (werkende prototypes)
computerprogrammatuur eveneens in dit programma ter hand worden genomen. De instrumenten
moeten binnen alle productierichtingen inzetbaar zijn.
Inde tweede faseworden deinstrumenten daadwerkelijk toegepast bij het onderzoeken van de
gevolgen van deinzet en keuzevan de productietechniek en arbeidsorganisatie binnen diverse
productierichtingen (output 5).
2. Productieorganisatie en arbeidsvoorziening m.b.t.wijzigingen in afzetmarkten, externe
omgeving, bedrijfsdoelstellingen en bedrijfsstijlen
Defactor arbeid speelt een belangrijke rol binnen de bedrijfsvoering;ook de bedrijfsomgeving heeft
een aantal interacties. Om deonderlinge effecten zichtbaar te maken is eendenkmodel opgesteld
(Hillebrand et al.,1997).Dit modelwordt toegepast enzo nodig verder ontwikkeld om de invloed
van een aantal specifieke problemen zichtbaar te maken.Deresultaten van het onderzoek wordt
neergelegd in een aantal studies (output 6). Deonderwerpen van de studies worden nog afgestemd
met de opdrachtgevers. Mogelijke onderwerpen,waarin sprakeisvan een belangrijk
arbeidsvraagstuk, zijn de problematiek van arbeidsvoorziening /-organisatie bij de overgang van
gangbare landbouwbedrijven naar dynamische/ecologische bedrijven (arbeidsprobleem
onkruidbestrijding en sorteren en bewaren van producten),de herinrichting van regio's i.v.m. de
productieorganisatie en-arbeidsvoorziening vanverschillende bedrijfsindelingen qua grootte en
ligging percelen,de productieorganisatie en arbeidsorganisatie bij overgang van full-time naar parttime bedrijfsvoering, de productieorganisatie ende kwaliteit van arbeid bij schaalvergroting en
(Internationale) decentralisatie van bedrijven,idem voor groepen bedrijven (in ketenverband) bij
invoering kwaliteits-, milieu encombizorgsystemen,de gevolgen vanwijziging in de
productietechniek op de motivatie en gezondheid van werkenden.
3. Databank Arbeid en Werktuigen
Voor de uitvoering van haalbaarheidsstudies, bedrijfsontwikkeling, werkmethodeverbeteringen,
simulaties, etc.isdeaanwezigheid van kwantitatieve arbeidsgegevens van essentieel belang.
Afgelopen jaren was de capaciteit van IMAG-DLOonvoldoende om de gegevens over
arbeidsbehoefte vanwerkmethoden engewas-endiergroepen compleet enactueelte houden. Door
een structurele samenwerking tussen Praktijkonderzoek en IMAG-DLO (en IBN-DLOop het gebied
van Natuurbeheer en Bosbouw) plus een stuk externe financiering moet dedatabank nu wel up-todate gehouden kunnen worden.
Inde eerstefasevan het programma wordt binnen alle productierichtingen een inventarisatie
uitgevoerd om de actualiteit vande beschikbare gegevens in beeld te brengen.Vervolgens wordt
een prioriteitenschema opgesteld voor de verzameling ervan.Om een eenduidige manier van
werken te garanderen,zaleen methodiek worden ontwikkeld voor deverzameling,verwerking en
codering van de arbeidsbehoefte van werkmethoden (output l ) . Inde eerstefasevan het
programma wordt ook deinrichting entoegang tot de centrale databank gerealiseerd.
Tot op heden zijn de meeste kwantitatieve arbeidsgegevens door tijdstudies verkregen,hetgeen zeer
arbeidsintensief is.Daarom zullen efficiënte enwetenschappelijk verantwoorde methodieken
ontwikkeld worden om devereiste gegevens m.b.v.andere, minder arbeidsintensieve methoden te
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verzamelen, bijvoorbeeld uit bedrijfsregistraties.
Gedurende de totale duur van dit programma wordt capaciteit aangewend om de gegevens van
bestaande en nieuwe methoden en productietechnieken te actualiseren enonder te brengen in een
databank (output 2).Depublicatie van de gegevensin de KWIN's (output 3)geschiedt aan de hand
van een nader vast te stellen schema.Vanwege het directe belang van externe doelgroepen zal
externe financiering worden aangewend bij deverzameling van gegevens c.q.uit het gebruik van
gegevens.Speciale aandacht zalook worden besteed aan het vaststellen van kengetallen voor het
zogeheten 'algemene werk' en managementtaken.
4. Inzet en keuze productietechniek en arbeidsorganisatie in relatie tot de kwaliteit van de
arbeid en de gezondheid en motivatie van werkenden
Dekeuze eninzet van alternatieven m.b.t.deproductietechniek heeft naast een kwantitatieve
component (arbeidsbehoefte) ook een belangrijke kwalitatieve component (kwaliteit van de arbeid).
Bijde ontwikkeling en evaluatie vanwerkmethoden en bedrijfssystemen zaldaarom ook aandacht
besteedworden aan defysieke en mentale belasting en degevolgen vande omgevingsfactoren op
detaken en deinvloed hiervan op de werkenden (output 5).Hetomgekeerde geldt uiteraard ook:
vanwege gezondheidsproblemen (fysiek, mentaal) en/of motivatieproblemen kan gezocht worden
naar andere productietechnieken en/of aanpassingin de arbeidsorganisatie. Bij productietechnieken
gaat het om mechanisatie enautomatisering maar ook over aanpassing van de omgeving (stof, hitte,
lawaai, bestrijdingsmiddelen). Mechanisering en automatisering hebbenweliswaar geleid tot
vermindering vanfysiek zware taken,maar eenaantal moeilijk of kostbaar te automatiseren (rest)
taken blijft over in devorm van kort-cyclisch eneenzijdig belastende taken,monotone en weinig
uitdagende taken,etc.
Inde eerste fasevan het programma zaleenwetenschappelijk verantwoorde, doch praktisch te
hanteren methodiek ontwikkeld worden,waarmee het Praktijkonderzoek de kenmerkende
risicofactoren vanwerkmethoden en-omstandigheden kan kwantificeren (output 8).In
samenwerking met deVUen LUWwordt strategisch onderzoek uitgevoerd om tot goede
meetmethodieken te komen om de korte en lange termijn gevolgen vanfysieke en mentale
belastingen eninvloeden vande omgeving,zoals stof en gewasbeschermingsmiddelen naar duur,
aard,intensiteit entoedieningstechniek vast te leggen.
In het onderzoek naar verbetering van de kwaliteit van de arbeid wordt niet alleen gezocht naar
oplossingen in de sfeervanverbeteringen vanwerkmethoden en (toedienings)technieken, maar ook
in het op een (radicaal) anderewijze verdelen vantaken binnen een andere organisatie over functies
enwerkenden. Indit verband wordt onderzoek uitgevoerd naar de effecten van nieuwe en
aangepaste managementconcepten, afkomstig uit deindustrie op de kwaliteit van arbeidsplaatsen
en de motivatie van werkenden (output 7).Door herverdeling vanvoorbereidende, uitvoerende en
ondersteunende taken overwerkgever enwerknemers (gezinsleden,partner, vreemd personeel)
wordt de kwaliteit van dearbeidsplaatsenverbeterd enworden mentale belastingsproblemen
evenwichtiger over dewerkenden verdeeld,waarbij de motivatie vandewerkenden zal toenemen
ende stress afnemen.Combinatie van moderne managementconcepten en kwaliteits(combi)
zorgsystemen lijkt een perspectiefvol onderzoekobject. In dit programma wordt ook aandacht
besteed aan ander mentaal belastingsprobleem,dat door detoenemende informatisering zeker op
termijn zalgaan spelen,namelijk deinformatie ergonomie.
Met betrekking tot het onderzoek naar oplossingen voor vermindering van de negatieve werking
van omgevingsfactoren zalhet onderzoek in samenwerking met teelt-endierkundig onderzoek
worden aangepakt.
De uitvoering van het onderzoek verloopt in drie parallelle stromen:
1. Het toegepast en strategisch onderzoek in de probleemvelden l en4.Hiervoor wordt een aantal
projecten geformuleerd,waarin een bepaalde problematiek wordt onderzocht. De problematiek
wordt per productierichting aangepakt. Hetisgewenst, om clustersvan projecten samen te
stellen,waarin dezelfde problematiek over een aantal productierichtingen wordt bestudeerd.De
coördinatie van eencluster kan belegd worden bij eenvan de projectleiders van het
Praktijkonderzoek. Derapportage over de problematiek naar deopdrachtgever geschiedt op
clusterniveau.
2. Hettoegepast en strategisch onderzoek in probleemveld 2endeontwikkeling van onderzoeksen meetmethodologieën voor alle onderscheiden probleemvelden. Hettoegepast en strategisch
gericht onderzoek op probleemveld 2wordt uitgevoerd middels verkennende studies. Deze
studies zijn gericht op deverkenning van (mogelijke) ontwikkelingen in het beleid of de
maatschappij enworden in projectverband uitgevoerd. Deproblematiek zaldoorgaans een
aantal productierichtingen omvatten. Deontwikkeling van onderzoeks-en meetmethodologieën
geschiedt ook in projectverband. De projectleiders van de strategische gerichte projecten zullen
meestalafkomstig zijn vande DLO-instituten.
3. Deinrichting,verzameling entoegankelijk maken van de Databank Arbeid enWerktuigen. De
ontwikkeling en overdracht van de meetmethodologieën geschiedt in projectverband, geleid
door IMAG-DLO. Deverzameling en bewerking van gegevens geschiedt als onderdelen van de
projecten ad l en 2.Ookdeinrichting van decentrale databank geschiedt door IMAG-DLO
planning 1998

o. Overdracht van kennis encoaching.
Omdat een aantal PO-instellingen een start maken met het arbeidskundig en arbeidsomstandigheden onderzoek, zalin het beginvan 1998aandacht besteedworden aan het overdragen van de
benodigde basiskennis van IMAG-DLOnaar de betreffende PO-instellingen. Naast de overdracht van
kennis op het gebied vanonderzoek-,meet- enverwerkingsmethoden zullen in de 'cursus' ook een
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aantal casesworden uitgewerkt. Voor dezeoverdracht van kennis zaleen substantieel gedeelte van
het additionele bedrag van Kf 200worden ingezet.
Daarnaast zalIMAG-DLOin de opstartfase een zekere coachingverzorgen bij de opzet en uitvoering
van het Praktijkonderzoek.
Door IMAG-DLO,LEI-DLOen dedeelnemende PO-instellingenis een aantal onderzoekprojecten
geformuleerd. Dezevoorstellen zijn alsbijlagen aanhet programmavoorstel toegevoegd.
Daar waar mogelijk is reedssamenwerking op projectniveau tussen DLOen POingevuld. In 1998 zal
in het programma-en projectenoverleg gewerkt worden aan het formuleren van meer
samenwerkingsprojecten, teneinde de synergie binnen dit programma te bevorderen.
1. Inzet en keuze productietechniek en arbeidsorganisatie in relatie tot de arbeidsvoorziening
en -kosten.
Inde productierichtingen bolbloemen (broeierij),vollegrondsgroenteteelten, akkerbouw,
varkenshouderij,fruitteelt, melkveehouderij, boomteelt, glasbloemen-en glasgroententeelt wordt
arbeidskundig onderzoek uitgevoerd om bij een aantalgeconstateerde knelpunten m.b.t. de
arbeidsvoorziening, de arbeidsbehoefte en-organisatie bij verschillende werkmethoden en
bedrijfssystemen vast te stellen.Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het
bedrijfsontwikkelings- en haalbaarheidsonderzoek; naast de arbeidsorganisatie en-kosten, wordt
ook nadrukkelijk gekeken naar de arbeidsomstandigheden.
Gelijktijdig met de uitvoering van het onderzoek endeelsvoorafgaand wordt destatusvan de
beschikbare arbeidsbehoefte gegevens bekeken;zie ook punt 3.
IMAG-DLOontwikkelt een generiek modelvoor deberekening van bedrijfsspecifieke taaktijden voor
bewerkingen op 'percelen';er zalook een modelworden ontwikkeld voor het berekenen van
taaktijden voor stationaire opstellingen. Met beide modellen kunnen bedrijfsspecifieke taaktijden
worden berekend.
Het Praktijkonderzoek en DLO-instituten starten met deinventarisatie van beschikbare modellen
voor de kwantificering van arbeidsbehoefte en arbeidsorganisatie. Eenconcept voor een
geïntegreerd arbeidsbegrotingsmodel wordt opgesteld. Dit model wordt ingezet bij voornoemd
haalbaarheids- en bedrijfsontwikkelingsonderzoek.
Een aanvangwordt gemaakt met de kwantificering van het zogeheten 'algemene werk' en het
'management', teneinde eengedegen inzicht te krijgen in de aard,omvang en kwaliteitseisen
(kennis/vaardigheid) van dezetaken. Deuitkomsten zijn ook van belang voor het organisatieonderzoek in verband met een mogelijke hergroepering van taken enfuncties over de werkenden.
2. Productieorganisatie en arbeidsvoorziening m.b.t.wijzigingen in afzetmarkten, externe
omgeving, bedrijfsdoelstellingen en bedrijfsstijlen
Het denkmodelvoor arbeid zalworden toegepast om de effecten vanverandering van
productierichting (gangbare landbouw ->ecologische landbouw, gangbare landbouw ->
natuurontwikkeling. High Tech bedrijven versus extensieve bedrijven) door te redeneren en te
kwantificeren.
Onderzoek wordt ook uitgevoerd naar de effecten,die schaalvergroting hebben op de
productieorganisatie, productietechniek enarbeidsorganisatie. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in
het kader van de herstructurering van glastuinbouwgebieden. Door LEI-DLOwordt een verkenning
uitgevoerd naar de effecten vanschaalvergroting opde mentale belasting enverandering van de
arbeidsprestatie. Het onderzoek naar de positie vanvrouwen in diverse regio's in Nederland en in
Europese landen wordt afgerond. Erzaleen notitie worden samengesteld,waarin de positie en
problematiek van ouderen (werkgevers,werknemers) in de agrarische bedrijfstak wordt
geanalyseerd.
3. Databank Arbeid en Werktuigen
Voor deverzameling,verwerking enopslagvan de kwantitatieve en kwalitatieve arbeidsbehoefte
ontwikkelt IMAG-DLOeen uniforme enwetenschappelijk verantwoorde methodiek, codering en
terminologie voor de arbeidsbehoefte enarbeidsomstandigheden. Aan de handvan deze uniforme
methodieken verzamelt en actualiseert het Praktijkonderzoek en IMAG-DLOgegevens over de
arbeidsbehoefte en kenmerkende belastingen (fysiek, mentaal,omgevingsfactoren) van werkmethoden, bewerkingenpakketten entakenpakketten. Deactualisatie loopt grotendeels parallel aan
het onderzoek. Een beperkte capaciteit van het Praktijkonderzoek en IMAG-DLO(en IBN-DLOvia het
programma Stad-Land) wordt in 1998 besteedom een zekere inhaalslag uit te voeren.
Door onderlinge afstemming vande gegevens worden alle aspecten van arbeid bijeengebracht inde
Databank,waardoor een belangrijke meerwaarde wordt verkregen.
Degegevens zullen worden gepubliceerd in KWIN'sen andere informatie-overzichten.
4. Inzet en keuze productietechniek enarbeidsorganisatie in relatie tot kwaliteit van dearbei«
en gezondheid en motivatie van de werkenden
In de productierichtingen bolbloemen, boomteelt,fruitteelt, pluimveehouderij, (champignonteelt),
vollegrondsgroententeelt envarkenshouderij wordt onderzoek uitgevoerd om de
arbeidsomstandighedenproblemen bij degrootste knelpunten in kaart te brengen ente verbeteren.
Daarbij wordt een door IMAG-DLOontwikkelde checklist toegepast om de risicofactoren bij de
betreffende werkmethoden te kwantificeren in relatie tot optreden van klachten aan rug, nek,
schouders, lage rug en knieën.De resultaten vande metingen worden ingebracht in de Databank.
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Inde pluimveeteelt envarkenshouderij riehtde aandacht zichopvermindering van de
stofproblematiek voor werkenden (endieren) enin de bolbloementeelt wordt de ontwikkeling van
een effectievere behandelingswijze van bloembollen onderzocht, die geen residu achterlaat en
waardoor de blootstelling aanbestrijdingsmiddelen nihilwordt. Indeoverige productierichtingen
gaat het onderzoek naar vermindering van nek-,schouder, rug-en/of knieklachten Bij het zoeken
naar oplossingen wordt naast de (her)inrichting vanwerkplekken ook gekeken naar de effecten op
taken en naar hergroepering vantaken over functies. Inde melkveehouderij wordt onderzoek
uitgevoerd naar de perceptief/cognitieve en motorische handelingen in de melkstal.
andere relevante
programma's

In het probleemveld arbeidsomstandigheden is de belastingtengevolge van omgevingsfactoren
genoemd;vermindering van stof is een probleem. Inprogramma 246wordt deze problematiek
aangepakt vanuit dedierhouderij kant,door de ontwikkeling van betere ventilatietechnieken en
andere technische maatregelen. Bijde opzet van projecten zaleengoede afstemming plaats vinden
endeindeling vande projecten aan een programma zalgeschieden op basisvan deinbreng vanuit
de arbeidsomstandigheden resp.dierhouderij.
In programma 257worden mechatronische systemen ontwikkeld voor agrarische
productieprocessen. Inpassing van dergelijke systemen in bedrijfsverband (productietechniek) heeft
gevolgen voor bestaande functies entakenvan werkenden en heeft gevolgen voor de kwaliteit van
de arbeidsplaatsen,deinhoud en omstandigheden van het werk endefysieke en/of mentale
belasting van dewerkenden.
In programma 203wordt bedrijfsontwikkelingsonderzoek verricht en de effecten van veranderingen
in techniek enomgeving voor bedrijven en productierichtingen onderzocht vanuit een
bedrijfseconomische invalshoek. Dit programma heeft nauwe raakvlakken met programma 203daar
waar het de arbeidsorganisatie en -voorzieningen van het ondernemerschap betreft. Bijdeopzet en
uitvoering van deverkennende studies zalinvoorkomende gevallen afstemming met programma
203 plaatsvinden.
Komende jaren zalde belangstelling voor precisielandbouw sterk toenemen. Precisielandbouw gaat
gepaard met een belangrijke toename in het aanbodvaninformatie. Hogere eisen zullen gesteld
worden aande mens-machine interactie,hetgeentot verhoging van dementale belasting zalleiden.
Inverband met verbreding van de bedrijfsdoelstellingen vervaagt het traditionele verschiltussen
stad en het platteland,tussen specialisatie opvoortbrenging van producten enop beheer van de
natuur. Daar waar dezeontwikkelingen eengrote inpact hebben op de arbeidsvoorziening of op de
arbeidsorganisatie is afstemming/samenwerking met betreffende programma's geboden.
Ook bij het Praktijkonderzoek zit defactor arbeid in diverse programma's opgenomen. Het betreft
hierbij programma's op het gebiedvan:
- duurzame bedrijfssystemen voor verschillende productierichtingen
- stalklimaat en diergezondheid
- analyse enverbetering van de concurrentiekracht van Nederlandse landbouw
- integrale kwaliteitszorg voor verschillende productierichtingen
- agrarisch natuurbeheer en multifunctioneel grondgebruik
- ketenbeheer.
Ininternationaal verband neemt Nederland een sterke positie in m.b.t. het vakgebied van de
arbeidskunde.Vanuit IMAG-DLOwordt eenbelangrijke bijdrage geleverd aande CIGR-Working17,
'International Databasefor Labour and Machinery in Agriculture' enwordt de harmonisatie van
taaktijdenmodellen en meetmethodologieën voor arbeidsbehoefte en -belasting gecoördineerd.

indicatie omvang

Totaal Mf 3,1waarvan Mf 1,3 ten lastevan LNVvoor het DLO-deelen Mf 1,3 ten laste van LNVvoor
het PO-deel.

projecten

o. Kennisoverdracht en begeleiding
xx.xxx
Kennisoverdracht op het gebied van arbeidskunde en arbeidsomstandigheden aan
medewerkers van PO-instellingen(J.M.F.H.Achten)
1. Inzet en keuze productietechniek en arbeidsorganisatie in relatie tot de arbeidsvoorziening
en -kosten.
52.302: Modellen voor het geïntegreerd oplossen van bedrijfsspecifieke en regionale
arbeidsvoorzieningsproblemen (J.M.F.H.Achten, IMAG-DLO)
52.306: Modellen en methoden voor verzamelen, berekenen en publiceren van kwantitatieve
arbeidsgegevens (J.M.F.H.Achten, IMAG-DLO)
616
Perspectief van nieuwe technieken in de broeierij (B.Snoek,PBB)
162:
Arbeid en arbeidsomstandigheden in defruitteelt (M.Groot,FPÓ)
03.5.33: Actualisatievan arbeidsnormen vanwerkmethoden met perspectief op betere
arbeidsomstandigheden (C.G.M Geven/H.B.Schoorlemmer,PAV)
13981/3 Arbeidsvoorziening in de melkveehouderij (J.van Lent,PR)
XXXXX: Verbetering vande arbeidsomstandigheden enverhoging vandearbeidsefficiency in de
glastuinbouw (M.N.A. Ruijs,PBG)
2. Productieorganisatie en arbeidsvoorziening m.b.t.wijzigingen in afzetmarkten, externe
omgeving, bedrijfsdoelstellingen en bedrijfsstijlen
XXXXX: Gevolgenvan bedrijfsstrategieën voor het welzijn van agrarische ondernemers ( d . M .
Spierings,LEI-DLO)
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xxxxx
xxxxx
13981/1

xxxxx

Toespitsing resultaten Demetra-project op Nederlandse onderzoeksgebieden (M.
Overbeek, LEI-DLO)
Bewerking onderzoeksrapport Demetra voor de EU-reeks Groen Europa (M. Overbeek, LEIDLO)
Arbeidsvoorziening in de melkveehouderij (J.van Lent,PR)
Arbeidsorganisatie en schaalvergroting (J.K.Nienhuis,PBG)

3. Databank Arbeid enWerktuigen:
52.309: Actualisering vangegevens in de Databank voor Arbeid enWerktuigen (J.M.F.H.Achten,
IMAG-DLO)
XXXXX: Werktijden in devarkenshouderij (P.Roelofs,PV)
4. Inzet en keuze productietechniek enarbeidsorganisatie in relatie tot de kwaliteit van de
arbeid en de gezondheid en motivatie van werkenden
52.303: Verandering van de agrarische bedrijfsvoering in relatie tot de gezondheid van het
bewegingsapparaat van dewerkenden (H.H.E.Oude Vrielink, IMAG-DLO)
52.304: Veilig omgaan met omgevingsinvloeden via laternatieve uitvoering van het werk en het
gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (H.H.E.Oude Vrielink, IMAG-DLO)
52.305: Gevolgen van technologische ontwikkelingen op de mentale belasting en het welzijn van
ondernemers enwerknemers (M.v.d.Top, IMAG-DLO)
13981/4 Arbeidsvoorziening in de melkveehouderij (J.van Lent,PR)
162:
Arbeid en arbeidsomstandigheden in defruitteelt (M.Groot,FPO)
370
Vermindering van blootstelling aan bolontsmettingsmiddelen (A.Th.J.Koster, PBB)
2003
Stofverminderingin pluimveestallen (J.H.van Middelkoop,PP)
XXXXX: Heteffect van devermindering van de ammoniakemissie uit pluimveestallen op de
geuremissie (J.H.van Middelkoop,PP)
2032
Arbeidstypering enfysieke belasting (J.H.van Middelkoop,PP)
8017
Praktischeverbetering van de arbeidsomstandigheden op boomkwekerijbedrijven (A.P.C.
vanden Boom,BPO)
XXXXX: Fysieke belasting in devarkenshouderij (P.Roelofs,PV)
XXXXX: Verbetering van de arbeidsomstandigheden enverhoging van de arbeidsefficiency in de
glastuinbouw (M.N.A. Ruijs,PBG)
02.8.08 Onderzoek naar de arbeidsbehoefte en bewerkingskosten van het veilingklaarmaken van
prei ende ontwikkelingsmogelijkheden voor toekomstige preibedrijven (C.Geven,PAV)
XXXXX: Sporenonderzoek in relatie tot gezondheid in de champignonteelt (A.J.J.van Roestel,PC)
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3.17 Voedselvoorziening enplattelandsontwikkeling inde
tweede enderde wereld
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Programma 330

Strategisch en toepassingsgericht onderzoek tussen Noord (DLO) en
Zuid (Afrika, Azië en Latijns Amerika) op het gebied van landbouw en
natuurlijk milieu

programmaleider

Dr ir E.M.A.Smaling,AB-DLO

aanvangsjaar

1998

eindjaar

2001

samenvatting

Het Noord-Zuid Programma behelst strategisch entoepassingsgericht onderzoek ter ondersteuning
en ontwikkeling van (inter)nationaal landbouw-, natuur- en milieubeleid enter verhoging van kennis
op het gebied van duurzame agrarische produktie en duurzaam beheer van de natuurlijke
hulpbronnen bodem enwater, envan bos,natuur enbiodiversiteit. Het onderzoek richt zich zowel
op armoedebestrijding alsop duurzame economische ontwikkeling envoorziet in participatie van
diverse belanghebbenden (internationale, nationale en lokale overheden,de agribusiness, collegaonderzoekers, niet-gouvernementele organisaties (NGOs),voorlichters, boerengemeenschappen).

ALGEMEEN
aanleiding

LNVambieert eenbijdrage te leveren aan eenwereld zonder honger enzonder armoede en aan een
goede basisvoor afwegingen tussen duurzame exploitatie danwel conservering van land,water en
(agro)ecosystemen. Eengroot deelvan deze ambitie richt zich op landen in Afrika,Azië en Latijns
Amerika. LNVdraagt actief bij aan beleidsvoorbereiding en -uitvoering opinternationaal niveau,
zoals de uitwerking van Agenda 21, de bijdrage aan de Wereldvoedseltop en het aan internationale
conventies gelieerde Programma Internationaal Natuurbeheer. Naar aanleiding van dein 1995
ingezette 'ontschotting' van het beleid t.a.v. ontwikkelingssamenwerking werkt LNV nauw samen
met andere relevante departementen, met name met Buitenlandse Zaken, Directoraat-Generaal
Internationale Samenwerking (DGIS).
Eengedeelte van de LNVinzet wordt benut voor strategisch entoepassingsgericht onderzoek en
wordt uitgevoerd door DLO.Voorheen waren deonderzoeksactiviteiten van de DLO instituten
ondergebracht in instituutsgebonden programma's. In 1997is hieraan een einde gekomen middels
de bundeling van de activiteiten in twee programma's: 306,gericht op voedsel-en
inkomenszekerheid (grotendeels de huidige thema's l en 2) en 322,gericht op duurzaam beheer van
natuurlijke hulpbronnen (grotendeels de huidige thema's 3en4). Hoewel de samenhang van de
activiteiten hierdoor werd vergroot, werd het onderscheid tussen voedselproduktie en behoud van
natuurlijke hulpbronnen toch alsvrij kunstmatig beschouwd. Inprobleemgericht landbouwkundig
onderzoek hangen deze elementen namelijk zeer met elkaar samen. Eenen ander vormde de
aanleiding tot eenverdere bundeling van 306en 322in eenoverkoepelend programma. De
meerwaarde vandezeverdere bundeling van de Noord-Zuid activiteiten van DLOligt in het zichtbaar
maken enwetenschappelijk 'uitbuiten' van de breedtevan de expertise.
Binnen het Programma wordt klantgericht en projectmatig gewerkt. De 'vraagzijde' wordt intensief
verkend en alsuitgangspunt gekozenvoor de programmering.Waar mogelijk wordt pro-actief
meegewerkt aan het articuleren vandevraag naar onderzoek. Inparagraaf 12 (samenwerking)
wordt hier reeds het een en ander over vermeld. Het Noord-Zuid Programma kent drie groepen
klanten:
• (supra)nationale en regionale beleidsinstanties, zowel in Nederland, Europa,in zuidelijke
partnerlanden enop mondiaal niveau;LNVis hierbij voornamelijk gebruiker van de resultaten
van het Programma
• collega-onderzoekinstellingenin zuidelijke partnerlanden,voorlichters, NGOs, boeren(groepen),
e.e.a.via prioriteiten vanontwikkelingsfinanciers uit de publieke sector (bilateraal, multilateraal,
viafondsen en stichtingen) enontwikkelingsbanken; LNVis hier voornamelijk sponsor van het
Programma,waarbij de goedgekeurde onderzoeksthema's richtinggevend zijn voor acquisitie in
de sfeer van de medefinanciering
• de private sector in Nederland,Europa enin zuidelijke partnerlanden; LNV-bijdrage heeft hier de
vorm van eendoelsubsidie t.b.v. economische ontwikkeling in Noord en Zuid.
Met namevoor de klantgroep 'beleid'is LNVgebruiker. Voor de klantgroep 'private sector' is LNVin
zoverre gebruiker dat marktkansen voor het Nederlandse bedrijfsleven gecreëerd zouden kunnen
worden via het met LNVmiddelen uit te voeren onderzoek (rol Dir. I+H). In alle overige gevallen
treedt LNVop alssponsor. Indit gevaliser sprakevan zoweldirecte projectuitvoering met LNV
middelen (dikwijls met het doel op het bewuste thema ook financiering door derden aante trekken)
als aanwending vandeze middelen ten behoeve van contrafinanciering (o.a.EU).

doel

Het Noord-Zuid programma behelst strategisch entoepassingsgericht onderzoek ter ondersteuning
en ontwikkeling van (inter)nationaal landbouw-, natuur- en milieubeleid enter verhoging van kennis
op het gebied van duurzame agrarische produktie en duurzaam beheer van de natuurlijke
hulpbronnen bodem enwater en bos,natuur en biodiversiteit. Samengevat komt e.e.a. neer op het
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zoeken naar het evenwicht tussen economie en ecologie met duurzame landgebruiksvormen als
inzet. Het onderzoek richt zichzowelop armoedebestrijding alsop economische ontwikkeling en op
het verspreiden endelen van kennis met partners en klantgroepen in Afrika,Azië en Latijns Amerika.
In het Noord-Zuid Programma zullen dethema's uit de programma's 306en 322worden voortgezet,
met een aantalaccentverschuivingen. Bovendien zijn vier kleinere, nieuwe thema's geformuleerd,
die de kans krijgen zichin 1998te ontwikkelen en daarna bij gebleken levensvatbaarheid kunnen
doorgroeien. Dethema's zijn alsvolgt benoemd:
1. RURALEONTWIKKELING ENVOEDSELZEKERHEID (grotendeels ex-306)
2. GEZONDHEIDVAN PLANTENDIER (ex-306)
3. BODEM,WATER ENNUTRIËNTEN(grotendeels ex-322)
4. BOS,NATUUR ENWETLANDS (ex-322)
5. BIODIVERSITEIT (ex-322 en nieuw)
6. AGROPRODUKTIEKETENS (nieuw)
7- PERI-URBAANLANDGEBRUIK (nieuw)
8. REGELINGEN,RICHTLIJNEN,NORMEN ENKEURMERKEN (nieuw)
DeAnnex bij deze programmatekst beschrijft in detailde achtergrond,doelstellingen en
werkplannen voor dethema's. Het relatieve belang van dethema's binnen het Programma verschilt.
Dethema's 1-4 behelzen onderwerpen en projecten waar een aantal DLO-instituten reeds jaren
ervaring mee hebben opgedaan endie geleid hebben tot duurzame kennisallianties en een serie
wetenschappelijk hoog aangeslagen produkten. Grote projecten zoalsSystemsAnalysis for
Simulation of RiceProduction (thema 1,AB-DLO,beëindigd in 1997),Nutrient Monitoring in African
Farming Systems (thema 3,AB/SC/LEI-DLO)enTropenbos-Kalimatan (thema 4,IBN-DLO)leidencq.
hebben geleid tot aanzienlijke kennisvermeerdering en-toepassing op het gebied van duurzame
produktie vanvoedselgewassen, management van bodemvruchtbaarheid in relatie tot de
bedrijfseconomie ende kwetsbaarheid enveerkracht vantropische bossen.Daarnaast is aanzienlijke
vooruitgang geboekt op het terrein van de kwaliteit van uitgangsmateriaal enveredelings-en
reproduktietechnieken (thema's 2en 5,CPRO-DLO).Dit zijn slechts een aantalin het oog lopende
voorbeelden vangrote, programma-achtige activiteiten.Daarnaast is er eenveelheid aande meest
uiteenlopende middelgrote en kleinere activiteiten,die bovendien sterk verschillen in enerzijds
wetenschappelijke focus (leidend tot publicaties) en anderzijds maatschappelijke focus (leidend tot
directe bijdrage aan het oplossen van problemen). Gedurende 1998zalhierin enige ordening en
prioritering moeten worden aangebracht voorzover het LNVfinanciering betreft.
Dethema's 5-8zijn 'nieuw' in die zin dat zeniet eerder in voorlopers van het Noord-Zuid Programma
zijn benoemd.Dezethema's hebben gemeen dat zezich richten op brede,complexe materie die
reeds nude nodige aandacht krijgt maar die op middellange termijn beleidsagenda's zullen bepalen:
het complete traject van natuurlijke naar agrobiodiversiteit, inclusief de discussie Groene revolutie
versus Landrassen (thema 5),alle aspectenvan ketens met agrarische produkten alsoutput cq.
grondstof (thema 6),dewaanzinnige dynamiek van deperi-urbane omgeving (thema 7) en de
diversiteit aan regelingen, richtlijnen, normen enwetten,die in elk land weer verschillend zijn.
Daarnaast worden binnen deze nieuwe thema's duidelijk marktkansen gezien en moet de
investering vanuit het Programma mede gezien worden alseen doelsubsidie.Op het gebied van
agroproduktieketens bijvoorbeeld,heeft ATO-DLOwetenschappelijke en commerciële vorderingen
gemaakt in diverse Aziatische landen,maar is behoefte aan eenextra input t.b.v. kennisontwikkeling
en bundeling van krachten binnen DLO.Peri-urbane landbouw noodt tot ruimtelijke analyse(SCDLO),economische analyse (LEI-DLO)en risico's t.a.v. produktkwaliteit envoedselveiligheid (RIKILTDLO).Eengezamenlijke aanpak isonontbeerlijk om de problemen goed opwaarde te kunnen
schatten en keuzeste maken waar de onderzoeksinspanning zich moet concentreren. Onderzoek
aanwettelijke regelingen etc. brengt de DLOfamilie dichtbij zowel het beleid alsde maatschappij
(intellectueel eigendom,effecten van de Uruguay ronde en ontwikkelingen rond deWorld Trade
Organisation (WTO),certificering tropisch hardhout, richtlijnen voor veilig drinkwater, consequenties
visserij-afspraken). Kortom,eenzeer relevante enweinig in samenhang onderzochte mer à boire.
Dethema's zijn breed geformuleerd om de binnen DLOaanwezige expertise zogoed mogelijk tot
haar recht te laten komen.Bovendien vindt het onderzoek plaats opverschillende schaalniveaus
(molecuultot mondiaal,met zwaartepunt op de niveaus bedrijf en 'ecoregio').Aldus kanvanuit een
holistische,schaalgebonden context aan probleemverkenning enoplossingsrichtingen worden
gewerkt. Met die kennis kanvervolgens verdieping op meer gedetailleerd niveau plaatsvinden. Veel
andere programma's van DLObevinden zich 'bovenstrooms' van het Noord-Zuid Programma en
kunnen dus kennis genereren die binnen dit Programma wordt benut. Op deze manier kan ook
ontmenging plaatsvinden van het meer fundamenteel-strategische procesgerichte onderzoek en het
meer strategische-toepassingsgerichte enoplossingsgerichte onderzoek in het Noord-Zuid
Programma.Ondersteuning van PUDOC-DLOop het gebied vaninformatie,communicatie en
bibliotheekwezen is een Programma-brede activiteit, maar is hier niet zichtbaar gemaakt in de
themabeschrijvingen.
Het is nadrukkelijk de bedoeling dat thema's 5-8gedurende de planperiode zullen groeien.Deels zal
dit moeten plaatsvinden door het verwerven van opdrachten uit deexterne markt, deels zaleen
geleidelijke verschuiving van middelen binnen het Programma deaangewezen weg zijn. Het budget
voor 1998laat zien dat dethema's 1-4 het grootste beslagop de aanwezige middelen leggen, terwijl
thema's 5-7 met een 'startkapitaal' beginnen.Vanwege lopende verplichtingen t.a.v. 'oude' thema's
en de grote verschillen in inspanningen in het nabije verleden tusseninstituten isvoor thema 8
helaas pasvanaf 1999financiële ruimte voorzien.Grofweg ligt voor 199875%van het
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programmabudget vast vanwege lopende verplichtingen.Voor 1999isdit ongeveer 40%,voor 2000
ongeveer 15%envoor 20010%. Het Programmateam suggereert eentussentijdse evaluatie (eind
1999),waarna eventueel besloten kanworden tot bijsturing.
Erzalgestreefd worden naar krachtige thema-regio-financier combinaties.Wat betreft de regio's ligt
op het moment het accent van deactiviteiten binnen het Programma sterk in West-Afrika, OostAfrika en Zuid-Oost Azië.Activiteiten in China nemen de laatstejaren sterk in aantaltoe. Echter, in
alle andere gebieden komt men DLOook tegen,zij het minder frequent. Dekeuzevoor geografische
speerpunten kan niet losworden gezien vanthema's en klanten. Daarom is het devies:sterk blijven
waar we dat nu zijn en kijken hoewe deorderportefeuille kunnen vergroten.Welis duidelijk dat
klantgroep 3 (private sector) in de eerste plaatsin Zuid-Oost Azië,China en delen van Latijns Amerika
gezocht moet worden,terwijl het donorgestuurde onderzoek voor ontwikkeling zich voornamelijk
op Sub-Sahara Afrika enZuid-Azië richt.
Acquisitie wordt op drie niveaus gepleegd:(l) acquisitie gericht op strategische kennisallianties
waarbij de nadruk ligt op wetenschappelijke vernieuwing en excellentie {science-driven), (2)
acquisitie gericht op ondersteuning en ontwikkeling van beleid (policy-driven) en (3) acquisitie
gericht op verkoop van kennis aanderden (market-driven). Denadruk binnen het programma zal
liggen op (1) en (2).Verantwoordelijkheid voor (3) ligt voornamelijk bij DLO-centraalen de
instituten. Het streven is uitdrukkelijk om projecten die worden medegefinancierd in het verlengde
te laten liggen van de programmadoelstellingen. Voor volledig extern gefinancierde projecten ligt de
verantwoordelijkheid bij het uitvoerende instituut en beperkt de relatie met het Programma zich tot
het uitwisselen van relevante informatie. Bijhet plegen van acquisitie voor het Programma zullen
dergelijke projecten wel worden meegenomen in de profilering van DLO.Voor de looptijd van het
Programma (1998-2001) legt het programmateam zich een nominale groeitaakstelling op van 5,1
miljoen (LNV) +5.0 miljoen (extern) in 1998naar 6,0 miljoen (LNV)+8,0 miljoen (extern) in2001.
Waar mogelijk zaltevens crossselling plaatsvinden t.a.v. volledig extern gefinancierde projecten die
verwant zijn aan het Programma doch uitgevoerd en beheerd worden door een of meerdere
instituten.
Het Programma wordt uitgevoerd door een Programmateam, bestaande uit de programmaleider en
de coördinatoren van de8deelthema's.Overleg vindt plaats met de Stuurgroep (richtinggevende en
accorderende cq.corrigerende rol), binnen het Programmateam (voortgang thema's, acquisitie,
afstemming) en met de projectleiders binnen dethema's (voortgang projecten, presentaties,
publikaties). Deniet in het Programmateam vertegenwoordigde instituten hebben een
contactpersoon die door de Programmaleider opde hoogte wordt gehouden van alle relevante
zaken. Een 3-maandelijkse Newsletter zalalsbelangrijk medium fungeren voor alle betrokkenen.
Hierin zullen tussenresultaten vanonderzoek, reisverslagen, maar tevens beleidsontwikkelingen en
actuele issuesworden opgenomen.Voor medewerkers van het Noord-Zuid Programma zouden
bladen als 'Onze Wereld','Internationale Samenwerking', 'Inzet', 'Viceversa' en 'The Courier'
verplichte kost in de leesmap moeten zijn.
indicatie omvang

Totaal Mf 10waarvan Mf 5,1ten lastevan LNV.

SPECIFIEK PERTHEMA
THEMA 1.
RURALEONTWIKKELING ENVOEDSELZEKERHEID
1. Analyse en kwantificering vanvoedsel-eninkomenszekerheid (AB.LEI)
2. (Agro-)ecologische, economische, landschappelijke en bestuurlijke karakterisering van het
landelijk gebied (SC,AB, IBN,LEI)
3. Ontwikkeling van gereedschap voor planning en besluitvorming (AB.LEI. SC)
a.Planning op basisvan doelprogrammering, scenariostudies, etc.
b. Planning op basisvan bestuurlijke structuren en participatiegraad
aanleiding
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Rurale ontwikkeling, landgebruiksplanning envoedselzekerheid zijn termen die reedsjaren wordt
gebezigd in ontwikkelingsgericht onderzoeksland. Met name deWereldvoedsel-en
Landbouworganisatie van deVerenigde Naties (FAO) heeft geprobeerd om invulling aan de
begrippen te geven,maar echt operationeel is het nooit geworden, mede door dezeer technische
invalshoek. Bovendien werd uitgegaan van een hoge mate van 'maakbaarheid'van het landelijk
gebied op basisvan rigide,voornamelijk op biofysische leest geschoeide planningsinstrumenten en
het eenzijdige accent opverhoging vande agrarische produktie.Tegenwoordig wordt ingezien dat
dezevisie te weinig gericht is geweest op conflicterende doelstellingen rond landgebruik en te
weinig op de participatiegraad van dediverse belanghebbenden in eengebied.
Onderzoek binnen thema l is sterk gericht op de klantgroep 'beleid',in het bijzonder op de
ondersteuning vanvoedsel-,inkomen-en natuurbeleid alsmede op hetvorm geven aan nieuw beleid
op (supra)nationaal en provinciaal niveau.Richtinggevend voor het onderzoek zijn
strategiedocumenten zoals 'Vision 2020'van het Internationale Food Policy Research Institute (IFPRI),
ambities zoals geventileerd gedurende deWereldvoedseltop, het DGIS themadocument
'Voedselzekerheid' en eerdere verkenningen uitgevoerd in opdracht van de Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid (WRR).

doel

Hetdoelvan het onderzoek isop basisvan pluralisme en ecoregionale principes te komen tot een
beter kwantitatief en kwalitatief inzicht in processendie bepalen hoe enwaarom eengebied zich op
een bepaalde manier heeft ontwikkeld cq.zichkan ontwikkelen. Het pluralisme zit vervat in de keuze
voor zowel abstractie (scenariostudiesdie gedreven worden door programmeringsmodellen) als
contextuele studies (interpretatie satellietinformatie, technische en sociaal-economisch en
bestuurlijke surveys). Hert ecoregionalisme uit zichin het groeperen van landen en regio's naar hun
relatieve agro-ecologische homogeniteit endedaarin voorkomende natuurlijke en
produktiesystemen. Eenen ander brengt eenstratificatie aan waardoor de representativiteit van
onderzoek ook gebieden en produktiesystemen geldt die niet zijn onderzocht.
Allereerst zaleen grofmazige inventarisatie gepleegd worden van de mate van voedsel-en
inkomenszekerheid op nationaal en subnationaal niveau (1.1) en het type variabelen die bepalen
waarom eengebied zichontwikkeld heeft tot wat het nuisin relatie tot de fysieke potenties (1.2).
Vervolgens wordt optwee manieren naardetoekomst gekeken:via verkennende modelstudies die
m.b.v.doelvariabelen en randvoorwaarden laten zien hoe een gebied zich economisch,agroecologisch en landschappelijk zou kunnen ontwikkelen (1.3a);envia de studie van concrete
bestuurlijke verhoudingen en processen in eengebied,de mate van participatie bij de
besluitvorming endewezenlijke implementatie van besluiten m.b.t.rurale ontwikkeling (1.3b).
Binnen 1.1en 1.2 zalde nadruk liggen opinventariserende studies op (sub)nationaal niveau.
Geografische Informatiesystemen (GIS)en remote sensing zijn hierbij onmisbare gereedschappen.
Koppeling van ruimtelijke (agro)ecologische informatie met gewasgroei-,vegetatiekundige en
hydrologische modellen vormt deingang tot het berekenen van potentiële en actuele
biomassaproduktie. Economische en bestuurskundige contextstudies enstakeholder analysis voor de
regio completeren de landbouwkundige, landschappelijke en economische inventarisatie.
Het accent binnen 1.3a zalliggen op het uitvoeren van scenariostudies, deels met eenverkennend,
projectief karakter (uitkomst nietvantevorenvastgesteld) enandere met een doelgericht,
prospectief karakter (toegewerkt naar eenvantevoren vastgestelde uitkomst). Naast de in het kader
van scenariostudies te hanteren meervoudige doelprogrammering zullen tevens veldstudies worden
uitgevoerd en (supra)nationale statistieken,trends en literatuur worden bestudeerd. Resultaten van
studies op hogere ruimtelijke schaalniveaus zullen vergeleken worden met studies binnen landen om
eenindruk te krijgen vande binnenlandse spreiding van welvaart envoedselzekerheid. 'Yield gaps'
tussen en binnen regio's zullen worden geanalyseerd t.b.v. het door deWereldbank geïnitieerde
LandQuality Indicators initiatief. Het zwaartepunt van de activiteiten ligt in China ende rest van
Zuid-Oost Azië enin het werkgebied van het LUWSteunpunt in Costa Rica.
Binnen 1.3b zalde nadruk liggen op het analyseren en synthetiseren van voorbeeldstudies in
verschillende delen van dewereld. Eenenander iseen uitvloeiselvan eenin 1996in Wageningen
gehouden conferentie over landgebruiksplanning, die alsdoel had concrete invulling te geven aan
hoofdstuk 10vanAgenda 21ende FAOte ondersteunen alsverantwoordelijke voor de uitwerking
vandit hoofdstuk. Eenconcreet gevalvan landgebruiksconflicten in Narok District, Kenya, wordt
uitgevoerd alsin devorm van een PhD.project met KARI.Verder zaleen boek worden samengesteld
met case studies rondverschillende functies van en sturingsvraagstukken in het landelijk gebied.

Planning1998

Het zwaartepunt ligt in 1998op devoortgang van lopende studies op de schaalniveaus niveaus land,
provincie/district en stroomgebied naarvoedselzekerheid,voedselveiligheid en
ontwikkelingsscenario's: in Zuid-Oost Azië (met het International Rice Research Institute (IRRI)en4
landen in de regio),in China (met nationale universiteit eninstituten),in West-Afrika (met deWest
Africa RiceDevelopment Association (WARDA) en 10landen in de regio) enin Ecuador (met het
International Potato Centre (CIP))en Costa Rica(Atlantische Zone en Guanacaste regio). Alle
projecten worden met departementen vande LUWuitgevoerd enzijn voor meer dan50%
medegefinancierd uit andere bronnen dan LNV.
Nieuwe LNV-gefinancierde activiteiten zijn het samenstellen van eenvoorbeeldenboek met
beschrijvingen van planningsprocessen rond landgebruik (alsvervolg op eerdere workshop
Hoofdstuk 10vanAgenda 21) en een PhD.Project rond landgebruiksconflicten in een
multifunctioneel district in Kenya.

andere relevante
programma's

267 Klimaatverandering i.r.t.landgebruik (AB/SC/IBN)
230/273 GIS/Remotesensing(SC)
274 Planning Groene Ruimte(SC)
314 Publiek en bestuurlijk draagvlak voor natuur- en landschapsbeheer (SC)
245
(Inter)nationaal beleids-en ontwikkelingsgericht landbouweconomisch onderzoek (LEI)

projecten

REPOSA:landgebruiksplanning Costa Rica- Atlantische zone via meervoudige
doelprogrammering (Bouman/AB;financiering grotendeels via LUW)
China-food security:scenariostudies op gebied van nationale en provinciale voedsel-en
inkomenszekerheid,o.a. met model GTAP(Groot/AB;financiering: 50%LNV,50%via Ecoregional
Fund)
DME:ecoregionale projecten Andes-regio,invloed weerextremen op aardappel, koppeling
satellietinformatie met gewasgroeimodellen (v.Haren+Jongschaap/AB; met CIPen LUW;
financiering 50%LNV,50%Ecoregional Fund)
SYSNET:ecoregionaal landgebruiksplanningsproject in ZOAzië,m.b.v. meervoudige
doelprogrammering (Roetter/SC; met IRRIen regionale partners;financiering 25%LNV,75%
Ecoregional Programma IRRI)
IVC:Institutionele ondersteuning aan InlandValley Consortium West-Africa: ecoregionaal
programma (Andriesse+Windmeijer/SC; metWARDA, CIRAD,LUWen nationale
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onderzoeksinstellingen in West Afrika;financiering 20%LNV,80%BuiZa)
Voorbeeldenboek n.a.v.Agenda 21-Chapter 10(Van den Berg/SC;financiering 100%LNV)
Land useconflicts in Narok District, Kenya;met steun van BuiZa (Smaling/AB+Van Kekem/SC; met
KARIen LUW;financiering 25%LNV,75%DGIS)

THEMA 2.
GEZONDHEID VAN PLANT ENDIER
l . Gewasbescherming enonkruidbestrijding (IPO.AB)
2. Plantenveredeling en-reproduktie (CPRO)
3. Diergezondheid en -welzijnQD)
aanleiding

Eengoede gezondheid van plant en dier zijn cruciale randvoorwaarden voor de economische
levensvatbaarheid van het agrarische bedrijf. Talloos echter zijn devoorbeelden waarbij ziektes,
plagen,concurrerende organismen enondeugdelijk uitgangsmateriaal een goede
landbouwproduktie in deweg staan.Hoewel er op dit terrein veelonderzoek plaatsvindt (ook
binnen DLO)iser duidelijk behoefte aan eenthema waarbinnen een aantaltropische plant- en
diergezondheidsproblemen worden ondergebracht.
Dedoelgroepen zijn in de eerste plaats boeren envoorlichters (participatieve gedeelte), maar ook
collega-onderzoekers, beleidsinstanties, keuringsdiensten en het bedrijfsleven (biotechnologische
gedeelte).

doel

Dedoelstelling isom ziektes,plagen en onkruidproblemen op twee manieren te bestuderen:in het
veld,op een participatieve manier en gericht op visuele kenmerken;en in het laboratorium,op celen moleculair niveau.Beide niveaus worden in thema 2benoemd, met de aantekening dat er op
generieke aspecten zwaar geleund zalworden op andere,toeleverende programma's uit de DLO
segmenten 'Gewasbescherming','Plantenveredeling en-reproduktie' en 'Diergezondheid en welzijn'.
Het bedrijf- endorpgerichte onderzoek vindt plaats in partnerships met boeren(groepen) en
voorlichters. Erzalgewerkt worden aangeïntegreerde en biologisch verantwoorde vormen van
gewasbescherming {Integrated PestManagement, Integrated WeedManagement) en dierhouderij.
Ten aanzien van IPMzalzowel sprake zijn vantechnische als procesmatige ondersteuning naar o.a.
primaire producenten, keuringsdiensten en NARS(2.1).Ineerste instantie zal het grotendeels
participatieve onderzoek zich richten op biologische bestrijding van schadeverwekkers in aardappel,
ui en leguminosen. Indedierkundige hoek ligt het accent op training encapacity building. Er
worden door de lokale bevolking te beheren diergezondheidsdiensten opgezet en ervindt training
plaats op het gebied van ziektediagnose envaccinatie (2.3).
Biotechnologisch onderzoek betreft onderwerpen als kwaliteit van plantaardig uitgangsmateriaal
(2.2) en deverbetering van resistentie tegen plant- en dierziekten. Inde laatste categorie ligt het
zwaartepunt op de bestrijding vantrypanosomiasis en EastCoast fever door deontwikkeling van
vaccins (2.3).Hierbij zullen sterke banden worden aangeknoopt cq bestendigd met het International
Livestock Research Institute (ILRI)en het International Centrefor Insect Physiology and Ecology
(ICIPE)en nationale instituten in Oost-Afrika. Het ontwikkelen van DNA-merkers t.b.v.
resistentieveredeling is eenvan de eerste biotechnologische methoden die met succes kan worden
geïmplementeerd in tropische landen,mede door de beschikbaarheid van robuste,opPCR
gebaseerde technologie, en kan op korte termijn zeker in de plantaardige, maar mogelijk ook in de
dierlijke hoek zijn toepassing vinden (2.2,2.3).Afstemming met andere programma's is hier van
belang.

planning 1998

Decontacten van ID-DLOmet ILRIen ICIPEin Kenya ende NARSin de regio zullen in 1998 worden
omgezet in eenconcretetaakverdeling op het gebied vanonderzoek aantwee grote Afrikaanse
dierziekten:trypanosomiasis en East Coast Fever. Andere activiteiten in de sfeer vantraining en
institutionele ondersteuning zullen worden voortgezet, maar moeten vanaf 1999op externe
financiering kunnen draaien.Tevens zalop basisvan een literatuurstudie en contacten met
LUW/WCPCbezien worden waar de combinatie IPO/CPRO/ABkaninzetten op IPMen IWMonderzoek. Keuzes op het terrein van deveredeling worden gemaakt nadat geinventariseerd is waar
reeds aan gewerkt wordt in LUW/WSC-verbandenin andere DLOprogramma's. Meer dan 80%van
thema 2isgefinancierd uit LNVmiddelen.

andere relevante
programma's

336
337
338
265
266
282
284
302
312
340

projecten
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plantenvirsussen en-viroïden (IPO)
plantpathogene schimmels en bacteriën (IPO)
plaaginsecten (IPO)
Geïntegreerde enecologische produktiesystemen (AB)
Onkruidbeheersing (AB)
Resistentieveredeling (CPRO)
Kwaliteit plantaardig uitgangsmateriaal (CPRO)
Bewaking van de kwaliteit enveiligheid van land-entuinbouwprodukten
Deinvloed van kritische stoffen op de kwaliteit vanvoedsel (RIKILT)
Vaccins,reagentia endiagnostica ontwikkeling (ID)
Relatie met WCPCenWSC
Ontwikkeling IPMprogramma (VanVeen/IPO;financiering 100%LNV)
Ontwikkeling IWM programma (Lotz/AB;financiering 100%LNV)

(RIKILT)

•
•
•
•

Resistentieveredeling in granen en aardappel (Hoogendoorn+Dolstra/CPRO)
Ontwikkeling kwaliteit uitgangsmateriaal,evt.alsvervolg op Biobrees (Dons/CPRO; financiering
100%LNV)
Ondersteuning dierhouderij Afghanistan enTurkije (Schreuder/ID;financiering 20%LNV,80%
diverse donoren)
Onderzoek Afrikaanse veeziekten (Olijhoek/ID,detachering bij 1LRI,Nairobi;financiering 100%
LNV)

THEMA 3.
BODEM,WATER ENNUTRIËNTEN
1. Kwantificering van waterschaarste,-kwaliteit en-beheer (SC,AB)
2. Landinventarisatie, bodemgebruik en -bescherming (IMAG.SÇ)
3. Beheer van bodemvruchtbaarheid (AB.ID. LEI, SC)
aanleiding

Deproblematiek rond waterbeschikbaarheid en-kwaliteit, bodemdegradatie en
bodemvruchtbaarheidsverlies in de (sub)tropen wordt algemeen gezien alszeer urgent. Hettast in
toenemende mate de bestaansbasisvan de bevolking aanen brengt meer armoede, ondervoeding,
afhankelijkheid van het buitenland ensociale onrust met zich mee. Het isin het belang van iedereen
dat overalop aarde waar mensenwonen voldoende produktieve grond enwater van goede kwaliteit
voor handen is.De belangrijkste problemen op het gebiedvanwaterbeheer zijn: (i) tekorten, zowel
in ruimtelijke zin alsin de tijd, (ii) het onvoldoende nalevenvan bestaande regels en instrumenten
voor multi-sectoraalwatergebruik, o.a.doordat water te weinig of in het geheel niets kost, (iii) in
irrigatiegebieden: lage irrigatieëfficienties enverzilting,(iv) het leegpompen van aquifers en(v) het
negeren vanoffsite effecten op stroomgebiedniveau.
Tropische bodems,toch al niet de meestvruchtbare, hebben het zwaar teverduren onder een
alsmaar toenemende bevolkingsdruk. Beschermende vegetatie verdwijnt, waardoor het gevaar voor
wind- enwatererosie nadrukkelijk op de loer ligt. Structuurverval,verlies aanorganische stof,
nutriënten en aan bodemleven.,o.a.door niet-duurzamevormen van grondbewerking doen een
bodem versneld afnemen in kwaliteit enveerkracht. Alsgevolg hiervan zalde produktiviteit sterk
afnemen.
Beheer van bodemvruchtbaarheid iseen belangrijke activiteit van elk boerengezin. In Zuidelijke
landen, en met name in Afrika,wordt bodemvruchtbaarheidsverlies (nutrient mining) in toenemende
mate alseengroot probleem ervaren,zoweldoor boeren alsdoor beleidsinstanties. Daar waar
onderzoek zichvoorheen sterk richtte op het gebruik van minerale meststoffen,isdetendens nu
veeleer het begrijpen van en zoeken naar systemen vangeïntegreerd beheer van
bodemvruchtbaarheid (Integrated Nutrient Management). Hierin speelt kunstmest nog steeds een
belangrijke rol,maar wordt ook geprobeerd deinbreng van o.a.organische mest te kwantificeren.
Bovendien wordt het optimaliseren van nutriëntenstromen binnen het bedrijf in toenemende mate
gezien als essentieelvoor een efficiënt enduurzaam landgebruikssysteem.
Thema 3 richt zich sterk op samenwerking met collega-onderzoeksinstellingen in het Zuiden,op
organisaties gericht op waterbeheer en-distributie, coöperaties en boerengemeenschappen. Het
heeft een sterke focus op bedrijfsniveau enerzijds enop provincie-en districtniveau anderszijds.

doel

Op het gebied van waterbeheer (3.1)wordt bijgedragen aan de oplossing van de hierboven
geschetste problemen. Dit gebeurt in sterke N-Zen Z-Zpartnerships met UMIen nationale partners in
Egypte,India, China enArgentinië. Indeze netwerken is door SC-DLOjarenlang geïnvesteerd.
Gebruik van geografische informatiesystemen en remote sensing is een essentieel stuk gereedschap
bij onderzoek naar waterbeheer. Speciale aandacht zalgeschonken worden aan de 'waterketen',
waarbij het heletraject bestudeerd wordt van potentiële waterbeschikbaarheid en de koppeling van
hydrologische modellen met satellietinformatie tot en met beschikbaarheid en distributie naar de
verschillende consumentgroepen. Erzalverder geïnventariseerd worden welke kennis op het gebied
vanindustrieel watergebruik en biologische waterzuivering (ATO,RIKILT) aanwezig is en hoedie kan
gebundeld tot een breed,integraal pakket waterkennis binnen het Programma.
Hetin kaart brengen van agro-ecologischezones en bodemgroepen en hun eigenschappen kent
weinig geheimen meer voor collega's in tropische continenten. Onderzoek in deze sfeer zal derhalve
meer liggen in het verdere ondersteunen van expertiseopbouw en onderzoeksprioritering met
zuidelijke partners en het vertalen van klimaat- en bodemkaarten naar (voor minder ingewijden)
functionele eigenschappen en potenties en risico's ten aanzienvan gebruik (3.2).Een belangrijk
aspectvan landgebruik isgrondbewerking. Met deintroductie vandierlijke traktie wordt in het
voorlichtingspakket meestalslechtseen ploeg aangeboden,zonder rekening te houden met de
verschillende grondsoorten,agro-ecologischezonesencapaciteiten vandeaanwezige typen en
soortentrekdieren. Insamenwerking met boeren zullenwerktuigen ontwikkeld enverbeterd worden
dieeenduurzaam landgebruik bevorderen.Bredeervaring met grondbewerkingssytemen (improved
soil and water conservation tillage systems) inverschillende delenvanAfrika zalverder worden
uitgebouwd.Erosiebestrijding krijgt specifiek aandacht op stroomgebied- en landgebruiksniveau.
Eenintegrale benadering vandit probleem staatvoorop,waarbij zowel actueelals alternatief
waterbeheer, bodembeheer, enlandgebruiksscenario's in beschouwing zullenworden genomen,in
nauwe samenspraak met lokale landgebruikers,overheden en regelgevende instanties.
Monitoring van bodemvruchtbaarheid en nutriëntenstromen op bedrijven zal gelijktijdig
plaatsvinden met bedrijfseconomische monitoring (3-3)- De relatie tussen dezetwee disciplines laat
zienin hoeverre het typefarming systembepalend isvoor beheer endynamiek van de
bodemvruchtbaarheid en berekent tevens het gedeelte van het bedrijfsresultaat dat voortkomt uit
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het uitputten van de bodem. Demanier waarop landbouwhuisdieren worden gehouden is (analoog
aan de Nederlandse situatie) van grote invloed op het geheel aan en dewaarde van diverse
nutriëntenstromen. Degrondgebondenheid vanvee neemt ook in detropen af doordat
braakperiodes korter worden en communale graasgronden schaarser worden.Vanwege het grote
belang dat door tropische boeren aan hun dieren wordt gehecht, zalversterkt aandacht worden
besteed aan dierhouderij, -voeding en gebruik enwaardering van mest en urine. Decomplexiteit van
het onderzoeksterrein noodt tot een interdisciplinaire aanpak, met economen,sociologen,
agronomen ende boeren zelf aan het roer. Het onderzoek heeft derhalve een hoog participatief
gehalte.
planning 1998

Op het gebied van 'water' zalde nadruk liggen op de koppeling van hydrologische modellen aan
informatie verkregen van satellietbeelden (met China).Via een groot onderzoeksnetwerk zal een
vervolg worden gegeven aaneerdere studies naar regionaalwaterbeheer in semi-aride gebieden.
Met het International Irrigation Management Institute (UMI) heeft SC-DLOeen Memorandum of
Understanding afgesloten. In 1998worden diverse waterbeheer- en watervoorraad-studies
gezamenlijk uitgevoerd.Op het gebied van waterkwaliteit vindt nazorg plaats m.b.t.een langlopend
maar inmiddels afgesloten project op het gebied van hergebruik van drainagewater. Verder zal SC
met ATOen RIKILTinventariseren hoe het onderwerp nog effectiever kanworden onderzocht.
Ongeveer 40%van deze activiteiten zijn medegefinancierd.
Despeerpunten onder het subthema 'bodem' zijn in 1998 regionale landinventarisaties en vertaling
van bodemkenmerken naar voor de gebruiker zinvolle informatie (Oost-Afrika), het verder
ontwikkelen van landbouwwerktuigen en bewerkingstechnieken die zijn toegesneden op de situatie
vande Afrikaanse zelfvoorzieningslandbouw en het kwantificeren entegengaan van bodemverlies
alsgevolg van erosie in het stroomgebied van de Gele Rivier (China).Ongeveer 80%van deze
activiteiten zijn medegefinancierd.
Het grote nutriëntenprogramma NUTMONgaat 1998in met on-farm werkzaamheden in Kenya,
Oeganda en Burkina Faso.Onderzoek richt zichop kwantificering van nutriënten-en
kapitaalstromen,op INM systemen die een lage kapitaalinput hebben enop de ruimtelijke
variabiliteit van bodemvruchtbaarheid en dewijze waarop boeren die benutten.Ongeveer 50%van
deze activiteiten zijn medegefinancierd. Denieuwe, LNV-gefinancierde loot is het onderzoek aan het
effect vanverschillende vormen van dierhouderij op nutriënten-en kapitaalstromen.

andere relevante
programma's

341

Afstemming nutriëntenvoorziening op behoeften van landbouwhuisdieren t.b.v. duurzame
veehouderij (ID)
328 Geodata groene ruimte (SC)
317 Nutriënten op bedrijf en regio:dynamiek en beheer (AB)
226 Waterbeheer (SC)
230/273 GISen remote sensing(SC)
305 Bodemkwaliteit en microbiëlediversiteit (AB)
292 Arbeidsomstandigheden in de landbouw (IMAG)
Relatie met LAWOO

projecten

WATER:
• CLIWARDA: netwerk op gebied vanwaterbeheer in semi-aride Afrika,Azië en Latijns Amerika;EUINCOconcerted action (Menenti/SC;financiering 20%LNV,80% EC)
• Verdere versterking vanwetenschappelijke uitwisseling met UMI; spinoff van detachering SC-DLO
medewerker in 1997 (Menenti/SC;financiering 50%LNV,50%UMI)
• China-project: Water resources management in Lanzhou Province,China; bilateraal
onderzoeksproject met steun van KNAW en Acad.Sinica (Menenti/SC;financiering 50%KNAW,
50%Chinese Academy of Sciences)
• SIWARE-extra:Gebruikersvriendelijke versie van decision support systemvoor waterbeheer
SIWARE,ontwikkeld met Drainage Research Institute in Egypte (Smit/SC;financiering 100%LNV)
BODEM:
• Oost-Afrika: Institutionele ondersteuning aan Kenya SoilSurvey (KARI)en districtsprogramma's
Tanzania (Van Kekem/SC;financiering 10%LNV,90%BuiZa)
• Ontwikkeling kleinschalige mechanisatie in diverse delen van Afrika (Wanders/IMAG; financiering
10% LNV,90%diverse externe opdrachtgevers)
• Duurzame grondbewerking en post-harvest technology Zuidelijk Afrika (Wanders/IMAG, metARC;
financiering 50%LNV,50%diverse externe opdrachtgevers)
• EROCHINA:erosiemeting en -modellering op stroomgebiedniveau met participatieve invalshoek,
Lössplateau Noord-China (Ritsema/SC met Chinese partners;financiering 50%LNV,50%EC)
NUTRIËNTEN:
• NUTMON:verzameling van onderzoeksprojecten op gebied van monitoring van nutriënten-en
geldstromen op bedrijfsniveau:VARINUTSen LEINUTS(financiering 50%LNV,50%EC),NUTSEO
(financiering 100%DLO/SEO-concern),NUTCHINA (financiering 100%LNV, NUTSAL (financiering
50% LNV,50%EC);Kenia,Oeganda, Burkina Faso,China (Smaling+Ten Berge+De Willigen/AB;Van
den Bosch+Vlaming/SC;DeJager+van Wijk/LEI;Spoelstra/ID)
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NUTBEEST:Rolvan dierhouderij,-voeding en-produkten in duurzaamheid tropische
bedrijfssytemen (Ten Berge/AB;Spoelstra/ID;financiering 100%LNV)

THEMA 4.
BOS,NATUUR ENWETLANDS
1. Duurzaam beheer van bosecosystemen (IBN, SC)
2. Duurzaam gebruik en beheer van kustlaaglanden (IBN. IMAG,SC)
3. Bescherming en waardering vanwetlands (IBN)
aanleiding

Tropische ensubtropische natuurlijke bossenverdwijnen in eenversneldtempo door menselijk
ingrijpen. Zeworden overgeëxploiteerd en getransformeerd voor zwerflandbouw, kleinschalige
permanente landbouw, houtexploitatie, mijnbouw, bosplantages,veeweiden, grootschalige
landbouw, infrastructuele werken enverstedelijking. Naast eenonrustbarende areaalafname
resulteert dit veelalin biodiversiteitsarme, sterk gedegradeerde of totaalverwoeste ecosystemen
bestaande uit secundair bos,struikvegetaties enschrale grasvegetaties o f , in het ergste geval,in
kale geërodeerde gronden enwoestijnen. Erbestaat een groot internationaal maatschappelijk
draagvlak om meete werken aan bescherming, herstelenduurzaam beheer van natuurbossen. Dit
volgt uit devele notities, hoofdstukken in Agenda 21,internationale conventies endeveelvoud aan
maatschappelijke groeperingen die zichzorgen maakt over het behoud van natuurlijke ecosystemen.
Eeninventarisatie vande economische rolvan Nederlandin dewereld (TheNetherlands and the
World Ecology,IUCN-NC,1994;Mining in tropical regions, lUCN-NC, 1996) leert dat ons land een
onevenredig sterke eroderende invloed heeft op landgebruik en natuurlijke hulpbronnen in andere
delen van dewereld,en met namein tropische gebieden. De Nederlandse overheid erkent een
zekere mate vanverantwoordelijkheid voor dieinvloed,en heeft een beleid verwoord in een groot
aantal documenten, waaronder:
• Regeringsstandpunt Tropisch Regenwoud (1990);
• EenWereld vanVerschil;nieuwe kadersvoor ontwikkelings- samenwerking (1990);
• Het Natuur beleidsplan (1990);
•
Biologische diversiteit; sectorbeleids document van het Ministerie van
ontwikkelingssamenwerking (1995);
• Programma Internationaal Natuurbeheer (PIN) 1996-2000 (1995)
Hetis duidelijk dat 'het beleid'devoornaamste doelgroep isvan thema 4-Verder zijn dat lokale
bosbouwdiensten, bewoners vantropische bossen envande gebieden grenzend aan bossen.Op het
gebied van 'wetlands' gelden dezelfde klantgroepen. Het duurzame gebruik van kattekleien en
venen ligt weer sterker in deinteressesfeer van boeren en lokale beleidsmakers. Het accent ligt hier
echter op een modelmatige beschrijving van processen in veranderende bodems enzit daarmee
eerder aandefundamenteel-strategische kant van het onderzoeksgebied van het Noord-Zuid
Programma.

doel

Binnen thema 4wordt onderzoek uitgevoerd binnen dein het PINgeschetste kaders rond tropisch
bosbeheer (4.1),bescherming, maar ook duurzaam gebruik van kwetsbare laaglandecosystemen,
zoals kattekleien envenen (4.2)en de bescherming enwaardering van wetlands (4.3).Het
zwaartepunt wordt gevormd door veldonderzoek in opdracht van deStichting Tropenbos. In het
bijzonder gaat het hier om
• het verbeteren van de bodemkundige, hydrologische en floristische karakterisering van tropisch
bos (middels interpretatie van satellietbeelden en veldstudies),
• het bevorderen van duurzaam kleinschalig landgebruik enverhoging van voedselzekerheid en
inkomen vande lokale bevolking in engrenzend aanduurzaam beheerde natuur- en
bosgebieden,
• praktische criteria enindicatoren voor duurzaam natuur en bosbeheer.
Verder is er aandacht voor de biofysische enecologische effecten vaningebruikneming van
mangrovegebieden (garnalenteelt, houtwinning) en 'moeilijke' gronden zoals venen en kattekleien
op de omgeving. Dit laatste betreft zowel experimenten in het veld alsontwikkeling entesten van
procesbeschrijvende modellen. Het werk is geconcentreerd in Zuid-Oost Azië.Samenwerking zal
o.a.worden gezocht met het sinds kort in Wageningen gevestigde Wetlands International, maar ook
met maatschappelijke groeperingen.

planning 1998

Gedurende 1998zalnog eengroot pakket onderzoek worden uitgevoerd in het kader van
Tropenbos-Kalimantan. Hetonderzoek richt zichop het ontwikkelen van snelgroeiende enaande
omstandigheden aangepaste soorten,duurzame houtwinmethoden enadvisering van de
Indonesische bosdienst. OpSumatra is het onderzoek meer op natuurbeheer en-behoud gericht,
inclusief habitatonderzoek naar de orang hutan.Rond50%van deze activiteiten wordt
medegefinancierd. Het in 1997 beëindigde inventariserende werk t.a.v. bosecosystemen in Kameroen
krijgt misschien envervolg eldersin dat land.Wat betreft kwetsbare ecosystemen liggen
onderzoeksvoorstellen ter financiering bij de EU(veen,katteklei, mangrovesystemen), terwijl in
Vietnam de relatie tussen mangrovebeheer endegarnalenteelt wordt onderzocht. Het onderdeel
'wetlands' is nog slecht ingevuld.Overleg met Wetlands International moet hieraan enige richting
kunnen geven.

andere relevante
programma's

328 Geodata groene ruimte (SC)
230/273 GISen remote sensing(SC)
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319
324
283

Ecologie en biodiversiteit (IBN)
Aquatische ecosystemen (IBN)
Ontwikkeling entoepassing van methoden voor kwantificering van genetische diversiteit
t.b.v. natuur enlandschapsontwikkeling (CPRO/IBN)
Relatie met LAWOO

projecten

Tropenbos Indonesië -Kalimantan +advisering Min.Bosbouw (Smits/IBN;financiering 50%LNV,
50%Stichting Tropenbos)
Remote sensing in tropicalforest management (Hillegers/IBN; met LUW)
Floristische karakterisering Okoumé,Gabon;met steunvan Stichting Tropenbos (Hillegers/IBN)
Procarto, Burkina Faso (Hillegers/IBN)
Conservation lowland rainforest Aceh (Rijksen/IBN)
Integrated management of coastal resources, Mekong Delta (Diemont/IBN; met CanTho Univ. en
LUW)
Duurzaam beheer vanveengronden (Wösten/SC+LAWOO;ZOAzië)

THEMA 5BIODIVERSITEIT
Beheer en gebruik van biodiversiteit van nuttige planten (CPRO)
2. Beheer en gebruik van biodiversiteit van landbouwhuisdieren (l_D)
3. Karakterisering en beheer van natuurlijke biodiversiteit (IBN)
aanleiding
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Biodiversiteit is een populair en complex thema. Indecontext van het huidige Programma moet
biodiversiteit worden opgevat alsdiversiteit op drie integratieniveaus: ecosysteemniveau, diversiteit
tussen soorten en diversiteit binnen soorten. Dehypothese is dat het samenbrengen van natuurlijke
en agrobiodiversiteit in eenthema een meerwaarde in zich bergt, aangezien dezorg om het
verdwijnen van biodiversiteit en het onderzoek op moleculair-biologisch niveau sterk vergelijkbaar
zijn. Bovendien kan dediscussie over het relatieve belang van behoud van biodiversiteit over de volle
breedte worden gevoerd.
Hetisvan belang dat de Algemene Vergadering vandeVerenigde Naties in 1992 het World Charter
for Nature heeft aangenomen,die door de erin weergegeven ecologische visie een verantwoorde
basis biedt voor eenintegratie van ontwikkeling en behoudvan biologische diversiteit. In 1992 heeft
Nederland het Verdrag inzake Biologische Diversiteit mede ondertekend (UNCED,Riode Janeiro),en
in 1995 heeft de regering het Strategisch PlanvanAanpak Biologische Diversiteit vastgesteld, waarin
is erkend dat Nederland internationaal een actieve rol zal(blijven) vervullen met betrekking tot het
versterken van behoud enduurzaam gebruik van biologische diversiteit. Het Programma
Internationaal Natuurbeheer sluit direct aan bij dat plan van aanpak. Ook de Raadvoor
Wetenschappelijk Onderzoek Ontwikkelingssamenwerking (RAWOO) heeft biodiversiteit op haar
prioriteitenlijstje staan.
Deopkomst van de moderne, sterk op gebruikmaking van externe inputs (water, pesticiden,
kunstmest) gerichte landbouw, met zijn sterke afhankelijkheid van een klein aantal genetisch
homogene en onder uiteenlopende agro-ecologischeomstandigheden bruikbare rassen,heeft geleid
tot een grote verarming van degenetische diversiteit in het biologisch uitgangsmateriaal. Dit is
zowelvan toepassing op de dierlijke alsde plantaardige productie. Dit proces,waarin vele door
boeren ontwikkelde landrassen plaats maakten voor enkele moderne industriële rassen staat bekend
alsgenetische erosie. Eenverlies aandiversiteit isechter niet alleen opgetreden binnen gewassen,
maar ook onder wilde verwanten vandeze gewassen alseen gevolg van habitat vernietiging
(uitbreiding van de landbouw, urbanisatie, milieuverontreiniging etc). Wereldwijd worden in de
veehouderij voor de productie van melk,vlees en eieren vooral de hoogproductieve rassen benut
onder sterk geconditioneerde omstandigheden. Deminder productieve rassendie aangepast zijn aan
de sterk variërende lokale omstandigheden en behoeften dreigen uit te sterven.Veelvan deze
unieke landrassen komen voor in Afrika en Azië. Bijde landbouwhuisdieren wordt de genetische
variatie van de soort voor de helft bepaald door devariatie tussen rassen.Het uitsterven van
landrassen vormt daarmee eengrote bedreiging van de genetische variatie en leidt tot aanzienlijke
genetische erosie.
Als reactieop verlies aangenetische diversiteit tussenen binnen plantensoorten zijn in de zeventiger
entachtiger jaren conserveringsactiviteiten ontstaan. Deze activiteiten betroffen met name
genenbanken waarin verzameld materiaal (rassen,moderne cultivars en wilde verwanten) ex situ
werd vermeerderd, beschreven,gedocumenteerd enopgeslagen, meestalin devorm van zaad.Als
belangrijke beperkingen van exsitu conservering werden echter onderkend dat slechts een beperkt
deelvan de aanwezige biodiversiteit exsitu konworden opgeslagen,en dat eenmaal opgeslagen
materiaal niet meer aan nieuwe selectie alsgevolgvanzichwijzigende agro-ecologische
omstandigheden werd blootgesteld.Om die redenisin detachtiger jaren een complementaire
conserveringsstrategie ontstaan,gericht op het conserveren van genetische diversiteit in situ, deels
in natuurlijke habitats en deels binnen landbouwsystemen die nog beschikken over een grote
resterende diversiteit.
Dedoelgroepen voor thema 5worden gevormd door beleidsmakers (natuurlijke biodiversiteit) en,
gezien het sterk participatieve karakter van het onderzoek: boerenorganisaties, NGOsen voorlichters
(agrobiodiversiteit). Directe samenwerking vindt ook plaats met de NARSen de lARCs. De meer
strategische, biotechnologische kant van het onderzoek dient alstechnische ondersteuning van
inspanningen gericht op behoud engebruik vangenetische variatie.

doel

Decentrale doelstelling in thema 5is het leveren van een bijdrage aan een brede kijk op
biodiversiteit, met name op de conservering en het gebruik van genetische variatie voor voedsel en
landbouw binnen bestaande landbouw/systemendie gekenmerkt worden door een hoge mate van
agrobiodiversiteit, alscomplement van exsitu conservering. Meer specifiek zijn de doelstellingen:
• inventarisatie van bestaande diversiteit in gemengde landbouwsystemen ende gebruiksfuncties
van gewassen en landbouwhuisdieren, zowel aan de hand van agronomische kenmerken als aan
de handvan moleculaire merkers
• inventarisatie van bestaande beheerspraktijken m.b.t.de genetische diversiteit in rassen
• monitoring van deontwikkeling van dediversiteit onder invloed van uiteenlopende externe
factoren als deintroductie van exotisch uitgangsmateriaal voor inkruising in of vervanging van
bestaande landrassen,toenemende druk opde beschikbare landbouwgrond,
milieuverontreiniging e.d.,zowel aan de handvan agronomische kenmerken als aande hand
van moleculaire merkers
• ontwikkeling van strategieën die uitgaan vanontwikkelingsdoelen van de boeren
(voedselzekerheid,inkomenstoename,toegang tot scholing kinderen e.d.) enzich richten op
eenintegratie van succesvolmanagement vande beschikbare genetische variatie in deze
ontwikkelingsdoelen
gebruik van plantenvariëteit selectie en participatieve veredelingsmethoden teneinde de
voorraad van beschikbare genetische bronnen te vergroten
aanpassing van hoog-technische zaadsystemen voor de lokale condities enontwikkeling van
alternatieven t.b.v. een algemene verbetering van dezaaizaadvoorziening (zelfvoorzienend,
weinig of geen inputs)
identificatie van rassen envan dieren binnen rassendie in aanmerking komen voor cryoconservering; het ontwikkelen van richtlijnen voor selectie van bedreigde rassen
het ontwikkelen vanfokprogramma's voor kleine populaties waarbij gebruik wordt gemaakt van
cryo-conservering van gameten van basisfokdieren
beschikbaarmaking van kennis en materiaalvanuit deinstitutionele sector binnen de marginale
landbouwsystemen.

planning 1998

Hetonderzoek voor 1998isnog niet geheel uitgekristalliseerd. Hetvindt ten dele plaatsonder de
vlag van de na Rioafgesloten duurzaamheidsverdragen met Bhutan en Benin (zowel natuurlijke als
agrobiodiversiteit). Verder ligt aan dezijde van deagrobiodiversiteit de nadruk sterk op in situ
conservering van lokale rassen alsonderdeelvan het lopende CBDCnetwerk. Aan de zijde van de
veefokkerij zalonderzoek naar cryoconservering gestalte krijgen,maar ook bezien worden of
onderzoek op veld- of regioniveau zinvol is.Van belang is het onderzoek naar de verbindende
schakeltussen de drie subthema's: biodiversiteit op het moleculair-biologische niveau.Hierbij zal
sterk geleund worden op het bestaande programma 283 (zie 15).Definanciering komt voor
ongeveer 75%tot stand met LNVmiddelen envoor 25%via medefinanciering.

andere relevante
programma's

29
287
214
283

projecten

Beheer en exploitatie van genetische bronnen van cultuurgewassen (CPRO/CGN)
Rasseninformatiesystemen(CPRO)
Benutting genetische variabiliteit in deveehouderij (ID)
Ontwikkeling entoepassing van methoden voor kwantificering van genetische diversiteit
t.b.v. natuur en landschapsontwikkeling (CPRO/IBN)
Beleidstoetsing en monitoring biodiversiteitsbehoud (Rijksen/IBN)
Bijdragen aan formulering en uitvoering van agro-en natuurlijke biodiversiteitsprojecten in
Bhutan en Benin;in het kader vande duurzaamheidsverdragen BuiZa (Rijksen/IBN en
Visser/CPRO))
Bijdrage aan Community Biodiversity Development and Conservation Programma (De Boef/CPRO)
ln-situ conserveringsnetwerken Zuidelijk Afrika, Ethiopië, CentraalAmerika (Visser/CPRO)
Ontwikkeling samenwerking met Zuid-Afrika op gebied van lokale groentegewassen
(Visser/CPRO)
Onderzoek cryoconservering landbouwhuisdieren ( /ID)
Gezondheidsbevorderende inhoudsstoffen (Tournois/ATO)

THEMA 6.
AGROPRODUKTIEKETENS
1. Aardappel en andere knolgewassen (ATO.CPRO,IMAG, RIKILT)
2. Vezelgewassen (ATO)
3. Visserij (ATO,RIKILT,RIVO)
aanleiding

Economische ontwikkeling leidt tot eentoename van de koopkracht en consumptie. Naarmate de
koopkracht toeneemt iser eentrend waarneembaar naar produkten met een hogere toegevoegde
waarde:verwerkte produkten.Vaak gaat het om produkten die niet of niet voldoende in het land
zelf geproduceerd worden,wat import noodzakelijk maakt. Dit heeft een negatief effekt op de
handelsbalans van het zichontwikkelende land en leidt tot de noodzaak dergelijke produkten voor
een belangrijk deel lokaalte produceren. Investeerders nemen dezevraagwaar en spelen hierop in.
Inhet gevalvan produkten gebaseerd op agrarische grondstoffen richt deinvestering zichin de
regelop het meest zichtbare onderdeelvandetotale agroproduktieketen: deverwerkende industrie.
Onvoldoende wordt gerealiseerd dat dezeverwerkende industrie slechts een onderdeel uitmaakt van
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eentotale agroproduktieketen die alseen geheel moet functioneren enwaarvan deonderdelen op
elkaar dienen te zijn afgestemd.Voorbeelden zijn:
• de grondstofkwaliteit en -kwantiteit is niet aangepast aan de verwerking
• de organisatie van primaire produktie isslecht,eris geen kennis van de relatie teelt-kwaliteit
• transport en logistiek deugen niet, er zijn geen adequate opslagmogelijkheden
• afhankelijk van de marktprijs wordt aan deversmarkt geleverd in plaats van aan de industrie
• er is geen kennis m.b.t.verpakking en opslag van het eindprodukt
• eris geen afstemming op de markt van het produkt en bijprodukten.
Door dergelijke onvolkomenheden in de produktieketen gaat veelinvesteringsgeld verloren. Het
synchroon opzetten van de gehele keten voorkomt dergelijk fiasco's. Eengoed functionerende
agroproduktieketen is een sterke stimulans voor deontwikkeling van de landbouw. Dit komt
doordat de normaal gesproken in ontwikkeling voorlopende verwerkende industrie in het belang
van aanvoer van geschikte grondstoffen eenintrinsieke motivatie heeft om de primaire sektor te
versterken,door o.a.educatie,financiële instrumenten en andere faciliteiten.Tevens kan kennis van
de keten leiden tot een reductie van negatieve milieueffekten, zoals ontbossing,erosie en overmatig
gebruik van landbouwchemicaliën.
Demeest vooraanstaande doelgroep is het Nederlandse en het lokale bedrijfsleven. Indirectere
doelgroepen zijn collega-onderzoeksinstellingen ende consument.
doel

Ketenonderzoek isin Nederland en binnen DLOeen 'hot issue'. Eris alle reden om versneld van start
te gaan met soortgelijk onderzoek in Programma Noord-Zuid,aangezien (a)de keten in Zuidlanden
veel meer apert zwakke schakels kent dan die in Noordlanden en (b) er een grote behoefte is aan
onderzoek dat enerzijds een holistische benadering volgt, m.a.w.die kijkt naar het heletraject van
grondstof t/m consument en dietegelijkertijd de pijnpunten op reductionistische wijze kan
analyseren enverhelpen.Aangezien het hier gaat om zowel agrarische produkten als industriële
Produkten met een agrarische basis,ligt er bovendien een enorme verwerkende en
consumentenmarkt open. Erzalin eerste instantie in devorm van holistische pilots aandacht worden
geschonken aan ketenonderzoek in Zuid-Oost Azië op het gebied van aardappel,eventueelin een
later stadium uit te breiden naar andere knolgewassen zoalscassave en bataat (6.1),vezelgewassen,
specifiek die soorten die kunnen dienen alsgrondstof voor de pulpindustrie (6.2) envis (6.3).
Vervolgens zal'ingezoemd' worden op zwakke plekken in de keten.
Wat betreft 'de markt' heeft werk in de afgelopenjaren laten zien dat er eendirecte vraag vanuit
industrie en overheid ligt naar ketenonderzoek, dat er een duidelijk positieve spin-off is richting
Nederlands bedrijfsleven alsmede deindustrie in het landwaarmee wordt samengewerkt. Verder
zijn de ontwikkelingskosten relatief laag,daar het deels gaat om hergebruik van kennis.Verder leidt
uitvoering van een project in deze sfeer tot het efficiënter uitvoeren van soortgelijke projecten in
andere landen.

planning 1998

Dit nieuwe thema 6gaat per 1998van start, maar haakt aan bij lopende 'keten'activiteiten van ATODLOin diverse Aziatische landen (Bangla Desh,Indonesië, India). In het pi'/otjaar 1998zullen de drie
hierboven geschetste studiesworden uitgevoerd met LNVfinanciering. Aan het eind van hetjaar ligt
er een actieplan,zijn er contacten gelegd met geïnteresseerde bedrijven cq.personen en zal externe
financiering eengrotere rol gaanspelen.

andere relevante
programma's

Opvolger van aflopende gewasbeschermingsprogramma's (IPO)
334
Agrobiokon (AB)
284
Kwaliteit van plantaardig uitgangsmateriaal (CPRO)
286
Verwerking produktkwaliteit in de keten via veredeling (CPRO)
242
Analyse concurrentiekracht Nederlandse agribusiness (LEI)
271
Verwerking, productietechnologie en produktontwikkeling food en non-food
(ATO)
290
Besturing enoptimalisatie van agro-industriële ketens (ATO)
335
Kwaliteit entechnologie dierlijke produkten (RIVO)
313
Kwaliteitszorgsystemen voor de agrarische produktie (RIKILT)

projecten

Nogte ontwikkelen op grond van bovenstaande doelstellingen en bestaande activiteiten binnen
andere ATO-activiteiten in deZOAziatische regio

THEMA 7PERI-URBAAN LANDGEBRUIK
1. Economische en ruimtelijke karakterisering vande peri-urbane omgeving (LEI.SC.IBN)
2. Deagrarische sector: tuinbouw, sierteelt, bloemen,etc.(LEI, AB)
3. Hergebruik vast envloeibaar afval en milieurisico's (AB.RIKILT)

aanleiding

456

Deperi-urbane omgeving onderscheidt zichwezenlijk van het verafgelegen, rurale gebied. Er wonen
veel mensen (45%van de wereldbevolking in 1994en naar verwachting 65%in hetjaar 2025),en dus
iser, afhankelijk van de koopkrachtige vraag,eengrote markt voor agrarische en verwerkte
produkten.Tegelijkertijd is planvorming in en rond stedelijke centra vaak een ad-hoc
aangelegenheid. Met name de brandstofvoorziening komt snelin het gedrang engrootschalige kap
van bomen en struiken in dewijde omtrek vanstedenis een algemeen verschijnsel.Vanwege de
nabijheid van de markt envliegvelden/havens gaat het in de peri-urbane omgeving vaak om een

grote verscheidenheid aan Produkten(sierteelt, bloemen,tuinbouwprodukten, kleinvee, maar ook
staple crops). Vanwege degunstige combinatie van afzetmogelijkheden, arbeid,water en minerale
enorganische meststoffen kandezevorm van landbouw aanveelindividuen zowelinkomen,
voedsel alswelbevinden schenken.Erzijn echter tevens risico's.Afval hoopt zich makkelijk op in een
dichtbevolkte omgeving enaan hergebruik inde peri-urbane landbouw kleven bezwaren, met
pathogenen enzware metalen als belangrijkste componenten.
Dedoelgroepen voor dit onderzoek zijn bewoners vandestadsperiferie, lokale NGOsen stedelijke
beleidsmakers.Zij bepalen de leefbaarheid ende economische kracht van het peri-urbane gebied.
Verder zitten ervoor het bedrijfsleven interessante aspecten aan het onderzoek waar het gaat om
export van hoogwaardige produkten.

doel

Het onderzoek in thema 7richt zich nadrukkelijk op de complexiteit van het peri-urbane gebied.Het
generieke gedeelte van het onderzoek bestaat uit de ruimtelijke en economische kenschetsing (7.1)
en het globaal aangevenvan produkttypen (7.2) en (verwerking van/hergebruik van) afvalstromen en
nutriëntencycli (7.3).Aan de hand vanvoorbeeldstudies zalde problematiek verder worden
uitgewerkt. Dit gebeurt in samenwerking met NARS,NGOs,de agribusiness en de waste
management business,die doorgaans goed zijn ingewijd in specifieke knelpunten en potenties van
de lokatie waar het onderzoek plaatsvindt.

planning 1998

Aan de handvaneen EUprojectvoorstel (opgesteld door LEI,RIKILTenSC)zullen de drie deelthema's
onder thema 7worden uitgewerkt voor tweeWestafrikaanse steden.Voor het gevaldit voorstel niet
wordt gehonoreerd zaltoch met LNVfinanciering aan eeninventarisatie van het probleemveld
worden gewerkt. Desamenwerking met ARC(Zuid-Afrika) kan hierbij benut worden. Afstemming
met de BuiZathemadirectie DRUisvan belang.

andere relevante
programma's

265
317
316
302
311
312
245

projecten

Geïntegreerde enecologische produktiesystemen (AB)
Nutriënten op bedrijf én regio:dynamiek en beheer (AB)
Stad/landinteractie (SC)
Bewaking van kwaliteit enveiligheid van land-entuinbouwprodukten (RIKILT)
Veiligheid engezondheid vanvoedingsmiddelen (RIKILT)
Deinvloed van kritische stoffen op de kwaliteit vanvoedsel (RIKILT)
Nationaaleninternationaal beleids-enontwikkelingsgericht landbouweconomische
onderzoek (LEI)

Teontwikkelen op grond van bovenstaande doelstellingen en bestaande activiteiten binnen
andere programma's

THEMA 8.
REGELINGEN,RICHTLIJNEN,NORMEN EN KEURMERKEN
1. Kwaliteitscontrole zaaizaad en kwekersrechtkwesties (ÇPRO)
2. Kwaliteitsbewaking van produkten envoedingsmiddelen (RIKILT)
3. Effecten vaninternationale visserijafspraken (RIVO)
4. Effecten vanWTO richtlijnen m.b.t. handelen produktdefinities (LEI)
5. Certificering tropisch hardhout; richtlijnen ecotoerisme (IBN)
6. Nitraatrichtlijnen, richtlijnen gewasbeschermingsmiddelen (AB,IPO,RIKILT. SC)
7. Indicatoren voor de kwaliteit van land (AB. SC)
aanleiding

Regels,die opgesteldworden binnen het kadervanwesterse landbouwontwikkeling en
produkteisen hebben grote en somsonbedoelde effecten op landbouw- en natuurontwikkeling in
het Zuiden.Beleidsmakers hebben niet altijdvoldoende zicht op dezevooral economische effecten.
Daarnaast isde uitvoering van deze politiek geïnspireerde wensen niet altijd eenvoudig.
Detectiemethoden moetenvaak nogworden ontwikkeld of verfijnd ('vervuiling' vancopra), normen
vastgesteld (gewasbescherming-residuen), en uitvoeringssystemen ontwikkeld (visserijafspraken,
houtcertificering,intellectueel eigendom).
Devoornaamste doelgroep is 'het beleid'.Eriseentoenemende behoefte aan richtlijnen en normen,
zaken die met intellectueel eigendom te maken hebben dienen in wettelijke regelingen vervat te
worden ende consument in de westerse wereld stelt nieuwe eisent.a.v.produktveiligheid en
duurzame produktiewijze. Dekwaliteit vandrinkwater iseen wereldwijde bron van zorg, maar
richtlijnen verschillen per land. Dekwaliteit van landwordt onderzocht, maar eenduidige indicatoren
over goed of slecht,arm of rijk, zijn niet eenvoudig aantegeven.

doel

Het doelvan onderzoek binnen thema 8is primair beleidsondersteuning. Dit behelst kennis van
uitvoeringssystemen van beleidsbeslissingen enook kennis vandete verwachten gevolgen van de
invoering ervan op landbouwontwikkeling in het Zuiden. Daarnaast behelst dit kennis van
normstelling (herkomst, kwaliteit) waar het gaat om internationale handelin agrarische produkten.
Aan deze kennis is behoefte bij nationale (LNV,EZ)overheden,internationale organisaties en
nationale overheden in het Zuiden.Eenbelangrijk bijkomend voordeelis dat deveelal benodigde
multidisciplinaire benadering van politiek geïnspireerde problemen samenwerking binnen DLOzal
stimuleren.
Onderzoek binnen thema 8is breed van karakter. Ineersteinstantie zalaandacht geschonken
worden aandevolgende onderwerpen:
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•

•

•

•

•

•

•

Effecten van zaaizaadwetgeving op lokale enformele zaaizaadsystemen in het Zuiden.CPRO-DLO
isin dit verband tevens betrokken bij de ontwikkeling van kwekersrechtsystemen in verschillende
landen en heeft eencursusop dit gebied ontwikkeld. Hiermee verband houdend is ook de
verspreiding van patent-wetgeving op biologische producten en methoden,en hun effecten op
beschikbaarheid van genetisch materiaal en op nationaal onderzoekspotentieel in het Zuiden
(8.1).
Onderbouwing envaststelling van kwaliteitsnormen en herkomstcertificering van de
internationale handel:RIKILT-DLOheeft een uitgebreide analytische entoxicologische expertise
op het gebied van analysevanvoedselketens en daaraan gerelateerde milieu-aspecten (8.2).
Implicaties internationale visserijafspraken: detoekomst van zeevisalseiwitbron in de
(sub)tropen wordt grotendeels bepaald door internationale visserijafspraken en door
technologie. Erzalonderzoek gedaan worden aan deimplicaties van deze afspraken en de mate
waarin aquacultuur een alternatief biedt voor gederfde visserij-inkomsten a.g.v. visserijafspraken
(8.3).
Mogelijkheden voor Nederlandse landbouwbedrijven om hun produktie naar
ontwikkelingslanden teverplaatsen:erwordt gebruik gemaakt van een eerder ontwikkeld export
informatie systeem,waarin ook reguleringen,standaarden,contracten en internationale
verdragen zijn opgenomen. Met de op LEI-DLOaanwezige kennis kunnen veeltechnische studies
worden gecomplementeerd met een economische studie naar effecten en beleidsimplicaties. Dit
geldt met name voor alle kwaliteitseisen die in detoekomst door de EUaan geïmporteerde
Produkten gesteld zullenworden.Maar ook de economische effecten van uitspraken van deWTO
(zoals recentelijk over bananen) of EUbesluiten (zoals recentelijk m.b.t.dedefinitie van
chocolade) of VNbesluiten (m.b.t.ivoor) kunnen worden berekend (8.4).
Erzalgewerkt worden aan de ontwikkeling van uitvoeringssystemen voor certificering van
tropisch hardhout en het ontwikkelen van bosmonitoringsystemen ten behoeve van het
duurzame productie van houtproducten uit het Zuiden (8.5).
Veilig drinkwater is een hoog goed.De EUnitraatrichtlijn wordt in het Zuiden dikwijls royaal
overschreden. Hetzelfde geldt voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Produkten die in het
westen aljaren verboden zijn vinden in het Zuiden nog gretig aftrek. Hoe ernstig isde situatie en
wanneer iser sprakevangezondheidsrisico's (8.6)
Landkwaliteit laat zich moeilijk uitdrukken in eengetal of een kwalitatieve waardering. Het
ontleden vandit begripin beter hanteerbare grootheden zoals 'nutriëntenstromen' of
'opbrengstverschillen' kunnen bijdragen aan een kwaliteitsindex voor land (8.7).

planning 1998

Vanwege budgettaire beperkingen kanthema 8gedurende 1998 nog niet goedvan start gaan.De
enige projecten die doorgang vinden startten reedsin 1997 en zijn grotendeels extern gefinancierd.
Het gaat hierbij om decertificering vantropische hardhout (8.5) en het door de Wereldbank
gesteunde LandQuality Indicators project (8.7).Erzalgepoogd worden dit thema in 1998toch wat
richting en coherentie tegeven.

andere relevante
programma's

329
284
221
276
320
280
302
311
312
313
245
279
212

projecten
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Bodemkwaliteit en-beheer (SC)
Kwaliteit van plantaardig uitgangsmateriaal (CPRO)
Vaccins,reagentia endiagnostica ontwikkeling (ID)
Emissies en ecotoxicologische risico's van bestrijdingsmiddelen (SC)
Bossenin hun ecologische en maatschappelijk context (IBN)
Biologische veiligheid trangene planten (CPRO)
Bewaking van de kwaliteit enveiligheid van land- en tuinbouwprodukten (RIKILT)
Veiligheid engezondheid vanvoedingsmiddelen (RIKILT)
Deinvloed van kritische stoffen op de kwaliteit vanvoedsel (RIKILT)
Kwaliteitszorgsystemen voor deagrarische produktie (RIKILT)
nationaal eninternationaal beleids-en ontwikkelingsgericht landbouweconomische
onderzoek (LEI)
Documentatie t.b.v.AGRIS/FAOdatabase (PUDOC)
Onderzoek in devisserijsector aande handvaninternationale en nationale wettelijke
regelingen (RIVO)

Teontwikkelen op grond van bovenstaande doelstellingen en bestaande activiteiten binnen andere
programma's (beperkte financiële middelen).
• Certificering tropisch hardhout (Diemont/IBN, met 3landen;financiering grotendeels door EZ)
• Land Quality Indicators (Smaling+Groot/AB;Vlaming+D.Jansen/SC;financiering 25%LNV,75%
Wereldbank)

3.i8 Visserijsector specifieke vraagstukken
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Programma 339

Onderzoek voortvloeiend uit voor de visserij van kracht zijnde
internationale en nationale wettelijke regelingen

programmaleider

Drs. F.A. van Beek-RIVO-DLO

aanvangsjaar

1998

eindjaar

2001

samenvatting

Activiteiten worden uitgevoerd ten dienste van de hantering van wettelijk vastgelegde
beleidsinstrumenten op het gebied van visstandbeheer, het aquatisch milieu envan waarborging van
volksgezondheids-en kwaliteitseisen. Deze activiteiten omvatten tevens werkzaamheden ten
behoeve vandeinstandhouding van relevante expertise.

aanleiding

Het takenpakket van RIVO-DLOisdeelsvanfundamenteel/strategisch en deels van
toepassingsgerichte aard. Deonderzoektaken die het RIVO-DLOjaarlijks dient uit te voeren binnen
devoor devisserij geldende wettelijke kaders hebben overwegend een langlopend en toegepast
karakter. Dezetaken worden verricht ten dienstevande uitvoering van op internationaal (EU) en
nationale wetgeving te baseren maatregelen met betrekking tot regulering van de
visserijinspanning, bescherming in EU-verbandvan bestanden van vissen,schaal-en schelpdieren
tegen ziekten en plagen,alsmede vanuit internationale (EU)en nationale wetgeving voortvloeiende
maatregelen met betrekking tot de kwaliteit van het milieu en de waarborging voor de kwaliteit van
visserijproducten met het oog op de bescherming van de consument ervan.

doel

Dedoelstelling van het visstandsbeheer gerichte onderzoek is het ten behoeve van overheid en
bedrijfsleven op regelmatige tijden maken van nauwkeurige schattingen van aanwezige
commerciële en niet-commerciële bestanden vanvissen,schaal-en schelpdieren in gebieden waar de
Nederlandse visserij wordt uitgeoefend,alsmedevan de omvang en samenstelling van onttrekkingen
door devisserij,teneinde daarmee de mogelijkheden te scheppen om door middel van
populatiedynamische analysesveranderingen in dediverse populaties te relateren aan
veranderingen door devisserij.
Voortvloeiend uit deverantwoordelijkheden van overheid en bedrijfsleven met betrekking tot het
voorkomen van het overbrengen van ziekten en plagen door import/export van vissen,schaal-en
schelpdieren,is binnen de EUmonitoring nodig van dein dit verband te hanteren maatregelen,
bijvoorbeeld dezonering van productiegebieden van schelpdieren.
Doelstelling van het op de kwaliteit van het milieu envan de kwaliteit van visserijproducten gerichte
monitoringprogramma is het door middelvanjaarlijkse (spoorelementen, organische
microverontreinigingen, radio-actieve stoffen) of wekelijkse (micro-organismen, biotoxinen)
opnamen zekerheid te verschaffen omtrent de kwaliteit van het milieu en deveiligheid van
visserijproducten voor consumenten.
Binnen het WDT programma is een klein deelvan de activiteiten bedoeld om te komen tot behoud
of uitbreiding van expertise met betrekking tot kwaliteit en methodieken, die voor de verschillende
monitoringprogramma's worden gebruikt.
Het onderzoek ten behoevevan het leveren van adviezen en ondersteuning in het kader van het
WDT-programma kan gesplitst worden over eenviertal hoofdcomponenten:
• monitoring visbestanden
• monitoring schaal-en schelpdierbestanden
•
monitoring aantasting van productiegebieden vanvissen,schaal-en schelpdieren
• monitoring sanitaire kwaliteit productiegebieden vanvissen,schaal-en schelpdieren.
Devraagstelling per hoofdcomponent is zowel inhoudelijk alsqua omvang aan relatief weinig
veranderingen onderhevig.Het programma omvat daardoor in principe eenjaarlijks terugkerend
aantalwerkzaamheden, die zeer nauw met elkaar samenhangen, maar ook op langere termijn geen
duidelijke fasering kennen.
HetWDT-programma omvat een aantal sterk uiteenlopende onderzoek onderwerpen, met als enig
gezamenlijk element eenvereist zijn op grond van enigerlei wettelijke regeling en een daaruit
voortvloeiende langjarige looptijd. Infeiten zijn er meer bindingen tussen onderdelen van het WDTprogramma enandere programma's waaraan door het RIVO-DLO gewerkt wordt, dan tussen de
onderdelen zelf.
Monitoring, assessment en advisering met betrekking tot visbestanden zijn sterk verankerd in
internationale samenwerkingsverbanden, zowel binnen de ICESals binnen de EU.De concrete
invulling van het onderzoek wordt daardoor in grote mate bepaald door dezeinternationale kaders.
Dit gegeven leidt tot beperkingen voor de begeleidingscommissie om het Nederlandse deelvan het
onderzoek te sturen.
Ook ten aanzien van de andere monitoringactiviteiten binnen het WDT-programma is sprake van een
sterke internationaal gerichte aanpak, of het nu gaat om verontreiniging of schelpdierbestanden in
de Noordzee of om het volgen van het ecologisch herstelin de grote rivieren in het IRC-kader.
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planning 1998

Binnende door het RIVO-DLOin 1998uit tevoerenWDT-programma blijft een onverminderde inzet
gericht op de monitoringactiviteiten in ICES-verbandvoor het leverenvan devoor het beheer
noodzakelijke gegevens over zeevisbestanden. Demet deze monitoring samenhangende
advieswerkzaamheden maken onderdeel uit van het totaal aan hiervoor door LNVter beschikking
gestelde middelen.Additionele medefinanciering door de EUop een niveau van 40%van het totaal
zal het mogelijk maken de noodzakelijke werkzaamheden binnen dein ICES-verband gewenste
omvang uit te blijven voeren.
Voortzetting monitoring ten behoeven van het aanleveren van devoor het beheer van
zoetwatervisbestanden in het IJsselmeer/Markermeer noodzakelijke gegevens.Ook hier zullen de
met de monitoring samenhangende advieswerkzaamheden onderdeel uitmaken van de totaal
hiervoor door LNVter beschikking gestelde middelen.Additionele (50/50) medefinanciering van de
zijdevan dewaterbeheerder (Rijkswaterstaat) in het kadervan hetintegrale waterbeheer zal
bijdragen aande handhaving van eenwetenschappelijk te verantwoorden inzet van
onderzoekcapaciteit. Voortzetting van de monitoring van visbestanden in de grote rivieren met als
oogmerk het,vanuit de gezamenlijke beleidsaandacht van LNV,VROM enV&W onder andere in het
kader van de Internationale Rijn Commissie (IRC),volgen van de effecten van afgesproken
maatregelen ten behoeve van het ecologisch herstelvan de grote rivieren op devisstand.
Voorzetting monitoring van de omvang van commerciële en niet-commerciële schelpdierbestanden
in de Nederlandse kustwateren ten behoevevan het beheer van decommerciële bestanden in het
licht van de belangafweging schelpdiervisserij en natuur aldaar. Vanuit natuur overwegingen iser
sprakevan medefinanciering door LNV,medegezien de uitwerking van maatregelen gebaseerd op
de evaluatie vande Structuurnota Zee-en Kustvisserijvan LNV,enanderzijds medefinanciering via
het Productschap Vis (PV)vanwerkzaamheden gericht op het tot stand komen van door de
schelpdiersector op te stellen visplannen.
Voortzetting monitoring van de sanitaire waterkwaliteit in de Nederlandse productiegebieden van
tweekleppige schelpdieren op basisvan een 50/50 medefinanciering vande zijde van het PV.Voor de
uitvoering vandeze monitoring zalonder meer nauw contact worden onderhouden met het RIVM,
het nationale Referentielaboratorium voor de uitvoering van de betreffende EUrichtlijn.
Voortzetting monitoring effecten waterverontreiniging op de kwaliteit van voor beroeps-en
sportvisserij van belang zijnde bestanden aanvissen,schaal-en schelpdieren, alsmede op de
kwaliteit vandaarvan afgeleide visserijproducten in zee,kust-en binnenwateren met het oog op
mogelijke risico'svoor consumenten hiervan.Eenen ander in het kadervan het nationale plan ten
aanzien van de monitoring vanverontreinigende stoffen in visserijproducten voortvloeien uit de
betreffende EU richtlijn.
Ter hand nemenvan de monitoring van ziekten en plagen isvoor de Nederlandse visserijvan belang
zijnde gebieden,overeenkomstig verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende EU richtlijn.
Werkzaamheden voortvloeiende uit wettelijke verplichtingen van LNVin het kader van de Mijnwet
Continentaal Plat.

andere relevante
programma's

Omdat het WDT-programma in principe een langjarige looptijd heeft ontstaan er,enzijn er reeds,
langere datareeksen voorhanden,die van groot belang zijn voor studies van korte en langer-termijn
veranderingen in bijvoorbeeld ecosystemen,klimaat, zeestromen enverontreinigingsniveau's. Het
programma vormt alszodanig de basisvoor het ecosysteemonderzoek in andere op het aquatische
milieu gerichte programma's.

indicatie omvang

Totaal Mf 5,4waarvan Mf 3,4ten lastevan LNV.

projecten
Projectnummer
755- -99
755- -99
755- -99
755- -99
7500099
7500199
7600599
760- -99
7561199

titel
Stock Assessment & Beleidsadviezen Zeevisserij
Marktbemonstering Zeevisserij
Routinematige bestandsopnamen op zee
Visserijonderzoek Binnenwateren
Monitoring schelpdierbestanden Nederlandse
kustwateren
Sanitair schelpdieronderzoek
Monitoring effect waterverontreinigign
Monitoring ziekten en plagenvissen,schaal-en
schelpdieren
Mijnwet Continentaal Plat

Projectleider

Instituut

drs. F.A. van Beek
drs.A.T.G.W. Eltink
dr. H.J.L.Heessen
drs.W. Dekker
drs. M.R. van Stralen
dr. P. Hagel
dr. J.de Boer
drs. P.van Banning
dr.S.J.de Groot

RIVO-DLO
RIVO-DLO
RIVO-DLO
RIVO-DLO
RIVO-DLO
RIVO-DLO
RIVO-DLO
RIVO-DLO
RIVO-DLO
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4. DLO-instituten en -activiteiten
Indit hoofdstuk wordt een korte schetsgegeven van doelstellingen,taken en activiteiten van deDLOinstituten. Activiteiten zijn verwoord door aante geven inwelke onderzoekprogramma's en
programma's met eenwettelijke en dienstverlenende taak instituten deelnemen. Daarbij isachter elk
programma aangegeven welke instituten aaneen programma deelnemen enwelk instituut een programma trekt (dat instituut isvet gedrukt).

DLO-Instituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek (AB-DLO)
Adres Wageningen: Bornsesteeg65,Postbus 14,6700AA Wageningen
Telefoon
:0317-475700
Adres Haren :Oosterweg 92,Postbus 129,9750ACHaren
Telefoon
:050.5337777
Directeur
:dr.ir. J.H.J.Spiertz
Doelstelling
Het bevorderen vande bodemkwaliteit, duurzame en optimale plantaardige productiesystemen en
productkwaliteit door middelvan het vermeerderen vanfundamenteel-strategische en
toepassingsgerichte kennisvan bodem, planten,gewassen en ecosystemen.
Taken
Plantenfysiologisch, biochemisch engewaskundig onderzoek gericht op het verkrijgen van kennis
omtrent het verloop van processenin plant engewas,om daarmee een betere kwaliteit van het
eindproduct envan het teeltproces mogelijk te maken.
- biologisch enecologisch onderzoek naar geïntegreerde onkruidbestrijding en soortenrijkdom
(biodiversiteit) in graslandecosystemen.
- Systeemanalytischonderzoek, in het bijzonder ten behoeve van de ontwikkeling en toetsing van
simulatiemodellen voor gewasgroei,vanconcurrentiemodellen envan productie- en
beheersmodellen op bedrijfs-en gebiedsniveau.
Karakterisering vande bodemkwaliteit medein verband met de normstelling in het kader van de
Wet Bodembescherming.
- Advisering over bemesting en plantenvoeding enfertigatie bij de agrarische productie,
waaronder ook begrepen de substraatteelt.
- Bodemvruchtbaarheidsonderzoek naar bodemkwaliteit en nutriëntenbeheer,
- Bodemchemisch en-ecologisch onderzoek naar beschikbaarheid en emissiesvan nutriënten en
verontreinigingen met contaminanten.
- Onderzoek naar deinvloed van bodemfactoren opde ontwikkeling en het functioneren van
wortelstelsels in relatie tot de bodembiologie, de plantenvoeding,fertigatie en substraatteelt.
- Systeemgericht ecotoxicologisch enfytotoxicologisch onderzoek naar effecten van milieuvreemde
stoffen in de bodem,water en lucht.
- Agro-ecologisch en economisch onderzoek naar duurzaam landgebruik en optimale
productiesystemen.
Onderzoekprogramma 's
255. Energie uit biomassa (IMAG,AB,LEI)
256. Optimaliseren vanwater- en nutriëntenbeheer in de beschermde teelten (AB,IMAG,PBG)
262. Fytotoxische effecten van milieuvreemde stoffen (AB)
265. Optimalisering van geïntegreerde en biologische productiesystemen (AB,IPO)
266. Biologische engeïntegreerde onkruidbeheersing (AB,IBN,IMAG, IPO,SC)
267. Klimaatverandering in relatie tot landgebruik ende kwetsbaarheid van landbouw en natuur
(AB, IBN, SC)
297. Vermindering van destikstof- enfosfor-emissie van melkveebedrijven door een hogere
benutting van ruwvoer van eigen bodem (ID,AB,CPRO,IMAG)
305. Bodemkwaliteit en microbiële diversiteit (AB,IPO)
310. Economie, bedrijfsvoering en milieukwaliteit (PR,LEI,AB,IMAG,SC)
316. Stad-Land (SC,AB,IBN,IMAG,LEI)
317. Dynamiek en beheer van nutriënten op bedrijfs-en regionaal niveau;kwantificering van
landbouwkundige en milieukundige nutriëntenverliezen, en beheer en controle van
nutriëntenstromen ten behoeve van landbouw-, natuur- en milieubeleid (AB,IBN, IMAG,LEI,
SC)
328. Bodem-engrondwaterinformatie voor degroene ruimte (SC,AB)
329. Effecten van bodembeheer en bodemgebruik op de risico's van bodemverontreining (SC, AB)
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330. Strategisch entoepassingsgericht onderzoek tussen Noord (DLO) enZuid (Afrika,Azië en
Latijns Amerika) op het gebied van landbouw en het natuurlijk milieu (AB,ATO,CPRO, IBN,
ID, IPO,IMAG, LEI,RIKILT,RIVO, SC)
331. Ontwikkeling van een aan Nederlandse omstandigheden aangepast systeem van
precisielandbouw (IMAC,AB)
332. Multifunctionele landbouw en agrarisch natuurbeheer (AB,CPRO,IBN,ID, IPO,LEI,SC, BPO,
FPO,PAV,PBB, PP,PV, PR)
333. Duurzame beschermde teeltsystemen voor detoekomst (PBG,AB,IMAG)
334. Systeem-enexperimenteel onderzoek naar opbrengstverhoging, terugdringing van verliezen
en kwaliteitsverbetering bij de teelt van zetmeelaardappelen (AB,PAV)
Programma's wettelijke en dienstverlenende taken
315. Kennisontwikkeling voor de Milieuplanbureau-functie (SC,AB,IMAG,LEI)
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DLO-Instituut voor Agrotechnologisch Onderzoek (ATO-DLO)
Adres
Telefoon
Directeur

:Bornsesteeg 59,Postbus 17,6700AA Wageningen
:0317.475000
:dr. H.J. Huizing

Doelstelling
Het ontwikkelen van methoden en het vermeerderen van kennis omtrent de (agro) technologische
schakels in de afzetketens van land- entuinbouwproducten, met nameten aanzienvan bewaring,beenverwerking en logistiek. Het uitdragen vandeze kennis om daarmee dekwaliteit van producten te
verhogen, detoegevoegde waarde te vergroten en een betere afstemming van de agrarische productie op de markt te verwezenlijken.
Taken
- Kennis en expertise ontwikkelen en toepasbaar maken op het gebiedvan de be-en verwerking,
transport, bewaring,opslag,presentatie enafzet van de primaire plantaardige producten.
- Onderzoek verrichten op de gebieden be-enverwerkingstechnologie, bewaar- en conserveringstechnologie en agrologistiek; en,op deze gebieden afgestemde, marktverkenning en marktonderzoek (doen) verrichten.
Onderzoekprogramma's
268. Modificatie van agro-grondstoffen (ATO)
271. Verwerking, procestechnologie en productontwikkeling vanvoedsel-en niet-voedselgewassen
met behulp van biochemische, microbiologische enfysische technieken (ATO)
289. Na-oogstfysiologie en productkwaliteit (ATO)
290. Ontwikkeling van systemen voor besturing en optimalisatie van agro(industriële) ketens (ATO)
330. Strategisch entoepassingsgericht onderzoek tussen Noord (DLO) enZuid (Afrika,Azië en
Latijns Amerika) op het gebied van landbouw en het natuurlijk milieu (AB,ATO,CPRO, IBN,
ID, IPO,IMAG, LEI,RIKILT,RIVO, SC)
335. Kwaliteit entechnologie dierlijke producten (RIVO,ATO, ID,RIKILT)
TTI-voeding onderzoekprogramma (ATO,CPRO,ID,RIKILT)
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DLO-Centrum voor Plantenveredelings- en Reproductieonderzoek (CPRO-DLO)
Adres
Telefoon
Directeur

:Droevendaalsesteeg 1,Postbus 16,6700AA Wageningen
:0317.477001
:dr.ir. N.G. Hogenboom

Doelstelling
Hetverrichten vanwetenschappelijk onderzoek ten behoevevan eenvoortgaande verbetering van
de voorziening van de Nederlandse akkerbouw,tuinbouw, voederbouw en bosbouw van rassen en
uitgangsmateriaal;
Het bevorderen van de kwaliteit, de bruikbaarheid endevermeerdering van zaden en delen van
planten, alsmede cultuurplanten in het algemeen envan rassenin het bijzonder ten behoeve van
land- entuinbouw, stedelijk groen en natuurbeheer.
Taken
- De exploratie,instandhouding en exploitatie van bestaande,alsmede de productie van nieuwe
genetische variatie, endeontwikkeling van daartoe geschikte technieken.
- Deontwikkeling van selectiemethodieken op moleculair, cel-,plant-en populatieniveau.
- Ontleding van complexe eigenschappen als kwaliteit, resistentie en productiviteit in
componenten met behulp van moleculaire, (bio-)chemische enfysiologische technieken ten
behoevevan erfelijkheidsonderzoek, waardebepalingen, selectie en ras(h)erkenning.
- Deontwikkeling en beproeving van veredelingsstrategieën.
Deontwikkeling van géniteurs.
Ontwikkeling van rassen alleen daar,waar geencommerciële veredeling plaatsvindt en
veredeling door de maatschappij alsbelangrijk wordt ervaren.
- Onderzoek naar achtergronden van rasverschillen en naar interacties van ras-milieu interacties.
Het onder verantwoordelijkheid vandedoor de Raadvoor het Kwekersrecht benoemde Vaste
Deskundigen programmeren,coördineren en uitvoeren van het Registratie-en
Kwekersrechtonderzoek.
Ontwikkeling van efficiënte en betrouwbare methoden voor dewaardebepaling en het
(h)erkennen van rassen.
Ontwikkeling vande zaadtechnologie encoördinatie van het onderzoek ten behoevevan de
certificering van zaad.
Ontwikkeling van efficiënte en betrouwbare methoden voor het vaststellen enverbeteren van de
kwaliteit van zaden en ander uitgangsmateriaal.
- Ontwikkeling van efficiënte en betrouwbare methoden ten behoeve van de keuring van
plantaardig uitgangsmateriaal.
- Ondersteuning van nationaal en internationaal beleid,regelgeving en afspraken.
Het coördineren van en richting geven aan zaadkwaliteitsonderzoek in het kader van ISTA.
- Verwerven entoepasbaar makenvan elders ontwikkelde fundamentele kennis en functioneren
als expertisecentrum voor het bedrijfsleven en semi-overheidsinstellingen.
- Samenwerking met ontwikkelingslanden, gericht op langdurige samenwerking met instellingen
uit die landen,resulterend in een blijvende kennisontwikkeling engericht op voorlichting.
Hetin overleg met de proefstations afstemmen van het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek
dat op de proefstations en het CPRO-DLOwordt uitgevoerd en het dragen van
verantwoordelijkheid voor dejuistheid van resultaten naar de diverse commissies voor de
samenstelling van rassenlijsten toe;het in opdracht van deze commissies opstellen van nationale
(bindende) rassenlijsten en het voerenvan het secretariaat van de commissies.

Onderzoekprogramma 's
280. Onderzoek naar de biologische veiligheid vantransgene planten (CPRO)
281. Moleculaire ontwikkelingsbiologie gericht opverbetering van resistentie en kwaliteit van
planten en op ontwikkeling van nieuwe veredelings-en reproductiemethoden (CPRO)
282. Resistentieveredelingsonderzoek in akker- entuinbouwgewassen (CPRO)
283. Ontwikkeling entoepassing van methoden voor de kwantificering van genetische diversiteit
t.b.v. natuur en landschapsontwikkeling (CPRO)
284. Verbetering van de kwaliteit van plantaardig uitgangsmateriaal (CPRO)
285. Genetische regulatie en modificatie van metabolische processen:de plant als natuurlijke
producent van economisch interessante stoffen (CPRO)
286. Verbetering van productkwaliteit in de ketenvia verdelingsonderzoek aan land- en
tuinbouwgewassen (CPRO)
297. Vermindering van de stikstof- enfosfor-emissievan melkveebedrijven door een hogere
benutting van ruwvoer van eigen bodem (ID,AB,CPRO,IMAG)
330. Strategisch entoepassingsgericht onderzoek tussen Noord (DLO) en Zuid (Afrika,Azië en
Latijns Amerika) op het gebiedvan landbouw en het natuurlijk milieu (AB,ATO,CPRO, IBN,
ID, IPO,IMAG, LEI,RIKILT,RIVO, SC)
332. Multifunctionele landbouw en agrarisch natuurbeheer (AB,CPRO,IBN, ID, IPO, LEI,SC,BPO,
FPO,PAV,PBB,PP,PV, PR)
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TTI-voeding onderzoekprogramma (ATO,CPRO,ID,RIKILT)
Programma's wettelijke endienstverlenende taken
29. Beheer enexploitatie van genetische bronnen van cultuurgewassen (CPRO)
287. Het ontwikkelen van methoden ten behoevevan en het gebruik van RassenInformatieSystemen enhet produceren van rassenlijsten (CPRO,IBN)

Centrum voor BiometrieWageningen (voorheen GLW)
In 1997isdevoormalige Groep Landbouw Wiskunde samengevoegd met verwante groepen van resp.
CPRO-DLOen ID-DLOtot het nieuwe Centrumvoor Biometrie Wageningen (CBW).
CBWricht zichop het in stand houden van expertise op het terrein van landbouwwiskunde en
statistiek, die door de afzonderlijke instituten niet of moeilijk opvoldoende niveau kunnen worden
onderhouden. Hetwerkprogramma van CBWis mede afgestemd op dete verwachten concrete
problemen van het onderzoek bij de instituten.
Taken
- Toepassingsgericht onderzoek met betrekking tot het verwerven,toepasbaar maken en
beschikbaar maken van bestaande en nieuwe wiskundige en statistische methoden dievoor het
landbouwkundig onderzoek van belang zijn.
- Participatie in deonderzoekprogramma's vandeinstituten via directe inbreng vanwiskundige en
statistische methodologie endaaruit voortvloeiend onderzoek.
- Algemene voorlichting gericht op het uitdragenvan deexpertise naardedoelgroepen door
middelvan cursussen en ondersteuning van het gebruik en beschikbaarmaking van
programmatuur.
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DLO-Instituut voor Bos-en Natuuronderzoek (IBN-DLO)
Adres
Telefoon
Directeur

:Bosrandweg 20,Postbus 23,6700 AA Wageningen
:0317.477700
:dr. A.B.J.Sepers

Doelstelling
Het verrichten vantoegepast wetenschappelijk onderzoek ten dienste van een ecologisch,
economisch en maatschappelijk verantwoorde ontwikkeling eninstandhouding van natuur, bos en
stedelijk groen in het landelijk enstedelijk gebied.
Taken
- Onderzoek ten behoevevande beleidsvorming van het Ministerie van LNV.
- Ecologischonderzoek aandieren,planten en (aquatische enterrestrische) ecosystemen ten
behoeve van het behoud,de bescherming,de ontwikkeling en het herstelvan natuur, bos en
stedelijk groen (soorten,levensgemeenschappen en biotopen,in het bijzonder waarvoor
Nederland eeninternationale verantwoordelijkheid draagt).
- Onderzoek aangaande deecologische aspectenvan het landelijk gebied ten behoeve van de
bestemming,de inrichting en het beheer; het onderzoek met betrekking tot de ecologische
hoofdstructuur en deontwikkeling van bossen en beplantingen neemt hierbij een belangrijke
plaatsin.
- Onderzoek aangaande ecotoxicologische envitaliteitsaspecten vanterrestrische en aquatische
ecosystemen.
- Onderzoek op het terrein van het faunabeheer, defaunabescherming en het beheer van
schadelijke soorten.
Methodiekontwikkeling met behulp van onder andere geografische informatiesystemen (GIS)en
remote sensingvoor inventarisaties en monitoring op het gebiedvan natuur, bos en stedelijk
groen.
Kennisontwikkeling inzake beheersmaatregelen en-systemenvoor een ecologisch,
bedrijfseconomisch,technisch en maatschappelijk verantwoord beheer van natuur, bos en
stedelijk groen in het landelijk en stedelijk gebied.
Methodiekontwikkeling ten behoevevan een ecologisch,bedrijfseconomisch,technisch en
maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering door beheerders vanterreinen in het landelijk en
stedelijk gebied.
- Kennisontwikkeling ten aanzien van het recreatieve gebruik van natuur, bos enstedelijk groen.
Kennisontwikkeling inzake eengeïntegreerde bestrijding van ziekten en plagen in bossen,
beplantingen en groenvoorzieningen.
Kennisontwikkeling ten behoeve van een op de gebruikswaarde afgestemde selectie van
boomsoorten.
Onderzoekprogramma 's
226. Waterbeheer ten behoevevan landbouw en natuur (SC,IBN)
266. Biologische en geïntegreerde onkruidbeheersing (AB,IBN, IMAG, IPO, SC)
267. Klimaatverandering in relatie tot landgebruik ende kwetsbaarheid van landbouw en natuur
(AB, IBN, SC)
272. Rolen betekenis van recreatie entoerisme bij deinstandhouding enontwikkeling van
duurzaamheid en kwaliteit in degroene ruimte (SC,IBN,LEI, RIVO)
276. Emissies en ecotoxicologische risico's van bestrijdingsmiddelen (SC,IBN,IMAG)
314. Publiek en bestuurlijk draagvlak voor natuur- en landschapsbeheer (SC,IBN,LEI)
316. Stad-Land (SC,AB,IBN,IMAG,LEI)
317. Dynamiek en beheer van nutriënten op bedrijfs-en regionaal niveau;kwantificering van
landbouwkundige enmilieukundige nutriëntenverliezen, en beheer en controle van
nutriëntenstromen ten behoevevan landbouw-, natuur-en milieubeleid (AB, IBN, IMAG,LEI,
SC)
319. Biodiversiteit in natuurterreinen encultuurlandschappen (IBN)
320. Bossenin hun ecologische en maatschappelijke context (IBN)
321. Systeemgerichte Ecotoxicologie van de Natuurlijke omgeving (SENO) (IBN, SC)
324. Onderzoek naar zoete,brakke enzoute ecosystemen in relatie tot gebruiksfuncties (m.n.
visserij) en natuurontwikkeling (IBN,RIVO)
325 Natuurplanbureaufunctie (IBN,SC, LEI)
326 Effectenvandemografische eneconomische veranderingen in de samenleving op het
multifunctioneel gebruik van de ruimte (SC,IBN,LEI)
330. Strategisch entoepassingsgericht onderzoek tussen Noord (DLO) enZuid (Afrika,Azië en
Latijns Amerika) op het gebied van landbouw en het natuurlijk milieu (AB,ATO,CPRO, IBN,
ID, IPO,IMAG, LEI,RIKILT,RIVO, SC)
332. Multifunctionele landbouw enagrarisch natuurbeheer (AB,CPRO,IBN, ID, IPO,LEI, SC,BPO,
FPO,PAV,PBB,PP,PV, PR)
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Programma wettelijke endienstverlenende taken
287. Het ontwikkelen van methoden ten behoeve van en het gebruik vanRassenInformatieSystemen en het produceren van rassenlijsten (CPRO,IBN)
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DLO-Instituut Onderzoek Veehouderij en Diergezondheid
(ID-DLO)
Adres Lelystad: Hoofdvestiging, Edelhertweg 15,Postbus65,8200AB Lelystad
Telefoon
:0320.238238
Adres Lelystad:Vestiging Virologie, Houtribweg 39,8221RA Lelystad
Telefoon
:0320.238238
Adres Lelystad:Vestiging Runderweg, Runderweg 2,8219 AD Lelystad
Telefoon
:0320.238238
Adres Beekbergen:Vestiging Beekbergen,Spelderholt 9, Postbus 15,7360AA Beekbergen
Telefoon
:055.5066200
Adres Zeist :Vestiging Zeist, Driebergseweg 10D,Postbus 501, 3700AM Zeist

Telefoon

:030.6929611

Directeur

:prof.dr. C.J.G.Wensing

Doelstelling
Het DLO-Instituut Onderzoek Veehouderij en Diergezondheid (ID-DLO) zet zichin voor het
verwerven, benutten en uitdragen van kennister bevordering van een duurzame veehouderij,
waarbij in het onderzoek het functioneren van het dier alsentiteit uitgangspunt is.Welzijn en
gezondheid van dieren,veiligheid van producten en minimale belasting van het milieu worden
daarbij geïntegreerd met een efficiënte productie eneen hoge toegevoegde waarde in de
productieketen voor vlees,melk eneieren.
Taken
Fundamenteel strategisch entoepassing gericht onderzoek ter bevordering van:
- de gezondheid van de landbouwhuisdieren;
het welzijn van de landbouwhuisdieren;
- de kwaliteit van het dierlijk product;
- de economisch en biologische efficiëntie van de productie;
- een evenwichtig engezond ecosysteem,waarin enwaarmee de dierlijke productie gerealiseerd
wordt.
Daarnaast verricht het instituut een aantalwettelijke en dienstverlenende taken:
- diagnostisch onderzoek van bepaalde ziekten envoor de exVimport van levende dieren;
- Rijkskwaliteitscontrole Diergeneesmiddelen en Bestrijdingsmiddelen;
- nationale referentietaken voor de 2e-lijnsdiergezondheidszorg eninternationale referentietaken
(EU,OIE).
Onderzoekprogramma 's
202. Oorzaken vanfertiliteitsstoornissen bij landbouwhuisdieren post partum (ID)
214. Benutting van genetische variabiliteit in deveehouderij (ID)
241. Mestbehandeling en emissiebeperking op de boerderij (IMAG, ID)
251. Verhoging vande immunologische enfysiologische weerstand van de luchtwegen bij het rund
(ID)
252. Onderzoek ter bevordering van een hoog gezondheidsniveau en een selectief en restrictief
diergeneesmiddelengebruik in devarkenshouderij (ID)
253. Fysiologische weerstand vande slijmvliezen van de luchtwegen en het maagdarmkanaal van
het varken (ID)
254. Onderzoek naar een optimaal gebruik van het natuurlijk, immunologisch afweersysteem als
essentieel onderdeelvan degezondheidsbalans van huisdieren (ID)
294. Onderzoek ter bevordering van pluimveegezondheid enveiligheid van pluimveeproducten
(ID, LEI,RIKILT)
295. Ontwerpen enevalueren van methoden om landbouwhuisdierpopulaties vrij te maken en te
houden vanAujeszky virus, IBR,Actinobacillus pleuropneumoniae, enSalmonella enteritides
(ID)
296. Synthetische vaccins,diagnostica en hormoon analoga (ID)
297. Vermindering van de stikstof- enfosfor-emissie van melkveebedrijven door een hogere
benutting van ruwvoer van eigen bodem (ID,AB,CPRO,IMAG)
301. Aanpassingsvermogen enwelzijn van landbouwhuisdieren (ID,IMAG)
307. Vermindering van de mineralenuitscheiding en ammoniakemissie door varkens en pluimvee
door integratie van voeding engezondheid (ID, IMAG,LEI)
330. Strategisch entoepassingsgericht onderzoek tussen Noord (DLO) enZuid (Afrika,Azië en
Latijns Amerika) op het gebied van landbouw en het natuurlijk milieu (AB,ATO,CPRO, IBN,
ID, IPO, IMAG, LEI,RIKILT,RIVO, SC)
332. Multifunctionele landbouw enagrarisch natuurbeheer (AB,CPRO,IBN, ID, IPO,LEI,SC, BPO,
FPO,PAV,PBB,PP, PV, PR)
335. Kwaliteit entechnologie dierlijke producten (RIVO,ATO,ID,RIKILT)
341. Op nutriënten gebaseerde voedersystemen voor landbouwhuisdieren, die voorspelling van
productie, productkwaliteit en samenstelling van excreta mogelijk maken (ID)
TTI-voeding onderzoekprogramma (ATO,CPRO,ID,RIKILT)
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Programma's wettelijke endienstverlenende taken
298. Preventie en bestrijding vanVeewet- envirale exotische ziekten (ID)
299. Diagnostiek in het kader vanwettelijke enopgedragen taken,diagnostiekontwikkeling in het
kader van bestrijdings-en monitoringsprogramma's en referentietaken ID-DLO (ID)
300. Advisering van de rijksoverheid betreffende de registratie en de kwaliteitsbewaking van
diergeneesmiddelen endetoelating vantoevoegingsmiddelenin diervoeder (ID)
340. productie, kwaliteitsbeheersing en beshcikbaar houden vanvaccins,reagentia en diagnositca
(ID)
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DLO-Instituut voor Milieu- en Agritechniek (IMAG-DLO)
Adres
Telefoon
Directeur

:Mansholtlaan 10-12,Postbus43,6700AA Wageningen
:0317-476300
:ir. A.A. Jongebreur

Doelstelling
Door middelvan het uitvoerenvan strategisch en op toepassing gericht wetenschappelijk onderzoek
op het gebied van de landbouwtechniek bij te dragen aande optimale combinatie van
productiefactoren op het agrarisch bedrijf en aan het optimaal beherenvan natuurlijke hulpbronnen.
Taken
Onderzoek wordt verricht op het terrein van landbouwwerktuigkunde, procestechniek,
procesautomatisering, micro-elektronica,informatica,informatietechnologie, bouwkunde en kennis
van bouwmaterialen, arbeidskunde en management. IMAC heeft binnen het landbouwkundig
onderzoek de primaire verantwoordelijkheid voor:
- Het aanpassen engeschikt maken van nieuwe technische hulpmiddelen, productie- en
bewerkingssystemen en-processen,met nadruk op detoepassing vaninformatica en
informatietechnologie voor de landbouw.
- Het in samenwerking met anderen zelf ontwerpen en laten ontwerpen van technische
hulpmiddelen,systemen en processen (robots,sensoren).
Informatietechnologisch onderzoek ten behoevevan de primaire sector.
- Het mestonderzoek, deopslag enverwerking van mest op centraal en bedrijfsniveau; distributie
van mest; het vaststellen entegengaan van emissies,onder andere van ammoniak.
Daarnaast heeft IMAG-DLOtot taak het opzetten en beheren van databestanden opterrein van
mechanisatie en het bijdragen aan normalisatie-activiteiten.
TFDL-taken die zijn overgebracht naar IMAG-DLO,betreffen deinnovatie van instrumentatie:
Het inpassenvan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van fysica,(micro) elektronica en
werktuigbouw.
- Het in opdracht ontwerpen,ontwikkelen envervaardigen van wetenschappelijke instrumenten en
apparatuur (prototypebouw, patroonherkenning en beeldverwerking).
- Deontwikkeling, advisering enintroductie van nieuwe meetmethoden.
Onderzoekprogramma 's
203. Bedrijfsontwikkelingsonderzoek eneffecten vanveranderingen intechniek enomgeving voor
bedrijven en sectoren (LEI,IMAG)
241. Mestbehandeling en emissiebeperking op de boerderij (IMAG,ID)
246. Klimaat en luchtkwaliteit in stallen gericht op de gezondheidstoestand van het dier (IMAG)
255. Energie uit biomassa (IMAG,AB,LEI)
256. Optimaliseren vanwater- en nutriëntenbeheer in beschermde teelten (AB,IMAG,PBG)
257. Mechatronische systemenvoor agrarische productieprocessen (IMAG)
258. Integratie van innovatieve technologische principes in de melkveeveehouderij (IMAG)
266. Biologische en geïntegreerde onkruidbeheersing (AB,IBN, IMAG, IPO, SC)
276. Emissiesen ecotoxicologische risico's van bestrijdingsmiddelen (SC,IBN,IMAG)
292. Onderzoek naar verbetering van arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorziening voor een
optimale inzet van arbeid (IMAG,LEI)
293. Reductievan het energiegebruik met verbetering van de kwaliteit van het product en het
productieproces in de beschermde teelten i.o. (IMAG, PBG,LBO, PC)
297. Vermindering van de stikstof- enfosfor-emissie van melkveebedrijven door een hogere
benutting van ruwvoer van eigen bodem (ID,AB,CPRO,IMAG)
301. Aanpassingsvermogen enwelzijn van landbouwhuisdieren (ID,IMAG)
307. Vermindering vande mineralenuitscheiding en ammoniakemissie door varkens en pluimvee
door integratie vanvoeding en gezondheid (ID, IMAG,LEI)
309. Emissiemetingen ammoniak en geur in deveehouderij (IMAG)
310. Economie,bedrijfsvoering en milieukwaliteit (PR,LEI,AB,IMAG, SC)
316. Stad-Land (SC,AB,IBN,IMAG,LEI)
317. Dynamiek en beheer van nutriënten op bedrijfs-en regionaal niveau;kwantificering van
landbouwkundige en milieukundige nutriëntenverliezen, en beheer en controle van
nutriëntenstromen ten behoevevan landbouw-, natuur-en milieubeleid (AB, IBN, IMAG,LEI,
SC)
330. Strategisch en toepassingsgericht onderzoek tussen Noord (DLO) enZuid (Afrika,Azië en
Latijns Amerika) op het gebied van landbouw en het natuurlijk milieu (AB,ATO,CPRO, IBN,
ID, IPO,IMAG, LEI,RIKILT,RIVO, SC)
331. Ontwikkeling van een aan Nederlandse omstandigheden aangepast systeem van
precisielandbouw (IMAG,AB)
332. Multifunctionele landbouw en agrarisch natuurbeheer (AB,CPRO,IBN, ID, IPO, LEI,SC,BPO,
FPO,PAV,PBB, PP,PV, PR)
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Programma's wettelijke endienstverlenende taken
315. Kennisontwikkeling voor de Milieuplanbureau-functie (SC,AB,IMAG,LEI)
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DLO-Instituut voor Planteziektenkundig Onderzoek (IPO-DLO)
Adres
Telefoon
Directeur

:Binnenhaven 5, Postbus 9060,6700 GW Wageningen
:0317.476000
:dr.ir. N.G. Hogenboom

Doelstelling
Het bevorderen van een economisch en maatschappelijk verantwoorde bescherming van planten
tegen planteziekten en-plagen. De bewaking van de kwaliteit van het milieu,voor zover gerelateerd
aan gewasbescherming.
Taken
- Planteziektenkundig onderzoek gericht op moleculair, cellulair, individu-en populatieniveau om
een beter inzicht in het optreden,voorkomen en beheersen van planten belagende organismen
enfactoren te verkrijgen.Onderzoek naar bodempathogenen ishierin opgenomen. De resultaten
worden gebruikt bij de agrarische productie envoor groenbeheer.
- Deondersteuning van het fytosanitair en milieuhygiënisch beleid voor de bestudering van de
effecten van beleidsmaatregelen.
- Deontwikkeling entoetsing van geleide bestrijdingssystementen behoeve van het verantwoord
inzetten van bestrijdingsmiddelen.
- Ontwikkeling van de biologische bestrijdingsmethodenvanziekten en plagen.
Destudie van plant-parasiet-relatiesten behoevevan de ontwikkeling van gewasbeschermingsenveredelingsstrategieën. Onderzoek naar gebruik van signaalstoffen,waaronder feromonen.
- Integratievan economisch verantwoorde en milieuvriendelijke gewasbeschermingsmethoden in
duurzame landbouwpraktijken.
- Deontwikkeling van methoden en preparaten voor dediagnose van ziekten in plantmateriaal of
eindproducten.
Deverdere ontwikkeling of optimalisering van biologische bestrijding en resistentieveredeling
met behulp van biotechnologisch onderzoek.
- Toepassingsmogelijkheden van economisch verantwoorde en milieuvriendelijke
gewasbeschermingsmethoden aanreiken aan praktijkonderzoek, keuringsdiensten en
bedrijfsleven.
- Onderzoek naar eenduurzame voedselvoorziening en eenverantwoord natuur- en milieubeheer
in ontwikkelingslanden.
Onderzoekprogramma 's
265. Optimalisering vangeïntegreerde en biologische productiesystemen (AB,IPO)
266. Biologische en geïntegreerde onkruidbeheersing (AB,IBN,IMAG, IPO, SC)
303. Milieuvriendelijke beheersing van niet<ystevormendewortelnematodenin vollegrondsteelten
(PAV, LBO,PB,PF,PBG, IPO)
305. Bodemkwaliteit en microbiële diversiteit (AB,IPO)
318. Onderzoek naar dedetectie endeecologie van Pseudomonas solanacearum, de veroorzaker
van bruinrot van aardappel, en naar de epidemiologie van deziekte (IPO)
330. Strategisch entoepassingsgericht onderzoek tussen Noord (DLO) enZuid (Afrika,Azië en
Latijns Amerika) op het gebied van landbouw en het natuurlijk milieu (AB,ATO,CPRO, IBN,
ID, IPO,IMAG, LEI,RIKILT,RIVO, SC)
332. Multifunctionele landbouw en agrarisch natuurbeheer (AB,CPRO,IBN, ID, IPO,LEI,SC, BPO,
FPO,PAV,PBB,PP,PV, PR)
336. Plantenvirussen en-viroïden (IPO,PBB, PBG)
337. Management van planpathogene schimmels en bacteriën (IPO,BPO,FPO,APV, PBB,PBG)
338. Signalering en beheersing van plaaginsecten,mijten en slakken (IPO,FPO,BPO,APV,PBB,
PBG, TNO)

474

DLO-Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO)
Adres
Telefoon
Directeur

: Burgemeester Patijnlaan 19,Postbus 29703,2502 LS 's-Gravenhage
:070.3308330
:prof.dr.ir. L.C.Zachariasse

Doelstelling
Het door middelvan wetenschappelijk onderzoek bevorderen van kennisvan economische en sociale
verschijnselen envraagstukken, betrekking hebbende op en/of van betekenis zijnde voor de
Nederlandse landbouw envisserij,natuurbeleid en het beheer eninrichting van het landelijk gebied,
envan het daarop betrekking hebbende beleid voor deoverheid, het georganiseerde bedrijfsleven en
internationale organisaties.
Taken
Economisch en sociaal-wetenschappelijk onderzoek op micro-, meso-en macro-niveau.
Beleidsonderbouwende economische ensociaal-wetenschappelijke studies op hoog integratie-en
generalisatieniveau ter ondersteuning van het landbouwbeleid.
- Onderzoek naar voor de Nederlandse landbouw relevante ontwikkelingen in het
gemeenschappelijk landbouwbeleid en het internationale handels-en ontwikkelingsbeleid.
Modelonderzoek ten behoeve van integrale en partiële systemen.
Economische analysesvan nieuwe producten en productiemethoden (research guidance).
- Structuuronderzoek, gericht op toekomstige ontwikkelingen enveranderingen van structuur van
bedrijven en van het platteland.Scenario'svoor ontwikkeling van het landelijk gebied.
- Marktkundig onderzoek in verband metveranderende consumptiepatronen, zich wijzigende
marktposities, de ontwikkeling van nieuwe producten, producteisen en productiemethoden en
het openen van nieuwe afzetmarkten. Onderzoek naar vereiste aanpassingen in de structuur van
toelevering,verwerking en afzet.
Het opzetten vaninformatie- en managementsystemen ten aanzienvan productie,verwerking en
afzet ten dienste van eigenonderzoek,overheid en bedrijfsleven.
- Economisch en econometrisch onderzoek; methodiekontwikkeling ten behoeve van
informatieverwerking, documentatie en statistiek.
- Hetverzamelen, be-enverwerken van en publiceren over macro-economische,
bedrijfseconomische en sociologische gegevens.
- Statistische informatievoorziening.
- Met de beschikbare kennis en door eigen onderzoek het beleidvan het Ministerie van LNV
ondersteunen.
Onderzoekprogramma 's
129. Economische evaluatie van de emissie-en milieuproblematiek (LEI)
203. Bedrijfsontwikkelingsonderzoek eneffecten vanveranderingen in techniek en omgeving voor
bedrijven en sectoren (LEI,IMAG)
242. Analyse concurrentiekracht van de Nederlandse agribusiness (LEI, Ambrosiushoeve, BPO,FPO,
PAV,PBB,PBG,PC, PP,PR, PV)
245. Nationaal eninternationaal beleids-enontwikkelingsgericht landbouw-economisch
onderzoek (LEI)
248. Economische aspecten vande ontwikkeling van het landelijk gebied (LEI)
255. Energie uit biomassa (IMAC,AB,LEI)
272. Rolen betekenis van recreatie entoerisme bij deinstandhouding enontwikkeling van
duurzaamheid en kwaliteit in degroene ruimte (SC,IBN,LEI, RIVO)
292. Onderzoek naar verbetering van arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorziening voor een
optimale inzet van arbeid (IMAG,LEI)
294. Onderzoek ter bevordering van pluimveegezondheid enveiligheid van pluimveeproducten
(ID, LEI, RIKILT)
307. Vermindering van de mineralenuitscheiding en ammoniakemissie door varkens en pluimvee
door integratie vanvoeding en gezondheid (ID,IMAG,LEI)
310. Economie, Bedrijfsvoering en Milieukwaliteit (PR,LEI, AB,IMAG,SC)
314. Publiek en bestuurlijk draagvlak voor natuur- en landschapsbeheer (SC,IBN,LEI)
316. Stad-Land (SC,AB,IBN,IMAG,LEI)
317. Dynamiek en beheer van nutriënten op bedrijfs-en regionaal niveau;kwantificering van
landbouwkundige en milieukundige nutriëntenverliezen, en beheer en controle van
nutriëntenstromen ten behoeve van landbouw-, natuur- en milieubeleid (AB,IBN, IMAG,LEI,
SC)
325 Natuurplanbureaufunctie (IBN,SC,LEI)
326 Effecten vandemografische en economische veranderingen in de samenleving op het
multifunctioneel gebruik vande ruimte (SC,IBN,LEI)
330. Strategisch entoepassingsgericht onderzoek tussen Noord (DLO) enZuid (Afrika,Azië en
Latijns Amerika) op het gebiedvan landbouw en het natuurlijk milieu (AB,ATO,CPRO, IBN,
ID, IPO, IMAG, LEI,RIKILT,RIVO, SC)
332. Multifunctionele landbouw en agrarisch natuurbeheer (AB,CPRO,IBN, ID, IPO, LEI,SC, BPO,
FPO,PAV,PBB, PP,PV, PR)
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Programma's wettelijke endienstverlenende taken
157. Statistische documentatie endatabanken (LEI)
239. Boekhouding en Periodieke Rapportage (LEI)
315. Kennisontwikkeling voor de Milieuplanbureau-functie (SC,AB,IMAG,LEI)
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DLO-Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie (PUDOC-DLO)
Adres
Telefoon
Directeur

:Jan Kopshuis,Gen.Foulkesweg 19,Postbus4,6700AA Wageningen
:0317.484440
:drs.J.M.Schippers

Doelstelling
Het bevorderen vande landbouw door het coördineren enverzorgen van een landelijk
landbouwkundig literatuurdocumentatie- en-informatienetwerk. Het openstellen van het mondiale
kennisaanbod (in alzijnvormen) voor het landbouwkundig onderzoek en het internationaal
verspreiden vande resultaten van het Nederlandse landbouwkundig onderzoek.
Taken
Dekerntaak isdienstverlening ten behoevevandewetenschappelijke informatievoorziening,
literatuuronderzoek endocumentatie, met nadruk op de coördinatie van en advisering over de
opbouw vaninformatienetwerken binnen het landbouwkundig onderzoek en het departement.
Specifieke aandacht wordt besteed aanonderzoek naar en toepassing van informatie-distributie
in electronische (multimediale) vorm.
Programma wettelijke endienstverlenende taken
279. Documentatie ten behoevevan deAGRIS/FAOdatabase (PUDOC)
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DLO-Rijks-kwaliteitsinstituut voor land- en tuinbouwproducten
(RIKILT-DLO)
Adres
Telefoon
Directeur

:Bornsesteeg 45,Postbus 230,6700AE Wageningen
:0317.475400
:Mw.dr. C.M.Colijn-Hooymans

Doelstelling
Het leveren van bijdragen aan de beheersing, bewaking en verhoging vande kwaliteit van agrarische
envisserijproducten door het verrichten van onderzoek en het anderszins verwerven van kennis.
Taken
- Hetverrichten van onderzoek op het gebied vandechemie, biochemie, microbiologie,
microscopie entoxicologie enten behoevevan:
a. de bevordering van productveiligheid en
b. deontwikkeling van betrouwbare, efficiënte en snelle analysemethoden en referentiemethoden.
- Het validerenvan analysemethoden, onder andere door deorganisatie encoördinatie van
interlaboratoriumonderzoek (ringtesten).
Harmonisatie en normalisatie van analysemethoden.
Het functioneren alsontwikkelings- en referentielaboratorium ten behoeve van keuringen en
controles die door overheidsdiensten en door andere publiekrechtelijke en privaatrechtelijke
instanties worden uitgevoerd.
- Het behulpzaam zijn bij het Rijkstoezicht.
- Het functioneren alsgerechtelijk laboratorium voor deAlgemene Inspectiedienst.
Het opbouwen en beheren van een systeem van kwaliteitsgegevens vanvoedingsmiddelen engrondstoffen (databank).
(Residu) toxicologisch onderzoek en dossierbeoordeling vandiergeneesmiddelen, novelfoods en
meststoffen.
Onderzoekprogramma 's
294. Onderzoek ter bevordering van pluimveegezondheid enveiligheid van pluimveeproducten
(ID, LEI,RIKILT)
311. Veiligheid engezondheid van voedingsmiddelen (RIKILT)
312. Deinvloed van kritische stoffen op de kwaliteit van voedsel (RIKILT)
313. Kwaliteitszorgsystemen voor de agrarische productie (RIKILT)
330. Strategisch entoepassingsgericht onderzoek tussen Noord (DLO) enZuid (Afrika,Azië en
Latijns Amerika) op het gebied van landbouw en het natuurlijk milieu (AB,ATO,CPRO, IBN,
ID, IPO, IMAG, LEI,RIKILT,RIVO, SC)
335. Kwaliteit entechnologie dierlijke producten (RIVO,ATO,ID,RIKILT)
TTI-voeding onderzoekprogramma (ATO,CPRO,ID,RIKILT)
Programma wettelijke endienstverlenende taken
302. Bewaking vande kwaliteit en veiligheid van land- en tuinbouwproducten (RIKILT)
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DLO-Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (RIVO-DLO)
Adres
Telefoon
Directeur

:Haringkade 1,Postbus 68,1970ABUmuiden
:0255.564646
:dr. J.W.D.M. Henfling

Doelstelling
Door gericht biologisch,technisch enchemisch onderzoek bijdragen leveren tot het oplossen van
visserijproblemen en dedaarmee samenhangende milieuvraagstukken.
Taken
- Opde beleidsadvisering gericht onderzoek aan biologische aspecten vanvoor devisserij van
belang zijndeindividuele vissoorten,die essentieelzijn bij het bepalenvande wisselwerking
tussen devisserij en de bestanden aan dezesoorten.
Biologisch onderzoek gericht op het verzamelen van kennis eninzichten in de ontwikkeling van
deverschillende voor devisserijvan belang zijnde vissoorten in hun onderlinge samenhang en in
samenhang met hun omgeving.
- Onderzoek naar de mogelijkheden van commerciële vangst van(niet-)traditionele vissoorten
buiten detraditionele visgebieden.
- Technisch en managementonderzoek ter verbetering van de doelmatigheid van het visserijbedrijf.
- Onderzoek naarvismethodieken,werkmethoden en vaartuigen.
- Onderzoek naar migratiemogelijkhedenvoor visin het landelijk gebied.
- Onderzoek aan schelpdierbestanden in de kustwateren.
- Onderzoek naar de schelpdierencultuur. Sanitaire controle van schaal-en schelpdieren.
- Onderzoek naar de bedrijfsmatige beoefening van deintensieve visteelt.
- Onderzoek naar deaantastingvandekwaliteit vanvisserijproducten door verontreiniging van het
aquatisch milieu.
- Onderzoek naar de aantasting vande kwaliteit vanvisbestanden door verontreiniging van het
aquatisch milieu.
- Kwaliteitszorg in de productieketen vanaf devangst tot en met aflevering van eindproducten.
- Onderzoek naar de betekenisvanvisserijproducten alsonderdeelvan het voedselpakket.
Onderzoekprogramma 's
272. Rolenbetekenis van recreatieentoerisme bij deinstandhouding enontwikkeling van
duurzaamheid en kwaliteit in degroene ruimte (SC,IBN, LEI, RIVO)
330. Strategisch entoepassingsgericht onderzoek tussen Noord (DLO) enZuid (Afrika,Azië en
Latijns Amerika) op het gebiedvan landbouw en het natuurlijk milieu (AB,ATO,CPRO, IBN,
ID, IPO,IMAG, LEI,RIKILT,RIVO, SC)
324. Onderzoek naar zoete,brakke enzoute ecosystemen in relatie tot gebruiksfuncties (m.n.
visserij) en natuurontwikkeling (IBN,RIVO)
335. Kwaliteit entechnologie dierlijke producten (RIVO,ATO,ID,RIKILT)
Programma wettelijke endienstverlenende taken
339. Onderzoek voortvloeiend uit voor devisserij van kracht zijnde internationale en nationale
wettelijke regelingen (RIVO)
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DLO-Staring Centrum, Instituut voor Onderzoek van het Landelijk
Gebied (SC-DLO)
Adres
Telefoon
Directeur

:Marijkeweg 11, Postbus 125,6700ACWageningen
:0317.474200
:Dr.A.N.van der Zande

Doelstelling
Hetverrichten van wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van een doelmatige en maatschappelijk
verantwoorde bestemming,inrichting en beheer van het landelijk gebied.
Taken
- Ontwerp- en evaluatiemethodieken voor een multifunctionele bestemming, inrichting en beheer
van het landelijk gebied.
- Landschapsplanning, -bouw en -ontwikkeling,inclusief visuele en belevingsaspecten.
- Ruimtelijke patronen van (bodem)gesteldheid engeschiktheid voor diverse bestemmingen
(agrarisch,openluchtrecreatie en natuur).
- Specifieke aspecten van bodemonderzoek.
- Cultuurhistorische aspecten en historische geografie.
- Waterkwantiteits- en kwaliteitsbeheer; integraal waterbeheer.
- Exotoxicologische aspecten van organische stoffen, met name gewasbeschermingsmiddelen, ten
behoeve van de evaluatie van milieurisico's.
- Deoptimalisatie van detoediening vangewasbeschermingsmiddelen, gericht op het
terugdringen van emissies.
- Openluchtrecreatie.
- Ruimtelijke aspecten vande bodembescherming.
- Mogelijkheden voor remote sensing-technieken.
- Methodiekontwikkeling ten behoeve van geografische informatiesystemen.
Onderzoekprogramma 's
226. Waterbeheer ten behoeve van landbouw en natuur (SC)
230/273. GISen RS,monitoring van de omgeving (SC)
266. Biologische en geïntegreerde onkruidbeheersing (AB, IBN, IMAC, IPO, SC)
267. Klimaatverandering in relatie tot landgebruik en de kwetsbaarheid van landbouw en natuur
(AB, IBN, SC)
272. Rolen betekenis van recreatie entoerisme bij deinstandhouding en ontwikkeling van
duurzaamheid en kwaliteit in de groene ruimte (SC,IBN, LEI, RIVO)
274. Planning Groene Ruimte(SC)
275. Ontwikkeling van landschapsecologische kennis en methode voor planning-en
inrichtingsvraagstukken in het landelijk gebied (SC)
276. Emissies en ecotoxicologische risico'svan bestrijdingsmiddelen (SC,IBN,IMAG)
310. Economie, Bedrijfsvoering en Milieukwaliteit (PR,LEI,AB,IMAG,SC)
314. Publiek en bestuurlijk draagvlak voor natuur- en landschapsbeheer (SC,IBN,LEI)
316. Stad-Land (SC,AB,IBN,IMAG,LEI)
317. Dynamiek en beheer van nutriënten op bedrijfs-en regionaal niveau;kwantificering van
landbouwkundige enmilieukundige nutriëntenverliezen, en beheer encontrole van
nutriëntenstromen ten behoevevan landbouw-, natuur-en milieubeleid (AB,IBN, IMAG,LEI,
SC)
321. Systeemgerichte Ecotoxicologie van de Natuurlijke omgeving (SENO) (IBN, SC)
325 Natuurplanbureaufunctie (IBN,SC, LEI)
326 Effecten van demografische en economische veranderingen in de samenleving op het
multifunctioneel gebruik van de ruimte (SC,IBN,LEI)
328 Bodem-en grondwaterinformatie voor degroene ruimte (SC,AB)
329 Effecten van bodembeheer en bodemgebruik op de risico's van bodemverontreiniging (SC,AB)
330. Strategisch en toepassingsgericht onderzoek tussen Noord (DLO) enZuid (Afrika,Azië en
Latijns Amerika) op het gebied van landbouw en het natuurlijk milieu (AB,ATO,CPRO, IBN,
ID, IPO,IMAG, LEI,RIKILT,RIVO, SC)
332. Multifunctionele landbouw en agrarisch natuurbeheer (AB,CPRO,IBN, ID, IPO, LEI,SC, BPO,
FPO,PAV,PBB,PP,PV, PR)
Programma wettelijke endienstverlenende taken
315. Kennisontwikkeling voor de Milieuplanbureau-functie (SC,AB,IMAG,LEI)
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5. Programma'sbeëindigdper 31/12/1997
196
209
210
212
216
217
221
222
223
224
228
229
231
234
235
243
244
264
288
304
306
308
323

Natuurbeheer en-ontwikkeling in aquatische ecosystemen
Gewasbeschermingsonderzoek naar genetische variatie in pathogeniteit
bij plaagorganismen
Biologische bestrijdingvan plaaginsecten
Onderzoektaken voortvloeiend uit voor devisserijvan kracht zijnde
internationale ennationale wettelijke regelingen
Gewasecologie enopbrengstvorming vanakkerbouw- en
vollegrondsgroentengewassen
Plantenfysiologie, productvorming en-kwaliteit van beschermde
tuinbouwgewassen
Productievanvaccins,reagentia endiagnostica t.b.v.de dierhouderij
Positievekwaliteit, vandiertot product
Fysischebodemkwaliteit in relatietot hetfunctioneren vande bodem
voor landbouw, water, milieu-en natuurbeheer
Bodemverontreiniging en bodemsanering
Ruimtelijkepatronen envariabiliteit van bodem en grondwater
Agro-ecologischeevaluatievan landvoor duurzaam gebruik
Behoud,herstelenontwikkeling van aardkundige, cultuurhistorische
en belevingswaarden in eendynamisch landelijk gebied
Ecologie en biologische bestrijdingvanpathogèneschimmels
Detectiemethodenvoor virussen,bacteriën enschimmels ten behoeve van
gewasbescherming
Relatietussenvisserijenaquatische ecosystemen
Kwalitatief beheersen enoptimaliseren vandeaanvoer,verwerking en
distributie vanvis,schaal-enweekdieren
Ecotoxicologischerisico'svoor hetfunctioneren van bodemecosystemen
in situatiesvanveranderend landgebruik; eensysteemgerichte benadering
Fosfordynamiekin landbouwgronden endenutriëntbelasting vangrondenoppervlaktewater: ontwikkeling van modellen en maatregelen voor de
onderbouwing vanlandbouw-, natuur- en milieubeleid
Gebiedsgerichte oplossingenvoor behoud enontwikkeling vande
kwaliteit van natuur enlandschapdoor landbouwbedrijven
Duurzame voedselproductiesystemen envoedselvoorziening in
ontwikkelingslanden
Precisielandbouw ende effecten voor het milieu endeopbrengst en kwaliteit van
het product
Multifunctionaliteit enkwaliteit vandegroene ruimte bijveranderend
landgebruik
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