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3.1 Gewasbescherming
282

*7

Resistentieveredelingsonderzoekin akker- entuinbouwgewassen

17

(sponsor-programma)

303

Milieuvriendelijke Beheersing van niet-cystevormende wortelnematoden
in vollegrondsteelten (PO-DLO-programma)

318

Onderzoek naar dedetectie en deecologie van Pseudomonas
solanacearum, deveroorzaker van bruinrot van aardappel,en naar de
epidemiologie van de ziekte

336

Plantenvirussen en -viroïden (DLO-PO-programma)

337

Management van plantpathogene schimmels en bacteriën (DLO-PO-

17
17

18
18

programma)

338

Signalering en beheersing van plaaginsecten, mijten en slakken (DLO-PO-

18

programma)

342

Ecologisering van plantaardige productiesystemen in de akkerbouw en
vollegrondsgroenteteelt

343

Beheersing en bestrijding van onkruiden (DLO-PO-programma)

19
19

3.2 Plantenveredeling en plantenreproductie
29

Beheer en exploitatie van genetische bronnen van cultuurgewassen

20
20

(WDT-programma)

281

Moleculaire ontwikkelingsbiologie gericht opverbetering van resistentie
en kwaliteit van planten en op ontwikkeling van nieuwe veredelings-en
reproductiemethoden (sponsor-programma)

20

284

Verbetering van de kwaliteit van plantaardig uitgangsmateriaal (sponsor-

20

programma)

285

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

21

(sponsor-programma)

287

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

21

programma)

364

Innovatie in siergewasketens door gerichte veredeling en verbeterd

21

U i t g a n g s m a t e r i a a l (DLO-PO-en sponsor-programma)

3.3 Diergezondheid en dierenwelzijn

22

254

Onderzoek naar een optimaal gebruik van het natuurlijk, immunologisch
afweersysteem alsessentieelonderdeel van degezondheidsbalans van
huisdieren

22

294

Onderzoek ter bevordering van pluimveegezondheid en veiligheid van
pluimvee-producten

22

295

Ontwerpen en evalueren van methoden om landbouwhuisdierpopulaties vrijte maken ente houden van Aujeszky virus,IBR,
Actinobacillus pleuropneumonias enSalmonella enteritides

22

296

Synthetische vaccins,diagnostica en hormoon analoga (sponsor-programma)

23

298

Preventie en bestrijding van aangifteplichtige envirale exotische ziekten

23

(WDT-programma)

299

Diagnostiek in het kader van wettelijke en opgedragen taken,

24

diagnostiekontwikkeling in het kader van bestrijdings- en
monitoringsprogrammma's en referentietaken ID-DLO(WDT-programma)
300

Advisering van de rijksoverheid betreffende de registratie en de
kwaliteitsbewaking van diergeneesmiddelen en detoelating van
toevoegingsmiddelen in diervoeder (WDT-programma)

24

301

Aanpassingsvermogen en welzijn van landbouwhuisdieren

340

Productie,kwaliteitsbeheersing en beschikbaar houden van vaccins,
reagentia en diagnostica (WDT-programma)

25

348

Ontwikkeling van nieuwe concepten voor toekomstige
veehouderijsystemen

25

349

Verbeteren van diergezondheid enwelzijn en verminderen van
milieubelasting door gebruik te makenvan "natuurlijke" weerstand en
gedrag van dieren

26

351

Ontwikkeling van bestrijdingstechnieken voor lijst Aziekten en
zoönosen

26

25

3.4 Fokkerij en voortplanting

27

350

Mogelijkheden voor erfelijke verbetering van gezondheid en vruchtbaarheid ten behoeve van het welzijn en de levensduur van
hoogproductieve dieren

352

Agrobiodiversiteit landbouwhuisdieren

27

3.5 Veevoeding

28

297

Vermindering van destikstof- enfosforemissie van melkveebedrijven
door een hogere benutting van ruwvoer van eigen bodem (sponsor-progr.)

341

Op nutriënten gebaseerde voedersystemen voor landbouwhuisdieren,
dievoorspelling van productie, productkwaliteit en samenstelling van
excreta mogelijk maken (sponsor-programma)

27

28
28

3.6 Bodem en nutriëntenbeheer
256

Nutriënten-enwaterhuishouding in beschermde teelten (DLO-PO-progr.)

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

328

Bodem-en grondwaterinformatie voor degroene ruimte

329

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

29
29
29

29
30

3-7 Biosfeer en milieu
262

Invloeden van de luchtkwaliteit op de kwaliteit van natuur en landbouw

305

Bodemkwaliteit en microbiële diversiteit

309

Meten en monitoren van emissies vanammoniak, geur en
broeikasgassen uit veehouderijgebouwen, ammoniak-emissiemetingen
bij mesttoediening in de praktijk en ontwikkeling van innovatieve
methoden voor het meten van de mestsamenstelling

315

Kennisontwikkeling voor de Milieuplanbureaufunctie (WDT-programma)

344

Klimaatverandering en defuncties van het landelijk gebied (inoprichting)

359

Emissies,emissiereducerende methoden en milieurisico's van
gewasbeschermings- middelen(DLO-PO-programma)

31
31
31
31

32
32
32

3.8 Ontwikkeling en beheer landelijk gebied

33

248

Economische aspectenvan de ontwikkeling van het landelijk gebied

33

314

Publiek en bestuurlijk draagvlak voor natuur en landschap

33

316

Stad-Land

332

Multifunctionele Landbouw enAgrarisch Natuurbeheer (DLO-PO-

33
34

programma)

358

Geografische Informatiesystemen en Remote Sensing:Geo-informatie
voor Landbouw, natuur en Groene Ruimte

34

360

Ecologie en Groene Ruimte

362

Waterbeheer voor landbouw en natuur (DLO-PO-programma)

35

363

Kwaliteit Leefomgeving alsintegratiekader voor omgevingsbeleid

35

3.9 Natuurontwikkeling, -beheer en -behoud

36

34

283

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

36

319

Biodiversiteit in Natuurterreinen en Cultuurlandschappen

36

320

Bossenin ecologische en maatschappelijke context

37

321

Systeemgerichte Ecotoxicologie voor de Natuurlijke Omgeving (SENO)

37

324

Aquatische ecosystemen (zoet, brak,zout);structuur enfunctioneren,
interacties tussen deverschillende gebruiksfunkties,vooral m.b.t.de
visserij en behoud en herstelvan de natuurfunctie

38

325

Natuurplanbureaufunctie

38

3.10 Recreatie en toerisme

39

3.11 Productveiligheid
347
302

Biologische veiligheid van genetisch gemodificeerde gewassen
Bewaking van de kwaliteit en veiligheid van land-en
tuinbouwproducten (WDT-programma)

311

Veiligheid en gezondheid voedingsmiddelen

312

Deinvloed van kritische stoffen op de kwaliteit van voedsel

357

Risicobeheersing enveiligheid vanvoeding

40
40
40
41
41
41

3.12 Kwaliteit, be-en verwerking plantaardig product

42

286

Verbetering van produktkwaliteit in de keten via veredelingsonderzoek
aan land- entuinbouwgewassen (sponsor-programma)

42

289

Na-oogstfysiologie en productkwaliteit (sponsor-programma)

42

333

Duurzame bedrijfssystemen voor siergewassen en glasgroenten
a:Geïntegreerde tuinbouw (PO-DLO-programma)

43

334

Systeem-en experimenteel onderzoek naar opbrengstverhoging,
terugdringing vanverliezen en kwaliteitsverbetering bij deteelt van
zetmeelaardappelen (DLO-PO-en sponsor-programma)

43

345

Doorbraaktechnologieën ten behoevevan deverwerking van duurzame
agromaterialenvoor dechemische industrie, een maatschappelijke
vraag (sponsor-proramma)

346

Verwerking, procestechnologie en productontwikkeling (sponsor-progr.)

44

44

3.13 Kwaliteit, be-en verwerking dierlijk product
335

45

Kwaliteit enTechnologie Dierlijke Producten

45

3.14 Sociaal-economische o n t w i k k e l i n g
157

Statistische documentatie en databanken

203

Bedrijfsontwikkelingsonderzoek en effecten van verandering in techniek

46
46
46

en omgeving voor bedrijven en sectoren
239

Bedrijven-lnformatienet (WDT-programma)

242

Analyseconcurrentiekracht van de Nederlandse agribusiness (DLO-PO-

46
47

programma)

279

Bibliografische eninhoudelijke ontsluiting van wetenschappelijke
agrarische literatuur t.b.v.in FAO-verband samenwerkende bibliotheekendocumentatiecentra (WDT-programma)

47

310

Ontwikkeling van duurzame melkveehouderij op gangbare bedrijven

47

(PO-DLO-programma)

354

(Inter-)nationaal beleidsonderzoek

3.15 Inzet v a ntechniek en t e c h n o l o g i e i n de agrarische
sector
257

Mechatronischesystemen voor agrarische productieprocessen (sponsor-

48

49
49

programma)

290

Ontwikkeling van systemen voor besturing en optimalisatie van agroindustriële ketens(sponsor-programma)

49

293

Reductievan het absolute energiegebruik enverbetering van deenergieefficiëntie in de beschermdeteelten met behoud van kwaliteit (DLO-PO-en

50

sponsor-programma)

331

Ontwikkeling van een aan Nederlandse omstandigheden aangepast
systeemvan precisielandbouw (sponsor-programma)

355

Ketens & Logistiek (inoprichting)

51

3.16 Arbeidsbehoefte, arbeidsorganisatie en
arbeidsomstandigheden

52

292

Verbetering van dearbeidsvoorziening, arbeidsorganisatie en
arbeidsomstandigheden op bedrijven (DLO-PO-programma)

3.17 Voedselvoorziening en plattelandsontwikkeling in
de t w e e d e en derde w e r e l d
330

Voedselzekerheid en beheer van natuurlijke hulpbronnen in lage
inkomenslanden

51

52

53
53

3.18 Visserijsector specifieke vraagstukken
339

Onderzoek voortvloeiend uit voor devisserij van kracht zijnde
internationale en nationale wettelijke regelingen (WDT-programma)

54
54
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Beheer en exploitatie van genetische bronnen van cultuurgewassen (WDT-
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20

programma)

157

Statistische documentatie en databanken

203

Bedrijfsontwikkelingsonderzoek en effecten vanverandering in techniek en

46
46

omgeving voor bedrijven en sectoren
239

Bedrijven-lnformatienet (WDT-programma)

242

Analyse concurrentiekracht van de Nederlandse agribusiness (DLO-PO-programma)

248
254
256

Economische aspectenvan de ontwikkeling van het landelijk gebied
Onderzoek naar een optimaal gebruik van het natuurlijk, immunologisch
afweersysteem alsessentieel onderdeelvan de gezondheidsbalans van
huisdieren
Nutriënten-en waterhuishouding in beschermde teelten (DLO-PO-progr.)

257

Mechatronische systemen voor agrarische productieprocessen (sponsor-

46
47
33
22
29
49

programma)

262

Invloeden van de luchtkwaliteit op de kwaliteit van natuur en landbouw

31

279

Bibliografische eninhoudelijke ontsluiting van wetenschappelijke agrarische
literatuur t.b.v.in FAO-verband samenwerkende bibliotheek- en
documentatiecentra (WDT-programma)

47

281

Moleculaire ontwikkelingsbiologie gericht op verbetering van resistentie en
kwaliteit van planten en op ontwikkeling van nieuwe veredelings- en
reproductiemethoden (sponsor-programma)

20

282

Resistentieveredelingsonderzoekin akker-en tuinbouwgewassen (sponsor-

17

programma)

283

Ontwikkeling entoepassingvan methoden voor de kwantificering van
genetische diversiteit t.b.v. natuuren landschapsontwikkeling

284

Verbetering van de kwaliteit van plantaardig uitgangsmateriaal (sponsor-

36
20

programma)

285

Genetische regulatie en modificatie van Metabolische Processen:de Plant als
Natuurlijke Producent van Economisch Interessante Stoffen (sponsor-programma)

21

286

Verbetering van produktkwaliteit in de keten via veredelingsonderzoek aan
land-entuinbouwgewassen (sponsor-programma)

42

287

Het ontwikkelen van methoden ten behoeve van en het gebruik van
21
rasseninformatie systemen en het produceren van rassenlijsten (WDT-programma)

289

Na-oogstfysiologie en productkwaliteit (sponsor-programma)

290

Ontwikkeling van systemen voor besturing en optimalisatie van agro-

42
49

i n d u s t r i ë l e k e t e n s (sponsor-programma)

292

Verbetering van de arbeidsvoorziening, arbeidsorganisatie en
arbeidsomstandigheden op bedrijven (DLO-PO-programma)

293

Reductievan het absolute energiegebruik en verbetering van de energieefficiëntie in de beschermde teelten met behoud van kwaliteit (DLO-PO-en

52
50

sponsor-programma)

294

Onderzoek ter bevordering van pluimveegezondheid en veiligheid van
pluimvee-producten

22

295

Ontwerpen en evalueren van methoden om landbouwhuis-dierpopulaties vrij
te maken ente houdenvan Aujeszkyvirus,IBR,ActinobaciUus
pleuropneumoniae enSalmonella enteritides

22

296

Synthetische vaccins,diagnostica en hormoon analoga (sponsor-programma)

23

297

Vermindering van destikstof- enfosforemissie van melkveebedrijven door een
hogere benutting van ruwvoer van eigen bodem (sponsor-progr.)

28

298

Preventie en bestrijding van aangifteplichtige en virale exotische ziekten (WDT-

23

programma)

299

Diagnostiek in het kader vanwettelijke en opgedragen taken,
diagnostiekontwikkeling in het kader van bestrijdings- en
monitoringsprogrammma's en referentietaken ID-DLO(WDT-programma)

24

300

Advisering van de rijksoverheid betreffende de registratie en de
kwaliteitsbewaking van diergeneesmiddelen en detoelating van
toevoegingsmiddelen in diervoeder (WDT-programma)

24

301

Aanpassingsvermogen enwelzijn van landbouwhuisdieren

302

Bewaking van de kwaliteit enveiligheid van land- entuinbouwproducten (WDT-

25
40

programma)

303

Milieuvriendelijke Beheersing van niet-cystevormendewortelnematoden in
VOllegrondsteelten(PO-DLO-programma)

305

Bodemkwaliteit en microbiële diversiteit

309

Meten en monitoren van emissiesvan ammoniak, geur en broeikasgassen uit
veehouderijgebouwen, ammoniak-emissiemetingen bij mesttoediening in de
praktijk en ontwikkeling vaninnovatieve methoden voor het meten van de
mestsamenstelling

310

Ontwikkeling van duurzame melkveehouderij op gangbare bedrijven

17
31

(PO-DLO-

31

47

programma)

311

Veiligheid en gezondheid voedingsmiddelen

312

Deinvloed van kritische stoffen op de kwaliteit van voedsel

314

Publiek en bestuurlijk draagvlak voor natuur en landschap

315

Kennisontwikkeling voor de Milieuplanbureaufunctie (WDT-programma)

316
317

Stad-Land
Dynamiek en beheer van nutriënten op bedrijfs-en regionaal niveau;
kwantificering van landbouwkundige en milieukundige nutriënten-verliezen
en beheer en controle van nutriëntenstromen,ten behoevevan landbouw-,
natuur- en milieubeleid

318

Onderzoek naar dedetectie en de ecologie van Pseudomonas solanacearum,
deveroorzaker van bruinrot van aardappel,en naar deepidemiologie van de

41
41
33
32
33
29

17

ziekte
319

Biodiversiteit in Natuurterreinen en Cultuurlandschappen

36

320

Bossenin ecologische en maatschappelijke context

37

321
324

Systeemgerichte Ecotoxicologie voor de Natuurlijke Omgeving (SENO)
Aquatische ecosystemen (zoet, brak,zout);structuur enfunctioneren,
interacties tussen deverschillende gebruiksfunkties, vooral m.b.t.devisserij en
behoud en herstelvan de natuurfunctie

325

Natuurplanbureaufunctie

328

Bodem-en grondwaterinformatie voor degroene ruimte

329

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

330

Voedselzekerheid en beheer van natuurlijke hulpbronnen in lage
inkomenslanden

53

331

Ontwikkeling van een aan Nederlandse omstandigheden aangepast systeem
van precisielandbouw (sponsor-programma)

51

332

Multifunctionele Landbouw en Agrarisch Natuurbeheer (DLO-PO-programma)

37
38

38
29
30

34

333

Duurzame bedrijfssystemen voor siergewassen en glasgroenten
a:Geïntegreerde tuinbouw (PO-DLO-programma)

43

334

Systeem-en experimenteel onderzoek naar opbrengstverhoging,
terugdringing van verliezen en kwaliteitsverbetering bij deteelt van

43

z e t m e e l a a r d a p p e l e n (DLO-PO-en sponsor-programma)

335

Kwaliteit en Technologie Dierlijke Producten

336

Plantenvirussen en -viroïden (DLO-PO-programma)

337

Management van plantpathogene schimmels en bacteriën (DLO-PO-programma)

338

Signalering en beheersing van plaaginsecten,mijten en slakken (DLO-PO-

45
18
18
18

programma)

339

Onderzoek voortvloeiend uit voor devisserijvan kracht zijnde internationale
en nationale wettelijke regelingen (WDT-programma)

340

Productie, kwaliteitsbeheersing en beschikbaar houden van vaccins, reagentia
en diagnostica (WDT-programma)

341

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

54
25
28

m o g e l i j k m a k e n (sponsor-programma)

342

Ecologisering van plantaardige productiesystemen in de akkerbouw en
vollegrondsgroenteteelt

343

Beheersing en bestrijding van onkruiden (DLO-PO-programma)

344

Klimaatverandering en defuncties van het landelijk gebied (inoprichting)

345

Doorbraaktechnologieën ten behoevevan deverwerking van duurzame
agromaterialen voor dechemische industrie, een maatschappelijke vraag

19
19
32
44

(sponsor-proramma)

346

Verwerking, procestechnologie en productontwikkeling (sponsor-progr.)

44

347

Biologischeveiligheid van genetisch gemodificeerde gewassen

40

348
349

Ontwikkeling van nieuwe concepten voor toekomstige veehouderijsystemen
Verbeteren van diergezondheid enwelzijn enverminderen van milieubelasting
door gebruikte maken van "natuurlijke" weerstand en gedrag van dieren

25
26

350

Mogelijkheden voor erfelijke verbetering vangezondheid envrucht-baarheid
ten behoeve van hetwelzijn en de levensduur van hoogproductieve dieren

27

351

Ontwikkeling van bestrijdingstechnieken voor lijst Aziekten en zoönosen

26

352

Agrobiodiversiteit landbouwhuisdieren

27

354

(Inter-)nationaal beleidsonderzoek

48

355

Ketens & Logistiek (inoprichting)

51

357

Risicobeheersing enveiligheid van voeding

41

358

Geografische Informatiesystemen en Remote Sensing:Geo-informatievoor
Landbouw, natuur en Groene Ruimte

359

Emissies,emissiereducerende methoden en milieurisico's van
gewasbeschermings- middelen (DLO-PO-programma)

360

Ecologie en Groene Ruimte

362

Waterbeheer voor landbouw en natuur (DLO-PO-programma)

35

363

Kwaliteit Leefomgeving alsintegratiekader voor omgevingsbeleid

35

364

Innovatie in siergewasketens door gerichte veredeling en verbeterd
u i t g a n g s m a t e r i a a l (DLO-PO-en sponsor-programma)

10

34
32
34

21

1. Inleiding
M.fa.t het onderzoek dat DLOjaarlijks in opdracht van LNV uitvoert, worden afspraken gemaakt op3
niveau's:
Laag l :

Langetermijn verplichtingen envoornamelijk Strategische Expertise Ontwikkeling
(SEO);SEOmoet DLOin staat stellen toekomstige vragen op te lossen die in de huidige
programma's niet zijn te beantwoorden (circa 15%van detotale LNV-financiering);

Laag 2:

Onderzoekprogramma's en programma's voor wettelijke endienstverlenende taken
(WDT);dit betreft voornamelijk middellange termijn onderzoek, vraaggestuurd vanuit
de LNV-beleidsdirecties (circa 80%vandetotale LNV-financiering);

Laag 3:

Korte-termijn onderzoek rechtstreeks overeengekomen tussen LNV-beleidsdirecties en
instituten (circa 5%van detotale LNV-financiering).

Deafspraken m.b.t. laag 1,2en 3worden jaarlijks vastgelegd in het Managementcontract LNV-DLO.
In het DLO-onderzoekplan 1999voor L/Wzijn deonderzoek- enWDT-programma'sopgenomen die
DLOin 1999 uitvoert. Indie zin is dit onderzoekplan een aanvulling op het Managementcontract
LNV-DLO 1999m.b.t.de besteding van de laag 2-gelden. Dit document is een bundeling vande
samenvattingen van de programma's in het Onderzoekplan.
Korte-termijn projecten (laag 3) en projecten enSEO-projecten (laag l ) zijn niet in het DLOonderzoekplan opgenomen.

11

2. Toelichting op de LNV-programma's
In het 'DLO-onderzoekplan 1999voor LNV' zijn 21nieuwe onderzoek- enWDT-programma's en 60
reeds lopende programma's opgenomen. Deprogramma's hebben (in principe) een looptijd van 4
jaar zodatjaarlijks gemiddeld zo'n 25%van de programmabudgetten vrijvalt. Vrijvallende
programmagelden worden ingezet voor kennisvragen rond nieuwe envernieuwde beleidsvragen
van LNV.
Toetsing nieuwe programma's
Denieuwe programma's komen tot stand op basisvan de door LNVafgegeven indicaties voor de
programmering. De nieuwe programma's worden beoordeeld door ex ante toetsingscommissies, die
worden ingesteld door de Directie Wetenschap & Kennisoverdracht van LNV.
Alle nieuwe programma's in 1999zijn goedgekeurd op twee programma's na (SC-344Klimaat en
beleid en LEI-355Ketensenlogistiek). Beide programma's zijn voorlopig goedgekeurd voor 1jaar en
hebben de i.o. status [in oprichting) gekregen. Dit houdt in dat in 2000 deze programma's nog verder
vorm moeten krijgen.
Sponsor- en gebruikersprogramma's
LNVmaakt onderscheid tussen sponsor- en gebruikersprogramma's. Deresultaten van sponsorprogramma's leveren in hoofdzaak een bijdrage aan deimplementatie van het LNV-beleid.Over het
algemeen zijn maatschappelijke actoren de directe gebruikers en/of doelgroep van de resultaten. In
1999zijn er in totaal 17sponsor-programma's.
Deresultaten van gebruikersprogramma's leveren eendirecte bijdrage aan de ontwikkeling van het
LNV-beleid. Beleidsdirecties zijn direct betrokken bij resultaten van het programma of zelfs
resultaten van projecten.
Samenwerking met praktijkonderzoek
In 1999worden 15programma's samen met het praktijkonderzoek uitgevoerd (deze programma's
zijn geoormerkt als DLO-PO resp.PO-DLOafhankelijk van het feit of DLOresp.POtrekker is).
Belangrijkste vernieuwingen binnen de onderzoekprogrammering in 1999
Op een groot aantal aandachtsterreinen binnen het kennisbeleid van LNVzijn in 1999 nieuwe
programma's gestart.
Ontwikkeling van geïntegreerde enbiologische productiesystemen
In 1999is het vernieuwde onderzoekprogramma Ecologisering vanplantaardige productiesystemen
(AB-342,alsvervolg op AB-265) gestart. Indit programma is DLO-expertise op het gebied van
productie-ecologie, gewasbescherming enveredeling geïntegreerd.
Daarnaast is het vernieuwde Geïntegreerde onkruidbeheersing gestart (AB-343,alsvervolg opAB266). Dit programma -waarin vanaf 1999wordt samengewerkt met het praktijkonderzoek - heeft tot
doel de mogelijkheden voor het terugdringen van chemische bestrijdingsmiddelen te onderzoeken.
Het richt zich daarbij o.a.op biologische en mechanische onkruidbestrijding.
Mest en ammoniokproblematiek
Het lopende programma IMAG-309 Gasvormige emissiesin de veehouderij gericht opde mest-en
ammoniakregelgeving van LNVisin 1999 vernieuwd.Onderdelen van verwante, aflopende
programma's (o.a.IMAG-241)zijn hierin geïntegreerd. Detotale programmafinanciering van dit type
onderzoek is daarbij afgenomen.
Gezondheid en welzijn van dieren
Venieuwing binnen het veehouderij-onderzoek isin 1999 sterk gericht op de huidige problematiek
binnen deintensieve veehouderij in Nederland. Het nieuwe,omvangrijk programma ID-348 Nieuwe
veehouderijsystemen voorde toekomst is eeninnovatief, multidisciplinair programma gericht op de
ontwikkeling van nieuwe concepten van toekomstige veehouderijsystemen. Indit programma
komen behalve veterinaire aspecten ook technologische, bedrijfs-economische en landschappelijke
aspecten aan bod.
Daarnaast start in 1999 een nieuw programma dat zichspecifiek richt op het Verbeteren van
dierwelzijns en-gezondheidsaspecten in deintensieve veehouderij (ID-349) dmv het verbeteren van
voedings-, huisvestings-en managementsystemen.
Mogelijkheden voor erfelijke verbetering vangezondheid en welzijn van hoogproductieve
landbouwhuisdieren worden onderzocht in het nieuwe ID-350.
Nieuwe bestrijdingstechnieken voor prioritaire veterinaire ziektes (BSE,mond-en klauwzeer,
klassieke varkenspest) worden ontwikkeld in het nieuwe ID-351.
Inteargte ketenzorg
Het in 1999 gestarte programma Risicobeheersing en veiligheid von de voeding (RIKILT-357) richt op
een integrale benadering vande risicobeheersing enveiligheid van voeding. Risicobeoordeling,risicomanagement en risicocommunicatie zijn dedrie centrale thema's in dit geheel nieuwe
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programma.
Een programma dat eveneens risicobeoordeling alsthema heeft is het vernieuwde CPRO-347
Veiligheid transgene planten. Het programma richt zichop de consequenties van deintroductie van
genetisch gemodificeerde planten en de maatschappelijke gewenstheid daarvan.
Internationaal Natuurbeheer
Op basisvan deinterdepartementale nota Programma Internationaal Natuurbeheer (PIN)is
onderzoek op het gebied van Oost-Europese bossen,Europese cultuurlandschappen, integraal kusten rivierbeheer enwetlands in de Oost-Atlantische trekroute versterkt binnen het lopende
programma AB-330 Noord-Zuid.
Verhoging van dekwaliteit van producten
Innovatie van degehele siergewasketen is onderwerp van het nieuwe programma Innovatie
Siergewassen(CPRO-364).Het programma richt zichopveredeling envermeerdering van
siergewassen enwordt samen met het praktijkonderzoek uitgevoerd.
Geavanceerdeverwerkinas- endistributiemethoden voor agrarische producten
In 1999 start het nieuwe programma Ketens & Logistiek (LEI-355)- Het heeft tot doel de ketenkundige
kennis ende ervaring die in de afgelopen jaren binnen DLOis opgebouwd op het gebied van
responsiviteit vanvraaggestuurde ketens,ontwikkeling van nieuwe logistieke concepten, regionale
aspecten van agro-logistiek en ICT-aspectente verankeren.
Gebruik van landbouwproducten voor non-food doeleinden
In 1999 start het vernieuwde programma Verwerking van Agro-materialen (ATO-345).Doelvan het
programma isdeontwikkeling van doorbraaktechnologieën voor het generen van producten en
halffabrikaten uit agrogrondstoffen. Binnen het LNV-kennisbeleid heeft Agrificatie de laatste jaren
overigens steeds minder prioriteit gekregen hetgeen zichin 1999 heeft vertaald in een vermindering
van het onderzoeksbudget voor dit thema.
Kwaliteit van bodem, water en lucht
In 1999start eenvernieuwd enversterkt programma Waterbeheer (SC-362).Het programma richt
zicho.a.op het belang vanwater voor land- entuinbouw en natuur.
Programma AB-262isin 1999vernieuwd en met 1jaar verlengd. Het centrale thema in dit
programma is nu Deinvloed van luchtkwaliteit op dekwaliteit van landbouw en natuur.
Onderbouwing van overheidsbeleid t.a.v.gewasbeschermings-middelen en milieu vindt plaatsin het
vernieuwde programma Milieurisico's van bestrijdingsmiddelen (SC-359).Het onderzoek wordt sinds
1999 uitgeveord in samenwerking met het praktijkonderzoek.
Het vernieuwde programma SC-358Geografische Informatie SystemenenRemote Sensingheeft tot
doel een LNVbreed service loket in te richten voor geo-informatie voor landbouw, natuur en Groene
Ruimte.
Ecotogischeprocessenen kringlopen
In 1999start het vernieuwde programma Ecologie engroene ruimte (SC-360).Het programma richt
zich op de ontwikkeling van ecologische data-en monitoringsystemen, geïntegreerde
procesmodellen en kennissystemen,en detoepassing ervan in scenariostudies en beleidsevaluaties.
In het vernieuwde programma SC-344klimaatverandering en beleid vindt middellange en lange
termijn onderzoek plaats dat gericht isop het verkleinen van onzekerheden in de kennis over
klimaatveranderingsprocessen en op de duurzaamheid en stabiliteit van oplossingsrichtingen.
Landschapsbeheer, eninrichtinas- en beheersmaatregelen
Het al eerder genoemde programma Waterbeheer (SC-362) richt zichook op de integrale aanpak van
het waterbeheer op regionale schaal.Hierbij wordt aandacht geschonken aan de duurzame
inrichting vande groene ruimte,stad-land problematiek en aan milieu-en natuurverkenningen.
Het lopende programma SC-316Stad-land isin 1999versterkt. Indit programma worden
verstedelijkingsprocessen geanalyseerd envisiesontwikkeld m.b.t.de sturing vandezeprocessen.
In 1999isook het nieuwe programma SC-363Kwaliteit leefomgeving gestart. Dit multidisciplinaire
programma integreert kennis over sociale, economische, ecologische enculturele factoren t.b.v.
inrichting en beheer van deGroene Ruimte.
Het onderzoek m.b.t.Recreatieen Toerismeisvanaf 1999 niet meer ondergebracht in een apart
programma maar geïntegreerd in deverwante programma's LEI-248Economie en landelijk gebied,
SC-314Publiek en Bestuurlijk draagvlak enSC-316.
Bestuurskundige ensocigle wetenschappen
In 1999is het programma (Inter)Nationaal beleidsonderzoek (LEI-354)vernieuwd enversterkt. Het
programma richt zichop voorbereiding en evaluatie van het beleid van LNVten aanzien van
landbouw, tuinbouw, bosbouw envisserij op internationaal, nationaal en regionaal niveau.
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Omvang laag 2 in 1996 en 1999
In de programmabeschrijvingen is de totale omvang per p r o g r a m m a weergegeven. Dit betreft
behalve onderzoek dat door LNV gefinancierd w o r d t ook onderzoek waaraan w o r d t bijgedragen
door derden - bijv. Europese Unie, bedrijfsleven, produktschappen. In dat geval gaat het o m
onderzoek dat qua doelstelling aansluit bij de doelstellingen van het p r o g r a m m a en waarmee het
programma als zodanig versneld en/of uitgebreid w o r d t .
Wat betreft de LNV financiering van de programma's zijn er sinds 1996 geleidelijk aan
verschuivingen opgetreden in de omvang van de LNV-programmafinanciering per onderzoeksthema
(zie t a b e l l ) . Deze verschuivingen zijn het gevolg van verschuivingen in prioriteiten binnen het
kennisbeleid van LNV.
Tabel 1 . Omvang LNV-programmafinanciering van de DLO-marksegmenten in 1996 en 1999

DLO-marksegment

Inzet 1996
geïndexeerd
naar situatie
1999 MMf)

Inzet 1999
(Mf)

Verschuivingen
in programma
financiering
(Mf)
(B-A)

Ratio
1999 /1996
(B/A)

1. Gewasbescherming

12,6

11,0

-1,7

0,87

2. Plantenveredeling & reproductie

12,0

11,7

-0,4

0,97
1,07

3. Diergezondheid & welzijn

27,1

29,1

+ 2,0

4. Fokkerij & voortplanting

5,3

2,2

-3,1

0,42

5.Veevoeding

6,2

3,9

-2,3

0,63

6. Nutriënten-en bodembeheer

13,2

10,7

-2,6

0,81

7. Biosfeer 8cmilieu

14,1

13,1

-0,9

0,93

8. Ontwikkeling 81 beheer landelijk gebied

11,9

+ 4,4

1,37

9. Natuurontwikkeling, beheer &. behoud

18,3

16,3
20,8

+ 2,5

1,14
0,69

10. Recreatie & toerisme

2,0

-0,9

11. Productveiligheid

2,9
16,1

19,0

+ 2,9

1,18

12. Kwaliteit plantaardig product

14,1

12,1

-2,1

0,85

13. Kwaliteit dierlijk product

5,0

4,5

-0,5

0,90

14.Sociaal-econ.Ontwikkeling Agrosector

19,6

23,3

+ 3,6

1,18

i5+l6Techniek 81technologie agrosector +
Arbeidsvraagstukken

12,8

9,5

-3,3

0,74

17-Voedselvoorziening 2e81 3e wereld

3,3

4,9

+ 1,6

1,50

3,9

4,5

+ 0,6

1,17

198,5 *

198,5

18. Visserij-vraagstukken
Totaal

LNV heeft zich i n haar Kennisbeleidsplan 1995-1998 ten d o e l gesteld vraagstukken op het gebied van
algemeen belang zoals m i l i e u , natuur, landschap, welzijn d i e r e n en veiligheid&gezondheid gericht te
stimuleren. De inzet op onderzoekthema's als Productveiligheid
(segment 11), aan Groene Ruimte
gerelateerde thema's (segmenten 8 en 9), Diergezondheid en welzijn (segment 3) is sinds 1996 dan
ook duidelijk t o e g e n o m e n (zie tabel 1).
Een ander uitgangspunt is dat het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, andere overheden en
internationale instanties gestimuleerd w o r d e n kennisproductie mee te financieren, met name als de
resultaten van het onderzoek van direct belang zijn voor de co-financier. Toepassing van dit
profijtbeginsel is zichtbaar in de afname van de omvang van de aan het agrarisch bedrijfsleven
gerelateerde thema's (segmenten 1,2, 4, 5 , 1 2 , 1 3 , 1 5 en 16) sinds 1996.
De t o e n a m e van de programmafinanciering van segment 1 1 k o m t mede v o o r t uit de (toenemende)
behoefte van LNV aan beleidsondersteunend, sociaal-economisch onderzoek van LEI-DLO.

1

Hettotaal aan programmageldenin 1996bedroeg Mf 172,6.In 1999 bedraagt het totaal Mf 198,5.Het hogere
bedrag aan programmagelden in 1999isniet het gevolg van een toename aancapaciteit maar het gevolg van een
herverdeling van middelen. In 1998iseen nieuwe tariefstelselingevoerd:de kosten voor huisvesting en
wachtgelden maken vanaf 1998 onderdeel uit van het tarief. Eenevenredig deelvan het (bestaande )budget voor
huisvesting en wachtgelden isin 1998toegevoegd aan de programmagelden.
Voor een (objectieve) vergelijking vaninzet van programmageld in 1999 en 1996zijn in tabel 1de 1996-bedragen
omgerekend naar het 1999-bedrag: 1996-bedrag geïndexeerd =(198,5/ 172,6) * 1996-bedrag.
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3 Onderzoekthema's
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3.1 Gewasbescherming
Programma 282

Resistentieveredelingsonderzoek in akker- en tuinbouwgewassen (sponsorprogramma)

programmaleider

Prof.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 ende
afhankelijkheid van bestrijdingsmiddelen in de land-en tuinbouw beoogd t.b.v. een schoon milieu
en eenveilige consumptie.

indicatie omvang

Totaal Mf 3,1waarvan Mf 1,7 ten lastevan LNVvoor DLO

Programma 303

Milieuvriendelijke beheersing van m'et-cystevormendewortelnematoden in
vollegrondsteelten (PO-DLO-programma)

programmaleider

ir.P.M. Spoorenberg (PAV)

aanvangsjaar

1997

eindjaar

2000

samenvatting

Op basisvan de resultaten van praktijkonderzoek enfundamenteel onderzoek worden strategieën
ontwikkeld voor deduurzame beheersing van niet-cystevormendewortelaaltjes (Meloidogyne,
Pratylenchus, Trichodoridae) in allevollegrondsteelt-sectoren. Het betreft deontwikkeling 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.

indicatie omvang

Totaal Mf 6,0waarvan Mf 1,8 ten lastevan LNVvoor DLOen Mf 1,4 ten lastevan LNVvoor PO.

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

aanvangsjaar

1996

eindjaar

1999

samenvatting

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

indicatie omvang

Totaal Mf 0,2waarvan Mf 0,1ten laste van LNVvoor DLO.

IPO-DLO
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Programma 336

Plantenvirussen en -viroïden (DLO-PO-programma)

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 een economisch en maatschappelijk verantwoorde wijze om schade door
deze pathogenen te voorkomen. Dit zalworden bereikt door o.a. het ontwikkelen van
detectiemethoden voor de selectie 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.

indicatie omvang

Totaal Mf 3,4waarvan Mf 1,5ten laste van LNVvoor DLOen Mf 0,4 ten laste van LNVvoor PO.

Programma 337

Management van plantpathogene schimmels en bacteriën(DLO-POprogramma)

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 en de 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 en dynamiek 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 zichop een aantal schimmel-en bacterieziekten die een breed belang hebben
voor diverse sectoren,en die als model kunnen dienen voor andere ziekteproblemen. Dit betreft
Phytophthora en bruinrot bij aardappel,Borryr/s-ziekten (o.m. vuur), ende belangrijkste pathogène
bodemschimmels Rhizoctonia, Fusarium enPythium. Het onderzoek door IPO-DLOis daarbij
strategisch/modelmatig van aard en heeft de schadeverwekker alsingang. Devertaling naar de
gewassen wordt gerealiseerd door het Praktijkonderzoek, dat in dit programma trekker isvoor
sector-specifieke problemen zoalsschurft in appel.

indicatie omvang

Totaal Mf 8,6 waarvan Mf 2,6 ten lastevan LNVvoor DLO,Mf 3,5 ten lastevan LNVvoor POen Mf
0,3ten lastevan LNVvooor TNO.

Programma 338

Signalering en beheersing van plaaginsecten, mijten en slakken(DLO-POprogramma)

programmaleider

dr. P.H.Smits,IPO-DLO

aanvangsjaar

1998

eindjaar

2001

samenvatting

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 hoofdthema's:(a)
signaalstoffen en signalering,en (b) biologische bestrijding. Het onderzoek concentreert zich op
bladluizen entrips,die in alle sectoren belangrijke plaaginsecten en virusverspreiders zijn. Daarnaast
is er onderzoek aande signalering en/of biologische bestrijding van wittevliegen,wantsen,
taxuskever, koolgalmug, koolvlieg,tarwestengelgalmug, ritnaalden en kniptorren,slakken,rupsen
van nachtvlinders, mijten en leliehaantje.
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indicatie omvang

Programma 342

Totaal Mf 5,0 waarvan Mf 1,2 ten laste van LNVvoor DLO,Mf 2,0ten lastevan LNVvoor POen Mf 03
ten laste van LNVvoorTNO.

Ecologisering van plantaardige productiesystemen in de akkerbouw en
vollegrondsgroenteteelt

programmaleider

dr.ir.JJ. Schröder, AB-DLO

aanvangsjaar

1999

eindjaar

2002

samenvatting

Het programma draagt bij aan de ecologisering van de plantaardige productie in de akkerbouw en
vollegrondsgroenteteelt. Om de duurzaamheid van een breedtoegepaste ecologisering snelen
volledig zichtbaar te maken en aante geven welke inspanning de ecologisering vergt, richt het
onderzoek zich op het ontwikkelen van teelt- en bedrijfsystemen binnen de randvoorwaarden die de
biologische landbouw stelt aan doelen en middelen. Daarbij zullen verbanden gelegd worden met
gangbare systemen om eencompleet beeld van voor- en nadelen te krijgen en kosteneffectieve
onderdelen ook daar ingang te laten vinden.
Met empirisch entheoretisch onderzoek zalworden gezocht naar nieuwe technologie ter oplossing
van strategische knelpunten in de biologische landbouw. Deze nieuwe technologische oplossingen
zullen worden gezocht opde agro-ecosysteemnivo's van proces/veld/gewas en
bedrijf/vruchtwisseling. Daarnaast zalook worden onderzocht in hoeverre intersectorale
bedrijfsverbanden bijdragen aanoplossingen. Dit laatste isvan groot belang voor knelpunten die
binnen de diverse sectoren voor plantaardige endierlijke productie op veld-en bedrijfsnivo
onvoldoende kunnen worden opgelost. Hiermee kan kan DLOde sectoraal georiënteerde
proefstations ondersteunen bij het zoeken van synergie tussen deverschillende sectoren. Het
onderzoek vindt plaatsin wisselwerking met bedrijven die deel uitmaken van door proefstations
(m.n. PAV) en DLV begeleide projecten ten behoeve van een snelle kennisdoorstroming.
Het programma concentreert zichop akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. Deinmiddels
opgebouwde ervaring met systeembenadering, zal evenwel ook aan sectoren worden
beschikbaargesteld die aan het begin staanvan het proces van ecologisering.

indicatie omvang

Totaal Mf 3,0 waarvan Mf 3,0ten laste van LNV

Programma 343

Beheersing en bestrijding van onkruiden

programmaleider

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

aanvangsjaar

1999

eindjaar

2002

samenvatting

Dit DLO-PO programma ondersteunt door middel van samenhangend fundamenteel-strategisch en
toegepast onderzoek de realisering van de doelstellingen van het MJP-G(tweede fase) en daarna,en
draagt bij aan het oplossen van de belangrijkste knelpunten voor onkruidbeheersing. Het onderzoek
levert beleid en bedrijfsleven handvatten voor deterugdringing van het herbicidengebruik ende
afhankelijkheid daarvan in deopen teelten.Tevens worden de resultaten ter beschikking gesteld en
geëvalueerd binnen de sector openbaar groen.

indicatie omvang

Totaal Mf 3,4 waarvan Mf 1,0 ten laste van LNVvoor DLOen Mf 1,1ten laste van LNVvoor PO.
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3.2 Plantenveredeling en plantenreproductie
Programma 29

Beheer en exploitatie van genetische bronnen van cultuurgewassen (WDTprogramma)

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 aantal cultuurgewassen. Dewerkzaamheden bestaan
voornamelijk uit het beheer enexploitatie van werkcollecties van lopende veredelingsprogramma's.

indicatie omvang

Totaal Mf 2,3 waarvan Mf 2,2ten laste van LNVvoor DLO.

Programma 281

Moleculaire ontwikkelingsbiologie gericht opverbetering van resistentie en
kwaliteit van planten en op ontwikkeling van nieuwe veredelings- en
reproductiemethoden (sponsor-programma)

programmaleider

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

aanvangsjaar

1996

eindjaar

2000

samenvatting

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

indicatie omvang

Totaal Mf 2,8waarvan Mf 1,8 ten lastevan LNVvoor DLO.

Programma 284

Verbetering van de kwaliteit van plantaardig uitgangsmateriaal (sponsorprogramma)

programmaleider

Dr. R.J.Bino,CPRO-DLO

aanvangsjaar

1996

eindjaar

2000

samenvatting

Kwalitatief goed uitgangsmateriaal iseen belangrijkevoorwaarde voor een duurzame en
economisch verantwoorde keten van plantaardige productie enverwerking. Aan plantaardig
uitgangsmateriaal worden voortdurend nieuwe en zwaardere kwaliteitseisen gesteld. Kenmerkend
voor reproductieve organen in planten isdat zevanuit een rusttoestand geactiveerd worden tot
groei. Kennisover 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.

indicatie omvang

Totaal Mf 2,7waarvan Mf 2,0ten lastevan LNVvoor DLO.
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Programma 285

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

programmaleider

Dr. R.D.Hall-CPRO-DLO

aanvangsjaar

1996

eindjaar

2001

samenvatting

Het gebruik en deveredeling van planten voor de productie van economisch belangrijke stoffen
vormt in toenemende mate een interessant 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 kennis gegenereerd op het gebied van genetische regulatie en
modificatie van metabolische processen. Deze kennis zalgebruikt worden om via moleculaire
veredeling gewassen te produceren met een grote toegevoegde waarde door de verhoogde
intrinsieke aanwezigheid van de gewenste stoffen.Van biosyntheseroutes die leiden tot de vorming
van geur- en smaakstoffen en routes die leiden tot de synthese van suikers en biopolymeren zullen
genen, enzymen, biochemische omzettingen encellulaire lokalisatie bestudeerd en genetisch
gemodificeerd worden.

indicatie omvang

Totaal Mf 3,5 waarvan Mf 2ten lastevan LNVvoor DLO.

Programma 287

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

programmaleider

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

aanvangsjaar

1996

eindjaar

2001

samenvatting

Indetoekomst zal het cultuur- en gebruikswaarde onderzoek op een andere manier plaatsvinden,
doordat veel meer dantot nutoe het gevalwas de gegevens van de bedrijven enandere instellingen
betrokken zullen worden in het onderzoek. Datvraagt drastische aanpassingen van het huidige
systeem.
Het doelvan dit programma isde systemen rond het vaststellen van de cultuur- en gebruikswaarde
van rassen zodanig te verbeteren, dat daardoor de kwaliteit en de efficiëntie van de productie,
verwerking en presentatie van rasseninformatie verhoogd wordt.

indicatie omvang

Totaal Mf 1,6 waarvan Mf 1,3 ten lastevan LNVvoor DLO.

Programma 364

innovatie in siergewasketens door gerichte veredeling en verbeterd
uitgangsmateriaal (DLO-PO-en sponsor-programma)

programmaleider

Dr. R.J.Bino,CPRO-DLO

aanvangsjaar

1999

eindjaar

2002

samenvatting

Doelvan dit programma isom via een geïntegreerde aanpak devragen uit bedrijven en
maatschappij te koppelen aanstrategisch en praktijkgericht onderzoek aanveredeling en
vermeerdering van siergewassen. Degegenereerde kennis is een essentieel onderdeelvoor innovatie
van de gehele siergewasketen zodat die kanvoldoen aande eisen van de komende eeuw.

indicatie omvang

Totaal Mf 5,0 waarvan Mf 1,6 ten laste van LNVvoor DLOen Mf 0,5 ten lastevan LNVvoor PO.
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3-3 Diergezondheid en dierenwelzijn
Programma 254

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

programmaleider

Drs. B.A. Bokhout, ID-DLO

aanvangsjaar

1995

eindjaar

1999

samenvatting

Debalans tussen dier enomgeving 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 dezein "methoden en
adviezen' voor een positieve beïnvloeding van afweer en omgeving.

indicatie omvang

Totaal Mf 2,0waarvan Mf 1,9 ten lastevan LNVvoor DLO.

Programma 294

Onderzoek ter bevordering van pluimveegezondheid en veiligheid van
pluimvee-producten

programmaleider

Prof.dr. A.L.J.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 risicovormen voor de volksgezondheid of (iii) economisch een grote
schade kunnen veroorzaken.Ter ondersteuning hiervan wordt kennis verworven over de afweer van
de gastheer tegen infecties enover de bijdragen van genetische en omgevingsfactoren op de
gezondheid.

indicatie omvang

Totaal Mf 4,6waarvan Mf 4,4ten lastevan LNVvoor DLO.

Programma 295

Ontwerpen en evalueren van methoden om landbouwhuis-dierpopulaties vrij te
maken en te houden van Aujeszky virus, IBR,Actinobacülus pleuropneumonias
en Salmonella enteritides

programmaleider

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

aanvangsjaar

1996

eindjaar

1999

samenvatting

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

indicaäe omvang

Totaal Mf 1,7 waarvan Mf 1,7 ten lastevan LNVvoor DLO.
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Programma 296

Synthetische vaccins, diagnostica en hormoon analoga (sponsor-programma)

programmaleider

Dr. R.H.Meloen,ID-DLO

aanvangsjaar

1996

eindjaar

1999

samenvatting

Moleculaire herkenning vormt de basisvan de sleutelreacties m.b.t.de interactie tussen pathogenen
en het immuunsysteem en het functioneren vande diverse biologische systemen (endocriene,
immunologische, etc.).Studie van Moleculaire Herkenning vormt éénvan de belangrijkste
hedendaagse middelen voor deontwikkeling van nieuwe vaccins,diagnostica enfarmaca, gebaseerd
op kleine moleculen.Tevensvormt het de basistot een dieper inzicht in endocrinologische,
pathobiologische enfysiologische 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 dezetechnieken levert niet alleen nieuwe mogelijkheden om -tot op heden
onoplosbare- problemen toegankelijk te maken op het gebied vanvaccins en diagnostica, maar ook
meetmethoden om de gezondheids-enwelzijnsstatus van het dier te bepalen.

indicatie omvang

Totaal Mf 1,7 waarvan Mf 1,1ten laste van LNVvoor DLO.

Programma 298

Preventie en bestrijding van aangifteplichtige en virale exotische ziekten (WDTprogramma)

programmaleider

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

aanvangsjaar

1996

eindjaar

2001

samenvatting

Veewet- envirale exotische ziekten vormen een bedreiging voor de continuïteit van deveehouderij.
Dit programma levert een bijdrage aan de preventie en bestrijding van deze ziekten door uitvoering
van een aantal activiteiten.
Deactiviteiten in het kader van dit programma zijn:
1. Diagnostiek en advisering. Indit kader wordt de diagnostiek vanveewet- en exotische virusziekten uitgevoerd enworden adviezen gegeven omtrent bestrijding en preventie.
2. Opslag enonderhoud. 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 van de gastheer, en
immunisatie- en andere bestrijdingsmethoden.
Aan Vogelwetziekten wordt in dit programma geen aandacht besteed. Deze komen aande orde in
programma 294.

indicatie omvang

Totaal Mf 5,5waarvan Mf 4,3ten laste van LNVvoor DLO.
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Programma 299

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

programmaleider

drs. F.G.vanZijderveld (ID-DLO)

aanvangsjaar

1996

eindjaar

1999

samenvatting

Het programma bestaat uit:
1. Het uitvoeren van diagnostiek (inclusief bevestigingsonderzoek, import- en exportonderzoek)
van infectieziekten (inclusief zoönosen) zoals opgedragen aan ID-DLOin wettelijke voorschriften
(Veewet, Gezondheids- enWelzijnswet voor Dieren, EUrichtlijnen, 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 298en294Hierbij isinbegrepen diagnostisch onderzoek naar de doodsoorzaken van wilde fauna ten
behoeve van het opsporen van wetsovertredingen (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 kader van laboratorium kwaliteitsbeheersingssystemen (STERLAB)voor zover van toepassing op de onder 1en 2genoemde diagnostiek.
4. Het uitvoeren van referentietaken,te weten:
a. Advisering van nationale eninternationale overheden.
b. Werkzaamheden voortvloeiende uit de aanwijzing tot nationaal en internationaal referentieinstituut (inclusief het beheren van internationale standaarden) voor verschillende dierziekten.
c. Participatie in commissies,werkgroepen, stuurgroepen etc.
d. Onderhouden van (diagnostische) expertise van beëindigde projecten.
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.
h. Kortdurende ontwikkeling of aanpassing van diagnostische testen voor 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, 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 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.

indicatie omvang

Totaal Mf 6,5 waarvan Mf 5,9ten lastevan LNVvoor DLO.

Programma 300

Advisering van de rijksoverheid betreffende de registratie en de
kwaliteitsbewaking van diergeneesmiddelen en de toelating van
toevoegingsmiddelen in diervoeder (WDT-programma)

programmaleider

drs.J.H.Bongers, ID-DLO

aanvangsjaar

1996

eindjaar

1999

samenvatting

Het programma omvat detechnisch-wetenschappelijke advisering aan de rijksoverheid betreffende
de registratie en kwaliteitsbewaking van diergeneesmiddelen in Nederland endetoelating van
toevoegingsmiddelen in diervoeder in Europa. Hiertoe worden deopgegeven kwalitatieve en
kwantitatieve samenstelling,degestelde werking en de mogelijke schadelijke effecten van deze
middelen op de diergezondheid beoordeeld.

indicatie omvang .

Totaal Mf 3,5 waarvan Mf 3,4 ten lastevan LNVvoor DLO.
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Programma 301

Aanpassingsvermogen enwelzijn van landbouwhuisdieren

programmaleider

drirH.J. Blokhuis, ID-DLO

aanvangsjaar

1996

eindjaar

1999

samenvatting

Dit programma richt zich op de samenhang tussen aanpassingsvermogen en welzijn van landbouwhuisdieren. Enerzijds wordt het vermogen van individuele dieren om zich aante passen aan
belasting (huisvestingsaspecten, productie), alsmede de mogelijkheden om dit te verbeteren (met
name door management), onderzocht. Anderzijds richt het onderzoek zichop de nadelige effecten
van stress ende risico's voor welzijn en gezondheid.Tevens levert het onderzoek een bijdrage aan
de normering van de beoordeling van dierlijk welzijn in houderijsystemen en aan de implementatie
vanwelzijnseisen in huisvesting en houderij. Bijde beoordeling van houderijsystemen draagt DLO
met name methodieken aanvoor toetsing.

indicatie omvang

Totaal Mf 4,5 waarvan Mf 3,5 ten laste van LNVvoor DLO.

Programma 340

Productie, kwaliteitsbeheersing en beschikbaar houden van vaccins, reagentia
en diagnostica (WDT-programma)

programmaleider

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

aanvangsjaar

1998

eindjaar

2001

samenvatting

Onder de directe,wettelijke verantwoordelijkheid van het Ministerie van LNVvindt binnen dit
programma productie vanvaccins,reagentia endiagnostica 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 degewenste kwaliteit
kanvoorzien, maar wel van groot belang zijn voor de gezondheidsstatus van de Nederlandse
Veehouderij.
Instandhouden van noodvoorraden van producten die van belang zijn bij uitbraken vanzeer
besmettelijke dierziekten.
- Stand-by houden van productiefaciliteiten eninstandhouding infrastructuur, zodat bij
calamiteiten in voldoende mate geproduceerd kan worden.
- Opzetten enin stand houden van een noodzakelijk kwaliteits(beheersings)systeem (GMP).

indicatie omvang

Totaal Mf 2,4waarvan Mf 2,4ten lastevan LNVvoor DLO.

Programma 348

Ontwikkeling van nieuwe concepten voor toekomstige veehouderijsystemen

programmaleider

dr. ir. S.F.Spoelstra (ID-DLO)

aanvangsjaar

1999

eindjaar

2002

samenvatting

De huidige veehouderijsystemen staan in toenemende mate maatschappelijk ter discussie. Dit
onderzoekprogramma pakt de uitdaging op om innovatieve bijdragen te leveren aande
ontwikkeling van nieuwe veehouderijsystemen. Door een op innovatie gericht proces met
vertegenwoordigers van deverschillende sectoren,maatschappelijke groeperingen en
onderzoekdisciplines worden nieuwe (deel)concepten voor veehouderijsystemen ontworpen.Een
aantal (deel)concepten zullen worden uitgewerkt en doorgerekend op hun prestaties met
betrekking tot maatschappelijke belangen*. Inhet procesvan ontwerpen van (deel)systemen wordt
bestaande kennis over het functioneren van het dier in relatie tot omgevingsfactoren enwensen van
consument en burger, met betrekking tot dewijze van dierlijke productie geïntegreerd.
* Met maatschappelijke belangen worden hier bedoeld dierenwelzijn, diergezondheid, uitstoot van
ongewenste stoffen naar het milieu,veiligheid en kwaliteit van het dierlijk product,
arbeidsomstandigheden, aantrekkelijkheid van natuur en landschap, maatschappelijke gewenstheid
van productiewijze (imago), economie.

indicatie omvang

Totaal Mf 4,7waarvan Mf 3,7 ten lastevan LNVvoor DLO.
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Programma 349

Verbeteren van diergezondheid en welzijn en verminderen van milieubelasting
door gebruik te maken van "natuurlijke" weerstand en gedrag van dieren

programmaleider
aanvangsjaar

Dr. M. Nabuurs, ID-DLO
1999

eindjaar

2002

samenvatting

Het dier in deintensieve dierhouderij kan zichanno 1998 uitsluitend handhaven met een uitgebreide
ondersteuning van buitenaf envoortgaande aanpassingen van deomgeving aan het dier. Dit is
veroorzaakt door het centraal stellen van productie kenmerken ten kostevan gezondheid en welzijn
van het dier, mede door niet regelmatig het productiegerichte denken te toetsen aande
uiteindelijke rentabiliteit. Dit programma zalaangeven waarom het dier kwetsbaar isgeworden en
hoe het dier op termijn weer gezond kan worden door gebruik te maken van natuurlijke weerstand
engedrag van de dieren.

indicatie omvang

Totaal Mf 4,5waarvan Mf 3,2 ten laste van LNVvoor DLO.

Programma 351

Ontwikkeling van bestrijdingstechnieken voor lijst A ziekten en zoönosen

programmaleider

Dr. R.S.Schrijver ID-DLO

aanvangsjaar

1999

eindjaar

2002

samenvatting

Het programma richt zichop deontwikkeling van nieuwe bestrijdingstechnieken die betrekking
hebben op lijst A ziekten enzoönosen.Zowelverbetering van bestaande technieken als
fundamenteel onderzoek naar nieuwe bestrijdingstechnieken kunnen hiervan deel uitmaken.De
nadruk ligt op aangifteplichtige en lijst A ziekten die economisch en maatschappelijk de grootste
impact hebben.

indicatie omvang

Totaal Mf 3,5waarvan Mf 3,5 ten laste van LNVvoor DLO.
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3.4 Fokkerijenvoortplanting

Programma 350

Mogelijkheden voor erfelijke verbetering van gezondheid en vrucht-baarheid
ten behoeve van het welzijn en de levensduur van hoogproductieve dieren.

programmaleider

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

aanvangsjaar

1999

eindjaar

2002

samenvatting

Deerfelijke aanleg voor gezondheid envruchtbaarheid van dieren die op een hoog niveau melk,
vleeseneieren produceren wordt verbeterd.Tegelijkertijd wordt deze aanleg in evenwicht gebracht
met een hoge erfelijke aanleg voor productiekenmerken door het ontwikkelen van selectiecriteria en
fokprogramma's die ziekteweerstand, robuustheid,fitness, productie en kwaliteit evenwichtig
verbeteren. Door een geïntegreerde aanpak worden met de genetica als basiswetenschap
selectiecriteria ontwikkeld met behulp van kennis uit deimmunologie, de epidemiologie, de
(patho)fysiologie, de bacteriologie, de virologie ende productkunde. Het uitgangspunt isdat deze
selectiecriteria zorgen voor erfelijke verbetering vande gezondheid endevruchtbaarheid,die garant
staat voor een langere levensduur en een beter welzijn in een breed spectrum vanveehouderijomstandigheden.

indicatie omvang

Totaal Mf 3,0 waarvan Mf 2,1ten laste van LNVvoor DLO.

Programma 352

Agrobiodiversiteit landbouwhuisdieren

programmaleider

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

aanvangsjaar

1999

eindjaar

1999 (het programma wordt vanaf 2000 uitgebreid met andere aspecten van agrobiodiversiteit)

samenvatting

Het ontwikkelen van methoden om de genetische variatie tussen en binnen populaties te beschrijven
enin objectieve maten,die kunnen dienen alsindicatoren,vastte leggen. Het optimaliseren van de
ex-situ conservering en dein-situ conservering bij verschillende diersoorten en het stimuleren van
het gebruik. Het beschrijven vangenotype-milieu-interacties in de veehouderij die vanbelang zijn bij
de keuzevan soorten en rassen binnen (nieuwe) veehouderij-systemen. Het bepalenvan de
economische waarde van agrobiodiversiteit.

indicatie omvang

Totaal Mf 0,35 waarvan Mf 0,3 ten laste van LNVvoor DLO.
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3-5 Veevoeding

Programma 297

Vermindering van de stikstof- en fosforemissie van melkveebedrijven door een
hogere benutting van ruwvoer van eigen bodem (sponsor-programma)

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 leiden tot een hoger aandeelvan kwalitatief beter ruwvoer van
eigen bodem in het rantsoen voor melkkoeien, met alsdoel de benutting van stikstof enfosfor te
verbeteren. Dit zal leiden tot een meer duurzame melkveehouderij met eenverminderd overschot
aan stikstof en fosfor.

indicatie omvang

Totaal Mf 2,7waarvan Mf 2,2ten lastevan LNVvoor DLO.

Programma 341

Op nutriënten gebaseerde voedersystemen voor landbouwhuisdieren, die
voorspelling van productie, productkwaliteit en samenstelling van excreta
mogelijk maken (sponsor-programma)

programmaleider

dr ir S.F.Spoelstra, ID-DLO

aanvangsjaar

1998

eindjaar

2001

samenvatting

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

indicatie omvang

Totaal Mf 2,9waarvan Mf 2,1ten laste van LNVvoor DLO.
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3.6 Bodemennutriëntenbeheer
Programma 256

Nutriënten- enwaterhuishouding in beschermde teelten(DLO-PO-programma)

programmaleider

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

aanvangsjaar

1998

eindjaar

2001

samenvatting

Agroproductiesystemen dienen te voldoen aan maatschappelijk gestelde en afgesproken eisen ten
aanzienvan deemissies naar het milieu van mineralen. Inde beschermde teelten komen nutriënten
nog niet voor devolle 100%ten goede aan het 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 behoud van het productievermogen
van het gewas ende kwaliteit van het product. Deaandacht zalzich richten opverbetering van
watergeef-en bemestingsstrategieën in de glastuinbouw.

indicatie omvang

Totaal Mf 3,8 waarvan Mf 1,5 ten laste van LNVvoor DLOen Mf 1,6 ten laste van LNVvoor PO.

Programma 317

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

programmaleider

Dr.ir. J.J.Neeteson,AB-DLO

aanvangsjaar

1997

eindjaar

2001

samenvatting

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

indicatie omvang

Totaal Mf 7,6waarvan Mf 5,7ten lastevan LNV.

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.Tevensvindt ter
ondersteuning hiervan in beperkte mate methodiekontwikkeling plaats.Twee duidelijke
onderzoekslijnen binnen het programma zijn verder: (i) de ontwikkeling van een alternatief voor de
Gt en (ii) de ontwikkeling van een ecologische bodemtypologie en -landevaluatie.

indicatie omvang

Totaal Mf 5,9waarvan Mf 1,9 ten laste van LNVvoor DLO.
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Programma 329

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

programmaleider

Dr.Ir.W.deVries,SC-DLO

aanvangsjaar

1998

eindjaar

2001

samenvatting

Dit programma onderzoekt (i) met welke methoden deomvang vande bodemverontreinigingsproblematiek isvastte stellen,(ii)wat dekorte-enlange-termijnrisico'sin relatietot de huidige
danwel beoogde functies zijn (landbouw, bos,natuur en recreatie) en(iii) hoe de problematiek
beheersbaar iste maken door middelvan actief bodembeheer, zowel op lokale alsregionaleschaal.
Achtergrond hiervan isdat overschrijding van bodemkwaliteitsnormen, zoalsdieveelvuldig in het
landelijk gebiedvoorkomt, slechtsbeperktinzicht gevenin dewerkelijk optredende milieueffecten
omdat in beperkte mate rekening wordt gehouden met de bodemeigenschappen die de beschikbaarheid vanverontreinigende stoffen,endaarmee effecten/risico's, bepalen.

indicatie omvang

Totaal Mf 3,7 waarvan Mf 2,2ten laste van LNVvoor DLO.
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3.7 Biosfeer enmilieu
Programma 262

Invloeden van de luchtkwaliteit op de kwaliteit van natuur en landbouw

programmaleider

Dr Ir U . van der Eerden;AB-DLO

aanvangsjaar

1999

eindjaar

1999

samenvatting

Luchtkwaliteit heeft eeninvloed op de kwaliteit van natuur en landbouw en luchtkwaliteit-eisen
hebben een ordenende werking op het ruimtegebruik. Indit programma wordt expertise over emissie,verspreiding, depositie en effecten geïntegreerd eningezet om kansen en risico's voor landbouw
en natuur bij de huidige enteverwachten luchtkwaliteit te schatten.Hiermee wordt een bijdrage
geleverd aan:
• de herijking vanverzuringsdoelstellingen (met aandachtvoor zuur en N;zowel NHyvande
landbouw, alsNOxeneenvolgproduct: 0 3vanwegverkeer enindustrie),
• deevaluatievaneffecten op natuur enmilieu van maatregelen in het kadervande
herstructurering/reconstructie varkenshouderij,
• deanalysevanrisico'svanandere atmosferische deposities envan "multiple stress".

indicatie omvang

Totaal Mf 1,9 waarvan Mf 0,8ten laste van LNVvoor DLO.

Programma 305

Bodemkwaliteit en microbiële diversiteit

programmaleider

Prof.dr. P.C.de Ruiter,AB-DLO

aanvangsjaar

1996

eindjaar

1999

samenvatting

Dit programma richt zichop (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 de diversiteit 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).

indicatie omvang

Totaal Mf 0,9 waarvan Mf 0,9ten lastevan LNVvoor DLO.

Programma 309

Meten en monitoren van emissiesvan ammoniak, geur en broeikasgassen uit
veehouderijgebouwen, ammoniak-emissiemetingen bij mesttoediening in de
praktijk en ontwikkeling van innovatieve methoden voor het meten van de
mestsamenstelling

programmaleider

Ir.G.J.Monteny, IMAG-DLO

aanvangsjaar

1999

eindjaar

2002

samenvatting

Het programma omvat de DLO-stalmeetploeg,ingesteld voor het uitvoeren van metingen aande
NH3-emissievantraditionele en emissie-arme stallen.Aansluitend daaraan worden tevens emissies
van broeikasgassen lachgas (NzO), methaan (CH4)en evt. kooldioxide (C02) en stikstofoxiden (NOx)
gemeten. In het kader van MINASwordt de ontwikkeling van methoden van het on-line meten van
mestsamenstelling in de praktijk voortgezet. Tenslotte wordt onderzoek uitgevoerd naar de NH3emissie(-reductie) bij mesttoediening in de praktijk (validatie/verificatie).

indicatie omvang

Totaal Mf 2,4waarvan Mf 1,9 ten laste van LNVvoor DLO.
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Programma 315

Kennisontwikkeling voor de Milieuplanbureaufunctie (WDT-programma)

programmaleider

Ir J.H.A.M.Steenvoorden,SC-DLO

aanvangsjaar

1997

eindjaar

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 plaats voor 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).

indicatie omvang

Totaal Mf 2,8waarvan Mf 2,7ten lastevan LNVvoor DLO.

Programma 344

Klimaatverandering en defuncties van het landelijk gebied (in oprichting)

programmaleider

dr. P.Kabat,SC-DLO

aanvangsjaar

1999

eindjaar

2002

samenvatting

Het programma heeft tot doel: "het leveren van een effectieve en duurzame basisvoor het voeren
van een adequaat Nederlands klimaatbeleid in internationale context, primair gericht op het
verantwoordelijkheidsdomein van LNVenopinterdepartementale klimaatvraagstukken waar LNV
trekker is".
Dit wordt bewerkstelligd door bureaustudies en experimenteel en modelmatig onderzoek gericht op:
• het verkleinen van onzekerheden in kennis over de klimaatveranderingsprocessen en het
kwantificeren hoe deze onzekerheden doorwerken in verschillende reductieopties van aan het
landgebruik gerelateerde emissiesvan broeikasgassen;
• het evalueren en kwantificeren van de (gecombineerde) effecten van klimaatverandering en van
emissiesreductie maatregelen opverschillende functies van het landelijk gebied;
• het ontwikkelen vaninstrumenten ter onderbouwing van de LNVrol in de uitvoering van
klimaatsbeleidmaatregelenin het post-Kyoto traject ;
• het ontwikkelen vaninstrumenten ter onderbouwing van de huidige entoekomstige participatie
van LNVin devorming van het (inter)nationale klimaatbeleid;
• het verkennen en kwantificeren van de integrale dimensie van de klimaatproblematiek op
verschillende LNVbeleidsterreinen (nationale en internationale LNV-beleidvraagstukken in
relatie tot: landbouwproductiesystemen, voedselproblematiek, landinrichting, groene ruimte
/natuur, waterbeheer enwatervoorziening, bosbeheer en duurzaam beheer tropische bossen,
recreatie functies van het landelijk gebied,kustbeheer, rivier/stroomgebiedbeheer, ecologische
hoofdstructuur en de biodiversiteit.

indicatie omvang

Totaal Mf 3,9waarvan Mf 2,6ten laste van LNVvoor DLO.

Programma 359

Emissies, emissiereducerende methoden en milieurisico's van
gewasbeschermings- middelen (DLO-PO-programma)

programmaleider

dr ir J.J.T.I.Boesten en dr T.C.M.Broek,SC-DLO

aanvangsjaar

1999

eindjaar

2002

samenvatting

Het programma isgericht op het onderbouwen van het overheidsbeleid t.a.v.
gewasbeschermingsmiddelen en milieu. Hierbij zijn drie werkvelden te onderscheiden:
A. Verbeteren van het toelatingsinstrumentarium m.b.t.oppervlaktewaterbelasting via drift, risico's
voor waterorganismen en uitspoeling naar grondwater (met aandacht voor actieve inbreng op
EU-niveau).
B. Verbeteren van de schattingsmethoden voor luchtemissie tijdens en nétoepassing.
C. Ontwikkelen entoetsen van methoden,technieken en formuleringen om de emissies naar
oppervlaktewater en lucht terug te dringen

indicatie omvang

Totaal Mf 5,0 waarvan Mf 3,1ten lastevan LNVvoor DLOen Mf 1,1ten lastevan LNVvoor PO.
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3.8.Ontwikkeling en beheer landelijk gebied

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 van de economische aspecten van ontwikkelingen in de
verschillende landelijke gebieden in Nederland en daarbuiten.Aandacht wordt ook besteed aande
mogelijkheden om deze ontwikkelingen met overheidsbeleid te sturen.Verder wordt rekening
gehouden met de inbedding van devraagstukken in een nationale eninternationale context.

indicatie omvang

Totaal Mf 2,0waarvan Mf 2,0ten lastevan LNVvoor DLO.

Programma 314

Publiek en bestuurlijk draagvlak voor natuur en landschap

programmaleider

Ir C.M.Volker,SC-DLO

aanvangsjaar

1997

eindjaar

2000

samenvatting

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

indicatie omvang

Totaal Mf 2,0waarvan Mf 2,0 ten lastevan LNVvoor DLO.

Programma 316

Stad-Land

programmaleider

M w .IrJ.M.deJonge,SC-DLO

aanvangsjaar

1997

eindjaar

2000

samenvatting

Het proces van morfologische, functionele en mentale verstedelijking doorbreekt de traditionele
tegenstelling tussen stadenplatteland.Dit schepttalvan nieuwevragen enuitdagingen voor onderzoek
enbeleid.Hetprogramma ondersteunt hetzoeken naarantwoorden op nieuwe beleidsvragendooranalyse
vanverstedelijkingsprocessen en ontwikkeling vanvisies op de hantering (m.b.t.inhoud en sturing) van
dezeprocessen.

indicatie omvang

Totaal Mf 3,0waarvan Mf 2,1ten lastevan LNVvoor DLO.
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Programma 332

Multifunctionele Landbouw en Agrarisch Natuurbeheer (DLO-PO-programma)

programmaleider

Dr Ir H.Korevaar (AB-DLO),Th.V.Vellinga (PR)

aanvangsjaar

1998

eindjaar

2001

samenvatting

Dit programma omvat strategisch en praktijkgericht onderzoek naar multifunctionele landbouw. Het
bestaat uit drie delen:
1. Verkenning en expertise-ontwikkeling voor multifunctionele landbouw op gebiedsniveau:
ontwikkelen van een methode voor inventarisatie van aanspraken op degroene ruimte,
uitvoeren van inventarisaties m.b.t.de behoefte aanvan multifunctionele landbouw in
gebieden, opstellen van strategische concepten van multifunctionele landbouw op
gebiedsniveau,onderzoek naar perspectieven,inventarisatie van kennisleemten.
2. Verkenning en expertise-ontwikkeling voor multifunctionele landbouw op bedrijfsniveau:
ontwikkelen vaninstrumenten om dewisselwerking tussen gebied en bedrijf te bevorderen,
bedrijfsvormen voor multifunctionele landbouw entechnisch onderbouwen vanfuncties en hun
interacties
3. Integratie entoetsing van dein de onderdelen aen bontwikkelde kennis in een aantal
toetsgebieden.

indicatie omvang

Totaal Mf 4,0waarvan Mf 2,1ten laste van LNVvoor DLOen Mf 1,4 ten lastevan LNVvoor PO.

Programma 358

Geografische Informatiesystemen en Remote Sensing: Geo-informatie voor
Landbouw, natuur en Groene Ruimte

programmaleider

Prof.Dr.ir. A.K. Bregt (SC-DLO)

aanvangsjaar

1999

eindjaar

2002

samenvatting

Het programma Geografische Informatiesystemen (GIS) en Remote Sensing (RS)heeft alsdoelde
geo-informatisering van het beleidsterrein van LNVte ondersteunen. Aan dit doelwordt invulling
gegeven door het inrichten van een LNVbreed service loket voor geo-informatie, het opbouwen van
basisbestanden en het toepassen van GISen RSbinnen de beleidstoepassingen van LNV. Daarnaast
wordt methodisch onderzoek uitgevoerd op het gebied van het inwinnen,opslaan,analyseren,
presenteren en distribueren van geo-informatie.

indicatie omvang

Totaal Mf 2,4waarvan Mf 1,5 ten laste van LNVvoor DLO.

Programma 360

Ecologie en Groene Ruimte

programmaleider

Drs.W.B. Harms—SC-DLO

aanvangsjaar

1999

eindjaar

2002

samenvatting

Het doel van het programma Ecologie en Groene Ruimte is de ontwikkeling entoepassing van
landschapsecologische kennis ten behoeve van vraagstukken bij de ruimtelijke planning, inrichting
en beheer van het landelijk gebied. Dit wordt bewerkstelligd door basisonderzoek aan ecologische
processen,ontwikkeling van ecologische data-en monitoringsystemen, geïntegreerde
procesmodellen en kennissystemen,ende toepassing ervan in scenariostudies en beleidsevaluaties.

indicatie omvang

Totaal Mf 3,1waarvan Mf 2,3 ten laste van LNVvoor DLO.
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Programma 362

Waterbeheer voor landbouw en natuur (DLO-PO-programma)

programmaleider

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

aanvangsjaar

1999

eindjaar

2002

samenvatting

Het programma Waterbeheer isvooral gericht op de actuele vraagstukken bij LNV-directies en
uitvoerende diensten,andere ministeries, provincies,waterschappen enterreinbeheerders. Het
programma kent twee sporen:
• belang vanwater voor de sectoren land-en tuinbouw en natuur; toelevering van kennis naar
onderzoek m.b.t.duurzame productiesystemen en ontwikkeling en herstelvan ecosystemen
• deintegrale aanpak van het waterbeheer op regionale schaal,waarbij water een sturende factor
isvoor duurzame inrichting van de groene ruimte, stad-land problematiek en milieu-en
natuurverkenningen
Naast kennisontwikkeling isvooral ook deoperationalisering enintegratie van kennis tot voor de
praktijk bruikbare producten aan deorde.Voor implementatie is nadrukkelijk een rol weggelegd
voor degenoemde proefstations en DLV.

indicatie omvang

Totaal Mf 5,2 waarvan Mf 2,8ten lastevan LNVvoor DLOen Mf 0,8 ten lastevan LNVvoor PO.

Programma 363

Kwaliteit Leefomgeving als integratiekader voor omgevingsbeleid

programmaleider

Drs.C.Kwakernaak/Drs R.During -SC-DLO

aanvangsjaar

1999

eindjaar

2002

samenvatting

Het programma Kwaliteit Leefomgeving brengt kennis over sociale,economische, ecologische en
culturele factoren in de context van planning,inrichting en beheer vandegroene ruimte bij elkaar.
Op grond van deze kennis wordt inhoud gegeven aan het begrip 'leefomgevingskwaliteit' als
integrerend afwegingscriterium. Dekwaliteit van de leefomgeving wordt onderzocht op basisvan
een drietalinvalshoeken ('mensen en hun wensen', 'gebieden en hun kwaliteiten',en 'sturing en
implementatie'. Vanuit dezeinvalshoeken komen in dit programma 3thema's als specifieke
aandachtsvelden van LNVaan bod:'cultuurhistorie en aardkundige waarden', 'meervoudig
ruimtegebruik en recreatie' en 'klimaat en water'.

indicatie omvang

Totaal Mf 4,0waarvan Mf 4,0ten lastevan LNVvoor DLO.

35

3-9 Natuurontwikkeling, -beheer en -behoud

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 behoeve vandeversterking van de kwaliteit ende verscheidenheid
van bestaande natuurgebieden, het karakteriseren van gebiedseigen plantmateriaal,en het
conserveren van diversiteit in genenbanken.

indicatie omvang

Totaal Mf 1,6 waarvan Mf 1,0 ten lastevan LNVvoor DLO.

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 en onderbouwen van richtlijnen en
evaluatiesystemen met betrekking tot biodiversiteit. Deevaluatiesystemen worden geconcretiseerd
in voorspellende modellen zodat het tevens mogelijk is om de haalbaarheid en kansrijkdom van
mogelijke biodiversiteitsdoelstellingen aante geven. Hierbij wordt zowel ingegaan op de
haalbaarheid van maatregelen die betrekking hebben op water en milieubeheer, ruimtelijke
kwaliteit enterreinbeheer alsop de betekenis van biodiversiteit voor maatschappelijke functies zoals
beleving, productie, life support systems etc.
Deelprogramma A: Ruimtelijke netwerken
Het doelvan het programma is de ruimtelijke structuur van het landschap,zoals die tot uiting komt
in deoppervlakte 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 deontwikkeling van de ecosysteemvisie. Eris speciale aandacht
voor de uitvoering vanverbindingszones,voor de ruimtelijke structuur van het landschap buiten de
EHSvoor een Algemene 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 zich op basisinformatie voor
integrale signaleringssystemen van detoestand in de EHS,het landelijk gebied en het stedelijk
gebied;
ecosysteemgericht scenario-onderzoek richt zichop uitbreiding van bestaande instrumenten
voor scenario analyses met dierecologische kennis en op het genereren van kennis over hoe
ecosystemen reageren op omgevingsinvloeden en ingrepen;
onderzoek naar de herintroductie van deotter (opdracht van minister);
helpdesk dierecologische kennis.
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Deelprogramma C:Grote bos- en natuurgebieden
Hetonderzoekprogramma beoogt:
het oplossen van kennisvragen over deinrichting en het beheer van grote bos-en
natuurgebieden op diverse schaalniveaus (regionaal, nationaal, Europees)
het leveren van bouwstenen voor de natuurplanbureaufunctie en het beheer van de biologische
diversiteit in Nederland en aangrenzende delen van Europa.
Deelprogramma D: WLO
Als WDTzijn aangemerkt dewerkzaamheden van het secretariaat van de Werkgemeenschap Landschapsecologisch Onderzoek (WLO). DeWLO richt zich op kennisdissiminatie en kennisuitwisseling
op het gebied van natuur en landschap. Dit gebeurt 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.
indicatie omvang

Programma 320

TotaalMf 8,1waarvan Mf 7,0ten laste van LNVvoor DLO.

Bossenin ecologische en maatschappelijke context

programmaleider

Dr. Ir.J.Bos-IBN-DLO

aanvangsjaar

1997

eindjaar

2000

samenvatting

Het programma levert instrumenten enwetenschappelijke kennis ten behoeve van duurzame
ontwikkeling, beheer, en gebruik 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.

indicatie omvang

TotaalMf 4,6waarvan Mf 4,0ten lastevan LNVvoor DLO.

Programma 321

Systeemgerichte Ecotoxicologie voor de Natuurlijke Omgeving (SENO)

programmaleider

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

aanvangsjaar

1997

eindjaar

2000

samenvatting

Het programma beoogt te komen tot ecologische risicobeoordelingssystemen waarmee 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 is gericht op de beoordeling van lokatiespecifieke actuele risico's in gebiedssituaties met
multipele stress en in het risicomanagement t.a.v. duurzame natuurontwikkeling in verontreinigde
terreinen.

indicatie omvang

Totaal Mf 1,2 waarvan Mf 1,1ten laste van LNVvoor DLO.
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Programma 324

Aquatische ecosystemen (zoet, brak, zout);structuur en functioneren,
interacties tussen de verschillende gebruiksfuncties, vooral m.b.t. de visserij en
behoud en herstel van de natuurfunctie

programmaleider

Dr. L.W.C.Higler (IBN-DLO)

aanvangsjaar

1998

eindjaar

2001

samenvatting

Het programma beoogt onderzoek naar deinteracties tussen verschillende functies, met name die
vanvisserij,natuur en recreatie,van zoete, brakke en zoute ecosystemen ten behoeve van het beleid
en beheer. Studie naar effecten van verstoring van de natuurlijke toestand door menselijk handelen
(verontreiniging, kanalisatie, bodemdaling, klimaatverandering, recreatie envooralvisserij) en
mogelijkheden tot herstelvan de natuurlijke toestand staan centraal.Het programma voorziet in de
vervaardiging vaninstrumenten t.b.v. beleid en beheer.

indicatie omvang

Totaal Mf 4,8 waarvan Mf 3,9ten laste van LNVvoor DLO.

Programma 325

Natuurplanbureaufunctie

programmaleider

Drs. P.J.W.Hinssen - IBN-DLO

aanvangsjaar

1998

eindjaar

2001

samenvatting

Denatuurplanbureaufunctie iseen samenwerking tussen DLO,IKC-Nen RIVM.De hoofdprodukten
zijnjaarlijks de natuurbalans envierjaarlijks de natuurverkenningen, plus eventuele ad hoc
Produkten. Dit programma omvat werkzaamheden nodig om deelprodukten uit andere DLOonderzoekprogramma's aante passen en te monteren in het instrumentarium,waarmee de
Produkten worden geproduceerd. Ook de DLO-capaciteit voor het uitvoeren van natuurbalans en
verkenningen valt onder dit programma. Dit programma heeft een programmerende functie voor
andere DLO-programma's.

indicatie omvang

Totaal Mf 3,8 waarvan Mf 3,2ten laste van LNV(incl. Mf 0,45 voor de kop) en waarvan Mfo,6
voorgefinancierd door DLOvoor de montagehal.
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3.10

Recreatie en toerisme

Per 31/12/1998 is het programma "Recreatie enToerisme onderzoek" beëindigd. Het onderzoek
heeft eenvervolg gekregen in de programma's:
248
Economie landelijk gebied;
314 Draagvlak natuur en landschap;
316 Stad-land;
363
kwaliteit leefomgeving.
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3-11

Programma 347

Productveiligheid

Biologische veiligheid van genetisch gemodificeerde gewassen

programmaleider

Prof.dr. W.J.Stiekema — CPRO-DLO

aanvangsjaar

1999

eindjaar

2002

samenvatting

De recombinant DNAtechnologie maakt het mogelijk genetisch gemodificeerde planten te
produceren. Deconsequenties van de introductie van dergelijke planten in de natuurlijke omgeving
en de maatschappelijke gewenstheid ervan zijn nog niet altijd goed in te schatten. Kennisvan de
biologische veiligheid van deze planten isdan ook gewenst, zodat de overheid een gefundeerd
beleid kan voeren m.b.t.de toelating van deze organismen in de natuurlijk omgeving waarbij
uitgegaan dient te worden van zorg voor onze leefomgeving en dusvan duurzaamheid en welzijn.

indicatie omvang

Programma 302

Totaal Mf 1,0 waarvan Mf 0,8 ten laste van LNVvoor DLO.

Bewaking van de kwaliteit en veiligheid van land- en tuinbouwproducten
(WDT-programma)

programmaleider

Ir.A. E.M.Vermunt —RIKILT-DLO

aanvangsjaar

1996

eindjaar

1999

samenvatting

Het programma behelst de volgende wettelijke endienstverlenende taken:
ondersteuning van het departementale opsporingsbeleid; met name t.b.v.de Algemene
Inspectiedienst (AID)
toezicht op en borging van eldersverricht controle-onderzoek; met name op het gebied van
melk- enzuivelproducten, residuen in vlees (producten), en overige organische meststoffen.
ontwikkeling van referentiematerialen;
onderhoud, aanpassing enverbetering van het interne kwaliteitssysteem (Sterlab,GLP)
dossierbeoordeling van diergeneesmiddelen enveevoeder additieven in nationaal en Europees
verband;vanaf 01-01-97zal beoordeling van dossiers diergeneesmiddelen extern gefinancierd
worden (3 fte's);
onderzoek in het kader van certificering 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 van voedingsmiddelen ten behoeve van de Consumentenbond;
direct beleidsonderbouwend onderzoek bij onder andere calamiteiten;
uitvoering van taken in het kader van het Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding (NPK) en
instandhouding van het Landelijk Meetnet Radioactiviteit in Voedsel (LMRV);
beheer vande 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 01-0196).

indicatie omvang

Totaal Mf 8,9 waarvan Mf 8,9 ten lastevan LNVvoor DLO.
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Programma 311

Veiligheid en gezondheid voedingsmiddelen

programmaleider

Dr. H.A. Kuiper -RIKILT-DLO

aanvangsjaar

1997

eindjaar

2000

samenvatting

Het programma is gericht op integraal onderzoek naar de gevolgen van de consumptie van
voedingsmiddelen op degezondheid van mens endier. Hierbij gaat het om zowel positieve als
negatieve effecten. Modellen entesten zullen ontwikkeld worden voor de evaluatie, beheersing en
beoordeling van risico's vangezondheidsbeïnvloedende stoffen in traditionele en nieuwe agrarische
producten. Deactiviteiten zijn gericht op de kwaliteitsverbetering van agrarische producten en
dienen ter ondersteuning van (inter)nationaal normeringsbeleid.

indicatie omvang

Totaal Mf 2,7waarvan Mf 2,5 ten laste van LNVvoor DLO.

Programma 312

De invloed van kritische stoffen op de kwaliteit van voedsel

programmaleider

Dr. M.S. Leloux-RIKILT-DLO

aanvangsjaar

1997

eindjaar

2001

samenvatting

Ter onderbouwing van het beleid gericht op de maatschappelijke vraag naar een veilig en kwalitatief
hoogwaardig voedsel,iser behoefte aan kennis over de aanwezigheid van en de mogelijkheden
voor de beheersing van (milieu-)contaminanten, pathogenen en agrarische hulpstoffen zoals
gewasbeschermingsmiddelen, diergeneesmiddelen en groeibevorderaars 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 van genoemde stoffen te bepalen. Kernbegrippen
hierbij zijn metabolisering, resistentieontwikkeling, overdracht eninteractie, diffuse verontreiniging
en optimalisering van bemonsterings-en keuringsstrategie.

indicatie omvang

Totaal Mf 3,5waarvan Mf 3,3 ten lastevan LNVvoor DLO.

Programma 357

Risicobeheersing en veiligheid van voeding

programmaleider

Dr. Ir.G.W. Ziggers, RIKILT-DLO

aanvangsjaar

1999

eindjaar

2002

samenvatting

Het programma risicobeheersing enveiligheid vanvoeding heeft tot doel strategisch onderzoek te
verrichten naar eenintegrale benadering van de risicobeheersing enveiligheid vanvoeding vanuit
een ketenperspectief. Devoortschrijdende internationalisering vraagt hierbij bijzondere aandacht.
Voorop staat de beheersbaarheid en transparantie van de risico-factoren voor productveiligheid voor
mens,dier en milieu,teneinde te komen tot een geïntegreerde risico-beheersing endegevolgen die
dat met zich meebrengt voor deinrichting enorganisatie van de keten.

indicatie omvang

Totaal Mf 1,0 waarvan Mf 1,0 ten laste van LNVvoor DLO.
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3.12 Kwaliteit, be-enverwerking plantaardig product

Programma 286

Verbetering van produktkwaliteit in de keten via veredelingsonderzoek aan
land- en tuinbouwgewassen (sponsor-programma)

programmaleider

Dr.ir. A.P.M,den Nijs-CPRO-DLO

aanvangsjaar

1996

eindjaar

1999

samenvatting

Via plantenveredeling kunnen eengroot aantal genetisch bepaalde kwaliteitsfactoren in verschillende schakelsvan de productieketen verbeterd worden. Dit programma richt zich bijvoedsel/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.

indicatie omvang

Totaal Mf 4,2 waarvan Mf 2,0ten laste van LNVvoor DLO.

Programma 289

Na-oogst fysiologie en produktkwaliteit (sponsor-programma)

programmaleider

Dr. O.van Kooten,ATO-DLO

aanvangsjaar

1996

eindjaar

2000

samenvatting

Dewaarde vande primaire plantaardige produktie en de daarop 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 deconsument en milieu-eisent.a.v.verpakking en
transport iser een grote behoefte aan hoogwaardige bewaar- entransportsystemen gekoppeld aan
een maximaal behoud van kwaliteit enveiligheid van het verse of afgeleide produkt in de keten.
Dit programma richt zichop optimalisatie cq.handhaving van kwaliteit, gezondheid en
bewaarbaarheid incl. deontwikkeling 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).

indicatie omvang

Totaal Mf 6,5 waarvan Mf 2,8ten laste van LNVvoor DLO.
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Programma 333

Duurzame bedrijfssystemen voor siergewassen en glasgroenten
a: Geïntegreerde tuinbouw (PO-DLO-programma)

programmaleider

Dr. Ir.L.C. Davidse,PBG

aanvangsjaar

1998

eindjaar

2001

samenvatting

Het onderzoek isgericht op het ontwerpen enin de praktijk realiseren van bedrijfseconomisch
rendabele bedrijfssystemen voor de bloemisterij englasgroente, die voldoen aan decriteria van
duurzame agroproductiesystemen zoals emissies naar het milieu,gebruik van fossiele energie en
grondstoffen,vraaggericht produceren eninpassing in de multifunctionele leefomgeving.
Technologie en systemen voor de beheersing van het teeltproces,waarbij optimaal gebruik wordt
gemaakt van de mogelijkheden van de plant,zullen experimenteel worden getoetst. Factoren die het
beslissingsgedrag van de 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 kan worden gestuurd

indicatie omvang

Totaal Mf 4,1 waarvan Mf 1,3 ten laste van LNVvoor DLOen Mf 1,7 ten laste van LNVvoor PO.

Programma 334

Systeem- en experimenteel onderzoek naar opbrengstverhoging, terugdringing
van verliezen en kwaliteitsverbetering bij de teelt van zetmeelaardappelen
(DLO-PO- en sponsor-programma)

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 enmilieuvriendelijker 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 van grondstof voorzien te blijven tegen kosten,waarmee
zij op dewereldmarkt blijvend concurrerend kan opereren. Het programma bevat een modelmatig
deel "modellen" (gericht opteeltbegeleiding en automatisering), een specifiek deel"stress" gericht
op nutriënten enwater in relatie tot (bodem)ziekten en een praktijkgeorienteerd deel
'kwaliteit/verliezen" gericht opde kwaliteit van het produkt in relatie tot rooibeschadiging,
bewaarverliezen en "pootgoedkwaliteit" (gezondheid en groeikracht). Deimplementatie van de
kennis op veld-en bedrijfsniveau vindt plaats in een aanpalend project waarin prototypen van
zetmeelbedrijven worden ontworpen en getoetst.

indicatie omvang

Totaal Mf 1,4waarvan Mf 0,5ten laste van LNVvoor DLOen Mf 0,05 ten laste van LNVvoor PO.
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Programma 345

Doorbraaktechnologieën ten behoeve van de verwerking van duurzame
agromaterialen voor de chemische industrie, een maatschappelijke vraag
(sponsor-programma)

programmaleider

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

aanvangsjaar

1999

eindjaar

2002

samenvatting

Doelvan het programma isdeontwikkeling van doorbraaktechnologieën voor het genereren van
producten en halffabrikaten uit agrogrondstoffen ten behoeve van dechemische industrie. De hierbij
benodigde technologieën betreffen zowel voorbewerkingen als bijvoorbeeld scheidingstechnologie
of microbiële omzettingen enverwerkingsstappen ten behoeve van ontsluiting van specifieke delen
of functionaliteiten en het genereren van hoge toegevoegde waarde en performance.

indicatie omvang

Totaal Mf 12,5waarvan Mf 2,1ten lastevan LNVvoor DLO.

Programma 346

Verwerking, procestechnologie en productontwikkeling

(sponsor-programma)

programmaleider

Dr.Tj.Jongsma,ATO-DLO

aanvangsjaar

1999

eindjaar

2002

samenvatting

Doelvan het programma is het ontwikkelen van kennis op het gebied vanvoedselen
voedselverwerking welke door de Nederlandse levensmiddelenverwerkende industrie eenvoudig en
snel kanworden geïmplementeerd. Nadruk zalliggen op de meer innovatieve technologieën en
methodes om kwalitatief hoogwaardiger voedsel met minimale energie enwaterconsumptie te
kunnen produceren. Onder kwaliteit wordt tegenwoordig verstaan: hoge nutritionele waarde, goede
smaak entextuur, convenience, houdbaarheid (eventueel koel/vers) etc.Minimaliseren van de
kostprijs van de eindproducten zalin dit programma een minder belangrijk item worden.

indicatie omvang

Totaal Mf 7,6 waarvan Mf 1,7 ten lastevan LNVvor DLO.
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3.13 kwaliteit, be-en verwerking dierlijk product

Programma 335

Kwaliteit en Technologie Dierlijke Producten

programmaleider

dr. J.B.Luten,RIVO-DLO

aanvangsjaar

1998

eindjaar

2001

samenvatting

Dedoelstelling van dit programma is het verbeteren, beheersen en sturen van devlees-,vis-,schaalen schelpdierproductieketen. Uitgangspunten hierbij zijn dewensen ten aanzien van kwaliteit en
veiligheid geformuleerd door de markt (overheid,consument, producenten in de keten).
Ketenfactoren diedetechnologische, sensorisch-nutritionele kwaliteit enveiligheid kunnen
beïnvloeden zullen worden onderzocht. Ontwikkeling van meetmethoden en de toepassing van
moderne verwerkingstechnologieën zullen in dit kader de nodige aandacht krijgen.

indicatie omvang

TotaalMf 4,3waarvan Mf 3,0ten lastevan LNVvoor DLO.
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3.14
Programma 157

Sociaal-economische ontwikkeling

Statistische documentatie en databanken

programmaleider

K. Lodder, LEI-DLO

aanvangsjaar

1995

eindjaar

1999

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 engepresenteerd.Tendele betreft hetde verzorging
van onderdelen van nationale gegevens op basisvan detaakverdeling tussen LEI-DLO,CBSen de
agrarische Produktschappen.Ten dele betreft het de nakoming van nationale verplichtingen tot
rapportering aaninternationale organisaties als EG,Eurostat, FAOen OECD.Statistische gegevens
(incl. gegevensvan boekhoudnet met bedrijven inde primaire sectoren) worden toegankelijk
gemaakt in databanken voor gebruik bij landbouw-economisch onderzoek binnen LEI-DLOen daarmee samenwerkende organisaties.

indicatie omvang

Totaal Mf 1,2 waarvan Mf 1,2 ten lastevan LNVvoor DLO.

Programma 203

Bedrijfsontwikkelingsonderzoek en effecten van verandering in techniek en
omgeving voor bedrijven en sectoren

programmaleider

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

aanvangsjaar

1996

eindjaar

1999

samenvatting

Door verzameling en analyse van gegevens en door modelmatig onderzoek wordt inzicht verschaft
in de ontwikkelingen op bedrijfsniveau ten behoeve vanvoorwaarden en kaderstellend beleid en
maatregelen gericht op ontwikkeling enstimulering van de sector. Daarnaast wordt ingespeeld op
de behoefte aan inzicht in dynamiek op bedrijfsniveau en zaken als bedrijfsbeëindiging.

indicatie omvang

Totaal Mf 1,5 waarvan Mf 1,4 ten lastevan LNVvoor DLO.

Programma 239

Bedrijven-lnformatienet (WDT-programma)

Programmaleider

Drs. K.J.Poppe—LEI-DLO

aanvangsjaar

1996

eindjaar

1999

samenvatting

Boekhoudkundige en (milieu-) technische gegevens over de financieel-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-economisch en ander onderzoek. Het programma is
onderverdeeld in twee subprogramma's die apart evalueerbaar zijn:
1. Boekhouding
2. Periodieke Rapportage

indicatie omvang

Totaal Mf 15waarvan Mf 14,5 ten laste van LNVvoor DLO.
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Programma 242

Analyse concurrentiekracht van de Nederlandse agribusiness(DLO-POprogramma)

programmaleider

IrJ.H.M.Wijnands-LEI-DLO

aanvangsjaar

1998

eindjaar

2002

samenvatting

Het programma richt zich op de analysevan deconcurrentiepositie van producten, sectoren en/of de
Nederlandse agribusiness aistotaal om op basis hiervan strategische aanbevelingen te doen ter
versterking van de concurrentiekracht. Deconcurrentiekracht wordt bepaald door sterkte en zwakte
ten opzichte van concurrenten en door omgevingsfactoren tot uiting komend in kansen en
bedreigingen.

indicatie omvang

Totaal Mf 3,5waarvan Mf 1,2 ten lastevan LNVvoor DLOen Mf 1,7 ten lastevan LNVvoor PO.

Programma 279

Bibliografische eninhoudelijke ontsluiting van wetenschappelijke agrarische
literatuur t.b.v. in FAO-verband samenwerkende bibliotheek- en
documentatiecentra (WDT-programma)

programmaleider

J.L.M,van Ginneken -PUDOC-DLO

aanvangsjaar

1999

eindjaar

2000

samenvatting

In Nederland gepubliceerde wetenschappelijke agrarische literatuur wordt opgespoord,
geselecteerd, bibliografisch beschreven en inhoudelijke ontsloten. Eenen ander via strikte
beschrijvings- eninvoerregels zoals die door de FAOzijn vastgesteld. Deoutput van Nederland ende
andere participerende landen wordt ter beschikking gesteld aan alle deelnemers van het netwerk.
Tot en met 1999zal Pudoc-DLO deze werkzaamheden voortzetten en circa 4500 records per jaar
aanleveren.
De FAOheeft aangekondigd de organisatie en dewijze van beschikbaarstelling te willen wijzigen,
zodat gebruikmakend van de nieuwste technische mogelijkheden deze informatie ingebed in een
veel meer omvattender structuur ter beschikking komt. De FAOgaat dit de komende periode
uitwerken in technische hulpmiddelen, formats enz. Pudoc-DLOvolgt deze ontwikkelingen en brengt
waar nodig enwenselijk expertisein.

indicatie omvang

totaal Mf 0,4waarvan Mf 0,4 ten lastevan LNVvoor DLO.

Programma 310

Ontwikkeling van duurzame melkveehouderij op gangbare bedrijven (PO-DLOprogramma)

programmaleider

Dr IrA. Kuipers - PR

aanvangsjaar

1998

eindjaar

2001

samenvatting

Het programma richt zich op het vinden van mogelijkheden voor gangbare melkveebedrijven voor
het produceren binnen de maatschappelijke eisenvan ecologische, agrarisch-technische en
economische duurzaamheid. Daarbij vindt in dit programma een afstemming enintegratie plaats
van diverse monitoringsprojecten op het gebied van economie, bedrijfsvoering en milieu.Dete
ontwikkelen bedrijfssystemen hebben doelstellingen voor mineralenverliezen, energie-en
waterverbruik, gewasbeschermingsmiddelen en rentabiliteit. Detheoretisch bekende mogelijkheden
op bedrijfsonderdelen worden in bedrijfsverband geïntegreerd,doorgerekend en getoetst in de
praktijk. Daarnaast wordt met behulp van praktijkgegevens gezocht naar duurzame
bedrijfssystemen. Dit leidt tot diverse strategieën waarlangs gangbare melkveebedrijven de
bedrijfsvoering kunnen aanpassen enduurzaam kunnen gaan produceren. De monitoringsprojecten
kunnen ook een vertaling opleveren van milieukwaliteit van bedrijfsniveau naar regio en nationaal
niveau. Ervindt actieve kennisdoorstroming plaats via proefbedrijven, praktijkbedrijven, schriftelijk
en door ontwikkeling van een MINAS-planner en richtlijnen voor bereiken duurzaam bedrijf.
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Indicatie omvang

Programma 354

Totaal Mf 2,3 waarvan Mf 0,6ten lastevan LNVvoor DLOen Mf 0,8 ten lastevan LNVvoor PO.

(Inter-)nationaal beleidsonderzoek

programmaleider

Drs.J.H.Post—LEI-DLO

aanvangsjaar

1999

eindjaar

2002

samenvatting

Hetonderzoek is gericht op voorbereiding en evaluatie van het beleid ten aanzien van landbouw,
tuinbouw, bosbouw envisserij opinternationaal, nationaal en regionaal niveau.
Daarbij gaat het om:
- Monitoring en analyses van economisch en technische ontwikkelingen binnen de genoemde
sectoren;
- Monitoring van beleid en beleidsanalyses, gericht op het in kaart brengen van degevolgen van
bestaande en (overwogen) beleidsmaatregelen voor de ontwikkelingen in de sectoren;
- Adviseren van overheid, bedrijfsleven en overige bij de sector betrokken organisaties bij de voorbereiding van beleid;
Dedoelgroepen van het onderzoek bevinden zich zowelin Nederland alsin het buitenland.Overeenkomstig deverschillen in structuur enontwikkeling vande landbouw, is er een uiteenlo-pende
behoefte aan onderzoek. Mede gezien verschillen in aanpak en inhoud van het onderzoek zijn twee
subprogramma's te onderscheiden. Daarnaast valt de coördinatie van het onderzoek op het terrein
van "consumer concerns" onder dit programma. Detwee subprogramma's zijn:
a) Nationaal en regionaal beleidsvoorbereidend en-evaluerend onderzoek;
b) Internationaal beleidsvoorbereidend en-evaluerend onderzoek;
Het onderzoek is afgestemd opde behoeften van de primaire doelgroep, het ministerie van LNV.Het
accent van het onderzoek ligt opde bruikbaarheid van het onderzoek voor het beleid. Daarnaast
wordt onderzoek verricht voor aanpassing en actualisering van het onderzoekinstrumentarium ten
behoeve van het beleidsonderzoek.
Sub-programma: Nationaal beleidsvoorbereidend en -evaluerend onderzoek
Onderzoek naar de effecten van algemeen economische en technische ontwikkelingen op de agrarische sector, de bosbouw en devisserij ten behoeve van en in wisselwerking met het beleid op nationaalen regionaal niveau.
Sub-programma Internationaal beleidsvoorbereidend en -evaluerend onderzoek
Onderzoek naar de effecten van beleidsmaatregelen opinternationaal niveau op de ontwikkelingen
in landbouw, tuinbouw envisserij in wisselwerking met algemeen economische entechnische ontwikkelingen

indicatie omvang
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Totaal Mf 2,6waarvan Mf 2,3 ten lastevan LNVvoor DLO.

3.15 Inzet van techniek en technologie in de
agrarische sector
Programma 257

Mechatronische systemen voor agrarische productieprocessen (sponsorprogramma)

programmaleider

Dr.J.Bontsema (tijdelijk Ir.L M.van Kollenburg-Crisan Msc) IMAG-DLO

aanvangsjaar

1996

eindjaar

1999

samenvatting

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

indicatie omvang

Totaal Mf 2,0 waarvan Mf 1,9 ten laste van LNVvoor DLO.

Programma 290

Ontwikkeling van systemen voor besturing en optimalisatie van agroindustriële ketens (sponsor-programma)

programmaleider

ing. A. Hoogerwerf/ir. A.E.Simons,ATO-DLO

aanvangsjaar

1996

eindjaar

2000

samenvatting

Het programma bouwt voort op dewetenschappelijke entoepassingsgerichte basisdie isgelegd in
het afgeronde programma 60.Concreet betekent dit dat ten behoeve van het Ministerie van LNVen
een aantal bedrijfssectoren gelieerd met dewerkvelden van LNV,fundamentele kennis,technieken
en systemen worden ontwikkeld waarmee de produktie, verwerking,'handling' en afzet van agrogrondstoffen of produkten kanworden geoptimaliseerd. Dezesystemen vormen dikwijls een basis
en startpunt voor applicatie gerichte projecten voor organisaties en bedrijven in de agro-industriële
sectoren. Dat betreft:
i)
complete ketenstussen primaire produktie en consument,
ii)
schakels of modules in ketens,
iii)
koppeling van agro-ketens aan gelieerde (deel)ketens.
Dekennis die binnen dit programma wordt ontwikkeld richt zichvooral opde kennis en technologie
die handelt over ketens en ketensystemen en in 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 en fruit met inbegrip van bewaring,
verpakking,transport tot distributiecentrum en consument,
b)
de ketens van primaire produktie van aardappelen en andere landbouwconsumptiegewassen
met inbegrip van bewaring,verpakking entransport tot distributiecentrum en consument,
c)
de ketens van 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 de samenstelling van complexe composieten en
composities variërend van pulpen en oliën tot bloemboeketten,
optimalisatie- en stuursystemen voor verwerkingsprocessen gerelateerd aan de
grondstofeigenschappen van complexe agro-grondstoffen zowelvoor voedselalsnietvoedseltoepassingen,
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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 eengroot aantal vooral 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 kader van de Agro Keten Kennis (AKK) projecten een
groot deelvan de in dit programma beschikbare middelen direct en indirect aan AKK-projecten
moeten worden besteed vanaf 1996.
indicatie omvang

Programma 293

Totaal Mf 6,1waarvan Mf 1,6 ten laste van LNVvoor DLO.

Reductie van het absolute energiegebruik en verbetering van de energieefficiëntie in de beschermde teelten met behoud van kwaliteit (DLO-PO- en
sponsor-programma)

programmaleider

Prof.Dr. Ir.G.P.A. Bot,IMAG-DLO

aanvangsjaar

1998

eindjaar

2001

samenvatting

Dit programma beoogt door strategisch-fundamenteelen toegepast onderzoek op middellange
termijn in tuinbouw productiesystemen het gebruik van energie substantieelteverminderen ende
energie-efficiëntie te verhogen bij behoud vande kwaliteit van het product. Dit programma gaat uit
van een integrale benadering van de problematiek. Deresultaten van dit programma vormen een
tussenstap op weg naar het realiseren van productiesystemen die vrijwel geen fossiele energie meer
gebruiken.
Omtevens bij te dragen aan de korte termijn doelstellingen van energiebesparing en de
implementatie van deeloplossingen 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 de verwezenlijking van de
doelstellingen van deverschillende "Meerjarenafspraken Energie" (MJA-E).
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 zal moeten bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen. De meerjarenafspraak "MJA-E
Glastuinbouw", heeft alsdoelstelling dat tot hetjaar 2000 het energiegebruik per eenheid product
zalmoeten dalen tot 50%ten opzichte van 1980.Denationale doelstelling voor C02-uitstoot omvat
eenafname met 3tot 5%ten opzichte van 1989.Eind 1996 lagen de ontwikkelingen wat betreft
efficiëntieverbetering niet volledig op schema terwijl deontwikkelingen ten aanzien van de C02
uitstoot nog minder gunstig zijn:in 1996 lag de C02-uitstoot 12%hoger dan in 1989.Voor hetjaar
2010zijn verdergaande doelstellingen in het kader van 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 als nationale doelstelling een
reductie van de C02-uitstoot met 10%ten opzichte van 1990voorzien.

indicatie omvang
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Totaal Mf 4,0waarvan Mf 1,6 ten lastevan LNVvoor DLOen Mf 1,3 ten laste van LNVvoor PO.

Programma 331

Ontwikkeling van een aan Nederlandse omstandigheden aangepast systeem
van precisielandbouw (sponsor-programma)

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 de optimalisering van bemesting,beregening en
onkruidbestrijding in ruimtelijke enin temporele zin binnen landbouwkundige en milieutechnische
doelstellingen. Hetiseengeïntegreerde toepassing van meetsystemen voor gewaskenmerken,
inclusief opbrengstbepaling voor beslissystemen waarin gewasgroeimodellen een belangrijke rol
spelen entoedieningtechnieken die met grote precisie en selectief werken. Detoepassing moet
leiden tot verhoging van deefficiency van gebruikte inputs.

indicatie omvang

Totaal Mf 1,7 waarvan Mf 1,7 ten laste van LNV.

Programma 355

Ketens en logistiek (in oprichting)

Programmaleider

Prof. Dr. Ir.G.Beers(LEI-DLO)

Aanvangsjaar

1999

Eindjaar

2002

Omvang

Totaal Mf 2,1waarvan Mf 2,1ten lastevan LNVvoor DLO.
Op het moment van het verschijnen van het Onderzoekplan 1999was de programmabeschrijving
nog niet gereed
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Programma 292

Arbeidsbehoefte, arbeidsorganisatie en
arbeidsomstandigheden

Verbetering van de arbeidsvoorziening, arbeidsorganisatie en
arbeidsomstandigheden op bedrijven (DLO-PO-programma)

programmaleider

Dr. Ir.H.H.E.Oude Vrielink, IMAG-DLO

aanvangsjaar

1998

eindjaar

2001

samenvatting

Doelstelling van het programma is het leveren van geïntegreerde oplossingen voor de
arbeidsproblematiek in land-en tuinbouw 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.

indicatie omvang
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Totaal Mf 3,0waarvan Mf 2,4ten lastevan LNVvoor DLOen Mf 2,4 ten lastevan LNVvoor PO.

3.17 Voedselvoorziening en plattelandsontwikkeling in de
tweede en derde wereld

Programma 330

Voedselzekerheid en beheer van natuurlijke hulpbronnen in lage
inkomenslanden

programmaleider

Prof. Dr. Ir.E.M.A.Smaling,AB-DLO

aanvangsjaar

1998

eindjaar

2001

samenvatting

Het Noord-Zuid Programma behelst strategisch entoepassingsgericht onderzoek ter ondersteuning
enontwikkeling van landbouw-, natuur-en milieubeleid m.b.t. lage inkomenslanden en ter
verhoging van kennis op het gebied van duurzame agrarische produktie en duurzaam beheer van
biotische enabiotische natuurlijke hulpbronnen. 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,voorlichters, boerengemeenschappen).

indicatie omvang

Totaal Mf 12,3waarvan Mf 6,3 ten laste van LNVvoor DLO.
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3.i8

Programma 339

Visserijsector specifieke vraagstukken

Onderzoek voortvloeiend uit voor devisserijvan kracht zijnde internationale en
nationale wettelijke regelingen (WDT-programma)

programmaleider

Drs.F.A. van Beek-RIVO-DLO

aanvangsjaar

1998

eindjaar

2001

samenvatting

Activiteiten worden uitgevoerd ten dienstevande hantering vanwettelijk vastgelegde
beleidsinstrumenten op het gebied van visstandbeheer, het aquatisch milieu envanwaarborging van
volksgezondheids- en kwaliteitseisen. Dezeactiviteiten omvatten tevens werkzaamheden ten
behoeve van deinstandhouding van relevante expertise.

indicatie omvang
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Totaal Mf 8,0 waarvan Mf 3,5 ten laste van LNVvoor DLO.

4. DLO-instituten en -activiteiten
Indit hoofdstuk wordt een korte schets gegeven van doelstellingen, taken en activiteiten van deDLOinstituten.Activiteiten zijn verwoord door aante geven in welke onderzoekprogramma's en
programma's met eenwettelijke en dienstverlenende taak instituten deelnemen. Daarbij isachter elk
programma aangegeven welke instituten aan een programma deelnemen enwelk instituut een programma trekt (dat instituut isvet gedrukt).

DLO-Instituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek (AB-DLO)
AdresWageningen:Bornsesteeg65,Postbus 14,6700AA Wageningen
Telefoon
:0317-475700
Fax
:0317.423110
e-mail
: postkamerfaab.dlo.nl
internet
:www.ab.dlo.nl
Directeur:
Adj.directeur

:dr. N.G. Hogenboom
:dr. S.C.van de Geijn

Doelstelling
Het bevorderen van de bodemkwaliteit, duurzame enoptimale plantaardige productiesystemen en
productkwaliteit door middelvan het vermeerderen van fundamenteel-strategische en
toepassingsgerichte kennis van bodem,planten,gewassen en ecosystemen.
Taken
Plantenfysiologisch, biochemisch engewaskundig onderzoek gericht op het verkrijgen van kennis
omtrent het verloop van processen in plant en gewas,om daarmee een betere kwaliteit van het
eindproduct envan het teeltproces mogelijk te maken.
- biologisch en ecologisch onderzoek naar geïntegreerde onkruidbestrijding en soortenrijkdom
(biodiversiteit) in graslandecosystemen.
- Systeemanalytisch onderzoek,in het bijzonder ten behoevevan de ontwikkeling entoetsing van
simulatiemodellen voor gewasgroei,van concurrentiemodellen envan productie-en
beheersmodellen op bedrijfs-en gebiedsniveau.
Karakterisering van de bodemkwaliteit mede in 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 de invloed van bodemfactoren op de 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 debodem,water en lucht.
- Agro-ecologisch en economisch onderzoek naar duurzaam landgebruik en optimale
productiesystemen.
Onderzoekprogramma 's
256 Optimaliseren vanwater- en nutriëntenbeheer in de beschermde teelten (AB,IMAG,PBG)
262 Invloeden van de luchtkwaliteit op de kwaliteit van natuur en landbouw (AB, SC)
297 Vermindering van de stikstof- 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 Ontwikkeling vanduurzame melkveehouderij op gangbare bedrijven (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)
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328
329
330
331
332
333
334
342
343
344
348
359
362
363

Bodem-en grondwaterinformatie voor degroene ruimte (SC, AB)
Effecten van bodembeheer en bodemgebruik op de risico's van bodemverontreining (SC,AB)
Voedselzekerheid en beheer van natuurlijke hulpbronnen in lageinkomenslanden (AB,ATO,
CPRO, IBN, ID, IPO,IMAG, LEI,RIKILT,RIVO, SC)
Ontwikkeling van een aan Nederlandse omstandigheden aangepast systeem van
precisielandbouw (IMAG,AB,IPO)
Multifunctionele landbouw en agrarisch natuurbeheer (AB,CPRO,IBN, ID, IPO,LEI,SC, BPO,
FPO,PAV, PBB, PP,PV, PR)
Duurzame beschermde teeltsystemen voor detoekomst (PBG,AB,IMAG)
Systeem-en experimenteel onderzoek naar opbrengstverhoging, terugdringing van verliezen
en kwaliteitsverbetering bij de teelt van zetmeelaardappelen (AB,PAV)
Ecologisering van plantaardige productiesystemen in de akkerbouw en
vollegrondsgroenteteelt (AB,CPRO,IPO,)
Beheersing en bestrijding van onkruiden (AB, IBN, IMAG,SC,BPO,FPO,PAV,PBB, PBG)
Klimaatverandering endefuncties van het landelijk gebied (SC,AB, IBN,LEI)
Ontwikkeling van nieuwe concepten voor toekomstige veehouderijsystemen (ID,AB, IMAG,
LEI, RIKILT, SC)
Emissies,emissiereducerende methoden en milieurisico's vangewasbeschermings- middelen
(SC,AB,IBN, IMAG, FPO,PBB,PAV, BPO,PBG,TNO)
Waterbeheer voor landbouw en natuur (SC,AB, IBN, LEI,PR,PAV,PBB)
Kwaliteit Leefomgeving alsintegratiekader voor omgevingsbeleid (SC,AB,IBN,LEI)

Programma's wettelijke endienstverlenende taken
315 Kennisontwikkeling voor de Milieuplanbureau-functie (SC,AB,IMAG,LEI)
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DLO-Instituut voor Agrotechnologisch Onderzoek (ATO-DLO)
Adres
Telefoon
Fax
e-mail
internet

:Bornsesteeg 59,Postbus 17,6700AA Wageningen
:0317-475000
:0317.475347
:info^ato.dlo.nl
:www.ato.dlo.nl

Directeur
:dr. HJ. Huizing
Adj. directeur :dr. P.C.Sijmons
Commercieel directeur :dr. H.Tournois
Doelstelling
Het ontwikkelen van methoden en het vermeerderen van kennis omtrent de (agro) technologische
schakelsin de afzetketens van land-en tuinbouwproducten, met name ten aanzien van bewaring,beenverwerking en logistiek. Het uitdragen van deze kennis om daarmee de kwaliteit 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 entoepasbaar maken op het gebied van de be-en verwerking,
transport, bewaring,opslag,presentatie en afzet van de primaire plantaardige producten.
- Onderzoek verrichten op de gebieden be-enverwerkingstechnologie, bewaar- en conserveringstechnologie en agrologistiek; en,op dezegebieden afgestemde, marktverkenning en marktonderzoek (doen) verrichten.
Onderzoekprogramma 's
289 Na-oogstfysiologie en productkwaliteit (ATO)
290 Ontwikkeling van systemen voor besturing enoptimalisatie van agro(industriële) ketens
(ATO)
330 Voedselzekerheid en beheer van natuurlijke hulpbronnen in lageinkomenslanden (AB,ATO,
CPRO, IBN, ID, IPO,IMAG, LEI,RIKILT,RIVO, SC)
335 Kwaliteit entechnologie dierlijke producten (RIVO,ATO,ID, RIKILT)
345 Doorbraaktechnologieën ten behoeve vandeverwerking van duurzame agromaterialen voor
dechemische industrie, een maatschappelijke vraag (ATO)
346 Verwerking, procestechnologie en productontwikkeling (ATO)
355 Ketens & Logistiek (ATO, LEI,RIKILT)
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DLO-Centrum voor Plantenveredelings- en Reproductieonderzoek (CPRO-DLO)
Adres
Telefoon
Fax
e-mail
internet

:Droevendaalsesteeg l , Postbus 16,6700AA Wageningen
:0317.477001
:0317.418094
:postQ,cpro.dlo.nl
:www.cpro.dlo.nl

Directeur
:dr.ir. N.C. Hogenboom
Adj.directeur :dr.AJ.van Tunen
Adj.directeur :dr.ir. A.A.J.M. Franken
Doelstelling
Het verrichten vanwetenschappelijk onderzoek ten behoeve van eenvoortgaande verbetering van
de voorziening van de Nederlandse akkerbouw, tuinbouw, voederbouw en bosbouw van rassenen
uitgangsmateriaal;
Het bevorderen van de kwaliteit, de bruikbaarheid ende vermeerdering van zaden en delen van
planten, alsmede cultuurplanten in het algemeen envan rassen in het bijzonder ten behoeve van
land- entuinbouw, stedelijk groen en natuurbeheer.
Taken
Deexploratie,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 geen commerciële veredeling plaatsvindt en
veredeling door de maatschappij als belangrijk wordt ervaren.
Onderzoek naar achtergronden van rasverschillen en naar interacties van ras-milieu interacties.
Het onder verantwoordelijkheid van de door 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 van de zaadtechnologie en coördinatie van het onderzoek ten behoeve van de
certificering vanzaad.
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 eninternationaal beleid, regelgeving enafspraken.
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 en gericht op voorlichting.
- Het in 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 voeren van het secretariaat van de commissies.
Centrum voor Biometrie Wageningen (voorheen CLW)
In 1997is devoormalige Groep Landbouw Wiskunde samengevoegd met verwante groepen van resp.
CPRO-DLO en ID-DLOtot het nieuwe Centrum voor Biometrie Wageningen (CBW).
CBW richt 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 deinstituten.
Taken
- Toepassingsgericht onderzoek met betrekking tot het verwerven,toepasbaar maken en
beschikbaar maken van bestaande en nieuwe wiskundige en statistische methoden die voor het
landbouwkundig onderzoek van belang zijn.
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Participatie in deonderzoekprogramma's van deinstituten via directe inbreng van wiskundige en
statistische methodologie endaaruit voortvloeiend onderzoek.
Algemene voorlichting gericht op het uitdragen van de expertise naar dedoelgroepen door
middelvan cursussen enondersteuning van het gebruik en beschikbaarmaking van
programmatuur.

Onderzoekprogramma 's
281 Moleculaire ontwikkelingsbiologie gericht op verbetering van resistentie en kwaliteit van
planten en op ontwikkeling van nieuwe veredelings- en reproductiemethoden (CPRO)
282 Resistentieveredelingsonderzoek in akker- en tuinbouwgewassen (CPRO)
283 Ontwikkeling en toepassing 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 keten via verdelings-onderzoek 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 Voedselzekerheid en beheer van natuurlijke hulpbronnen in lageinkomenslanden (AB,ATO,
CPRO, IBN, ID, IPO, IMAC, LEI,RIKILT, RIVO, SC)
332 Multifunctionele landbouw enagrarisch natuurbeheer (AB,CPRO,IBN, ID, IPO, LEI,SC, BPO,
FPO,PAV,PBB,PP,PV, PR)
342 Ecologisering van plantaardige productiesystemen in de akkerbouw en
vollegrondsgroenteteelt (AB,CPRO,IPO,)
347 Biologische veiligheid van genetisch gemodificeerde gewassen (CPRO)
364 Innovatie in siergewasketens door gerichte veredeling enverbeterd uitgangsmateriaal (CPRO,
PPO)
Programma's wettelijke endienstverlenende taken
29
Beheer enexploitatie van genetische bronnen van cultuurgewassen (CPRO)
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 voor Bos-en Natuuronderzoek (IBN-DLO)
Adres
Telefoon
Fax
e-mail
internet

:Droevendaalsesteeg 3a,Postbus 23,6700AA Wageningen
:0317.477700
: 0317.424988
:postkamerçaibn.dlo.nl
:www.ibn.dlo.nl

Interim directeur: drs. E.Rostvan Tonningen
Plv.directeur :dr. R.Gast
Doelstelling
Het verrichten vantoegepast wetenschappelijk onderzoek ten dienstevan een ecologisch,
economisch en maatschappelijk verantwoorde ontwikkeling en instandhouding van natuur, bos en
stedelijk groen in het landelijk en stedelijk gebied.
Taken
Onderzoek ten behoeve vande beleidsvorming van het Ministerie van LNV.
Ecologisch onderzoek aandieren,planten en (aquatische en terrestrische) ecosystemen ten
behoeve van het behoud,de bescherming,deontwikkeling en het herstelvan natuur, bos en
stedelijk groen (soorten, levensgemeenschappen en biotopen,in het bijzonder waarvoor
Nederland eeninternationale verantwoordelijkheid draagt).
Onderzoek aangaande de ecologische aspecten van het landelijk gebied ten behoeve van de
bestemming,deinrichting en het beheer; het onderzoek met betrekking tot de ecologische
hoofdstructuur en de ontwikkeling van bossen en beplantingen neemt hierbij een belangrijke
plaatsin.
- Onderzoek aangaande ecotoxicologische envitaliteitsaspecten van terrestrische 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 sensing voor inventarisaties en monitoring op het gebied van natuur, bosen stedelijk
groen.
Kennisontwikkeling inzake beheersmaatregelen en -systemen voor een ecologisch,
bedrijfseconomisch, technisch en maatschappelijk verantwoord beheer van natuur, bos en
stedelijk groen in het landelijk enstedelijk gebied.
Methodiekontwikkeling ten behoeve van 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 en stedelijk groen.
Kennisontwikkeling inzake een geïntegreerde bestrijding van ziekten en plagenin bossen,
beplantingen en groenvoorzieningen.
- Kennisontwikkeling ten behoeve van een op degebruikswaarde afgestemde selectie van
boomsoorten.
Onderzoekprogramma 's
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 behoeve van 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 (IBN, SC)
324 Onderzoek naar zoete, brakke en zoute ecosystemen in relatie tot gebruiksfuncties (m.n.
visserij) en natuurontwikkeling (IBN,RIVO)
325 Natuurplanbureaufunctie (IBN,SC,LEI)
330 Voedselzekerheid en beheer van natuurlijke hulpbronnen in lageinkomenslanden (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)
343 Beheersing en bestrijding van onkruiden (AB, IBN, IMAG, SC,BPO,FPO,PAV,PBB, PBG)
344 Klimaatverandering endefuncties van het landelijk gebied (SC,AB,IBN,LEI)
359 Emissies,emissiereducerende methoden en milieurisico's van gewasbeschermings- middelen
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362
363

(SC,AB,IBN,IMAG, FPO,PBB,PAV, BPO,PBG,TNO)
Waterbeheer voor landbouw en natuur (SC,AB,IBN, LEI,PR,PAV,PBB)
Kwaliteit Leefomgeving alsintegratiekader voor omgevingsbeleid (SC,AB, IBN,LEI)

Programma's wettelijke en dienstverlenende taken
29
Beheer enexploitatie vangenetische bronnen van cultuurgewassen (CPRO)
287 Het ontwikkelen van methoden ten behoeve van en het gebruik van RassenInformatieSystemen en het produceren van rassenlijsten (CPRO,IBN)
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DLO-Instituut Onderzoek Veehouderij en Diergezondheid
(ID-DLO)
Adres Lelystad: Hoofdvestiging, Edelhertweg 15,Postbus 65,8200AB Lelystad
Telefoon
:0320.238238
Fax
:0320.238050
e-mail
:postkamer@id.dlo.nl
internet
: www.id.dlo.nl
Directeur
:prof.dr. C.J.G.Wensing
Dir.onderzoek :prof.dr. E.Claassen

Doelstelling
Het DLO-Instituut Onderzoek Veehouderij en Diergezondheid (ID-DLO) zet zichin voor het
verwerven, benutten en uitdragen van kennis ter bevordering van eenduurzame 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 en een 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 en gezond ecosysteem,waarin enwaarmee de dierlijke productie gerealiseerd
wordt.
Daarnaast verricht het instituut een aantalwettelijke endienstverlenende taken:
- diagnostisch onderzoek van bepaalde ziekten envoor de ex-/import van levende dieren;
- Rijkskwaliteitscontrole Diergeneesmiddelen en Bestrijdingsmiddelen;
- nationale referentietaken voor de 2e-lijnsdiergezondheidszorg eninternationale referentietaken
(EU,OIE).
Onderzoekprogramma 's
297 Vermindering van destikstof- enfosfor-emissie van melkveebedrijven door een hogere
benutting van ruwvoer van eigen bodem (ID,AB,CPRO,IMAG)
254 Onderzoek naar een optimaal gebruik van het natuurlijk, immunologisch af-weersysteem als
essentieel onderdeelvan degezondheidsbalans van huisdieren (ID)
294 Onderzoek ter bevordering van pluimveegezondheid en veiligheid van pluimveeproducten
(ID, LEI,RIKILT)
295 Ontwerpen en evalueren van methoden om landbouwhuisdierpopulaties vrij te maken en te
houden van Aujeszky virus, IBR,Actinobacillus pleuropneumo-niae, enSalmonella enteritides
(ID)
296 Synthetische vaccins,diagnostica en hormoon analoga (ID)
301 Aanpassingsvermogen en welzijn van landbouwhuisdieren (ID,IMAG)
330 Voedselzekerheid en beheer van natuurlijke hulpbronnen in lage inkomenslanden (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)
348 Ontwikkeling van nieuwe concepten voor toekomstige veehouderijsystemen (ID,AB,IMAG,
LEI,RIKILT, SC)
349 Verbeteren van diergezondheid enwelzijn enverminderen van milieubelasting door gebruik
te maken van "natuurlijke" weerstand en gedragvan dieren (ID,IMAG)
350 Mogelijkheden voor erfelijke verbetering van gezondheid en vrucht-baarheid ten behoeve van
het welzijn en de levensduur van hoogproductieve dieren (ID)
351 Ontwikkeling van bestrijdingstechnieken voor lijst A ziekten en zoönosen
352 Agrobiodiversiteit landbouwhuisdieren
Programma's wettelijke endienstverlenende taken
298 Preventie en bestrijding vanVeewet- en virale exotische ziekten (ID)
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299
300
340

Diagnostiek in het kader van wettelijke en opgedragen taken,diagnostiek-ontwikkeling in het
kader van bestrijdings- en monitoringsprogramma's en referentietaken ID-DLO(ID)
Advisering vande rijksoverheid betreffende de registratie en de kwaliteits-bewaking van
diergeneesmiddelen en de toelating van toevoegingsmiddelen in diervoeder (ID)
Productie, kwaliteitsbeheersing en beschikbaar houden vanvaccins,reagentia en diagnostica
(ID)
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DLO-Instituut voor Milieu- en Agritechniek (IMAG-DLO)
Adres
Telefoon
Fax
e-mail
internet

:Mansholtlaan 10-12,Postbus43,6700 AA Wageningen
:0317.476300
:0317.476300
: postkamerffimaq.dlo.nl
: www.imag.dlo.nl

Directeur
:ir. A.A. Jongebreur
Adj.onderzoek: dr. ir. J.H.M.Metz
Doelstelling
Door middelvan het uitvoeren van strategisch enop toepassing gericht wetenschappelijk onderzoek
op het gebied van de landbouwtechniek bij te dragen aan deoptimale combinatie van
productiefactoren op het agrarisch bedrijf en aan het optimaal beheren van 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. IMAG heeft binnen het landbouwkundig
onderzoek de primaire verantwoordelijkheid voor:
- Het aanpassen en geschikt maken van nieuwe technische hulpmiddelen, productie-en
bewerkingssystemen en-processen,met nadruk op de toepassing 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 behoeve van 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 op terrein van
mechanisatie en het bijdragen aan normalisatie-activiteiten.
TFDL-taken die zijn overgebracht naar IMAG-DLO,betreffen de innovatie van instrumentatie:
Het inpassen van 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 en effecten vanveranderingen in techniek enomgeving voor
bedrijven en sectoren (LEI,IMAG)
256 Optimaliseren van water- en nutriëntenbeheer in de beschermde teelten (AB,IMAG,PBG)
257 Mechatronische systemen voor agrarische productieprocessen (IMAG)
292 Onderzoek naar verbetering van arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorziening voor een
optimale inzet van arbeid (IMAG,LEI)
293 Reductie van 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- en fosfor-emissie van melkveebedrijven door een hogere
benutting van ruwvoer van eigen bodem (ID,AB,CPRO,IMAG)
301 Aanpassingsvermogen enwelzijn van landbouwhuisdieren (ID,IMAG)
309 Meten en monitoren van emissies van ammoniak, geur en broeikasgassen uit
veehouderijgebouwen, ammoniak-emissiemetingen bij mesttoediening in de praktijk en
ontwikkeling vaninnovatieve methoden voor het meten van de mestsamenstelling (IMAG
310 Ontwikkeling van duurzame melkveehouderij op gangbare bedrijven (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 encontrole van
nutriëntenstromen ten behoeve van landbouw-, natuur- en milieubeleid (AB,IBN, IMAG,LEI,
SC)
330 Voedselzekerheid en beheer van natuurlijke hulpbronnen in lageinkomenslanden (AB,ATO,
CPRO, IBN, ID, IPO, IMAG, LEI,RIKILT,RIVO, SC)
331 Ontwikkeling van een aan Nederlandse omstandigheden aangepast systeem van
precisielandbouw (IMAG,AB,IPO)
333 Duurzame beschermde teeltsystemenvoor detoekomst (PBG,AB,IMAG)
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343
348
349
359

Beheersing en bestrijding van onkruiden (AB, IBN,IMAC,SC,BPO,FPO,PAV,PBB, PBG)
Ontwikkeling van nieuwe concepten voor toekomstige veehouderijsystemen (ID,AB,IMAG,
LEI,RIKILT, SC)
Verbeteren van diergezondheid enwelzijn enverminderen van milieubelasting door gebruik
te maken van "natuurlijke" weerstand engedrag van dieren (ID,IMAC)
Emissies,emissiereducerende methoden en milieurisico's van gewasbeschermings- middelen
(SC,AB,IBN,IMAG, FPO,PBB,PAV, BPO,PBC,TNO)

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
Fax
e-mail
internet

:Binnenhaven 5, Postbus 9060,6700 GW Wageningen
:0317.476000
:0317.410113
:infofajpo.dlo.nl
:www.ipo.dlo.nl

Directeur
:dr.ir. N.G. Hogenboom
Adj.directeur :dr.ir. H. Huttinga

Doelstelling
Het bevorderen van een economisch en maatschappelijk verantwoorde bescherming van planten
tegen planteziekten en -plagen.Debewaking 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 is hierin opgenomen. De resultaten
worden gebruikt bij de agrarische productie en voor groenbeheer.
Deondersteuning van het fytosanitair en milieuhygiënisch beleid voor de bestudering vande
effecten van beleidsmaatregelen.
Deontwikkeling entoetsing van geleide bestrijdingssystemen ten behoevevan het verantwoord
inzetten van bestrijdingsmiddelen.
- Ontwikkeling van de biologische bestrijdingsmethoden van ziekten en plagen.
- Destudie van plant-parasiet-relatiesten behoevevan de ontwikkeling van gewasbeschermingsenveredelingsstrategieën. Onderzoek naar gebruik van signaalstoffen, waaronder feromonen.
- Integratie vaneconomisch 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 een duurzame voedselvoorziening en een verantwoord natuur- en milieubeheer
in ontwikkelingslanden.
Onderzoekprogramma 's
303 Milieuvriendelijke beheersing van niet-cystevormende wortelnematoden in
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 de ziekte (IPO)
330 Voedselzekerheid en beheer van natuurlijke hulpbronnen in lage inkomenslanden (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)
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)
342 Ecologisering van plantaardige productiesystemen in de akkerbouw en
vollegrondsgroenteteelt (AB,CPRO,IPO,)
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DLO-Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO)
Adres
Telefoon
Fax
e-mail
internet

:Burgemeester Patijnlaan 19,Postbus 29703,2502 LS 's-Gravenhage
:070.3308330
:070.3615624
:informatie@lei.dlo.nl
:www.lei.dlo.nl

Directeur
:prof.dr.ir. L.C.Zachariasse
Adj. directeur :dr. J.C.Blom

Doelstelling
Het door middel van wetenschappelijk onderzoek bevorderen van kennis van 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 de overheid, het georganiseerde bedrijfsleven en
internationale organisaties.
Taken
Economisch en sociaal-wetenschappelijk onderzoek op micro-, meso-en macro-niveau.
Beleidsonderbouwende economische en sociaal-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 vanintegrale en partiële systemen.
Economische analysesvan nieuwe producten en productiemethoden (research guidance).
- Structuuronderzoek, gericht op toekomstige ontwikkelingen enveranderingen van structuur van
bedrijven envan het platteland.Scenario's voor ontwikkeling van het landelijk gebied.
Marktkundig onderzoek inverband met veranderende consumptiepatronen, zich wijzigende
marktposities, deontwikkeling 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 aanzien van productie,verwerking en
afzet ten dienste van eigen onderzoek, overheid en bedrijfsleven.
Economisch en econometrisch onderzoek; methodiekontwikkeling ten behoeve van
informatieverwerking, documentatie en statistiek.
Het verzamelen, be-enverwerken van en publiceren over macro-economische,
bedrijfseconomische ensociologische gegevens.
- Statistische informatievoorziening.
Met de beschikbare kennis en door eigen onderzoek het beleid van het Ministerie van LNV
ondersteunen.
Onderzoekprogramma 's
203 Bedrijfsontwikkelingsonderzoek en effecten van veranderingen in techniek enomgeving voor
bedrijven en sectoren (LEI,IMAC)
242 Analyse concurrentiekracht van de Nederlandse agribusiness (LEI,Ambrosiushoeve,BPO,
FPO,PAV,PBB,PBC,PC,PP,PR, PV)
248 Economische aspectenvan de ontwikkeling van het landelijk gebied (LEI, SC)
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)
310 Ontwikkeling van duurzame melkveehouderij op gangbare bedrijven (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 encontrole van
nutriëntenstromen ten behoeve van landbouw-, natuur- en milieubeleid (AB,IBN, IMAG,LEI,
SC)
325 Natuurplanbureaufunctie (IBN,SC, LEI)
330 Voedselzekerheid en beheer van natuurlijke hulpbronnen in lageinkomenslanden (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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344
348
349
355
354
357
362
363

Klimaatverandering ende functies van het landelijk gebied (SC,AB,IBN,LEI)
Ontwikkeling van nieuwe concepten voor toekomstige veehouderijsystemen (ID,AB,1MAG,
LEI,RIKILT, SC)
Verbeteren vandiergezondheid enwelzijn enverminderen van milieubelasting door gebruik
te maken van "natuurlijke" weerstand en gedrag van dieren (ID,IMAG)
Ketens & Logistiek (ATO, LEI,RIKILT)
(Inter-)nationaal beleidsonderzoek (LEI)
Risicobeheersing enveiligheid van voeding (RIKILT,LEI)
Waterbeheer voor landbouw en natuur (SC,AB,IBN, LEI,PR,PAV,PBB)
Kwaliteit Leefomgeving alsintegratiekader voor omgevingsbeleid (SC,AB,IBN,LEI)

Programma's wettelijke endienstverlenende taken
157 Statistische documentatie en databanken (LEI)
239 Boekhouding en Periodieke Rapportage (LEI)
315 Kennisontwikkeling voor de Milieuplanbureau-functie (SC,AB,IMAC, LEI)
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DLO-Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie (PUDOC-DLO)
Adres
Telefoon
Fax
e-mail
internet

:Jan Kopshuis, Gen.Foulkesweg 19,Postbus 4,6700AA Wageningen
:0317.484440
:0317-484761
:postkamer^,pudoc.dto.nl
:www.bib.wau.nl

Directeur
:drs.J.M.Schippers
Adj.directeur :drs. R.S.Kuindersma
Doelstelling
Het bevorderen van de landbouw door het coördineren enverzorgen van een landelijk
landbouwkundig literatuurdocumentatie- en-informatienetwerk. Het openstellen van het mondiale
kennisaanbod (in alzijn vormen) voor het landbouwkundig onderzoek en het internationaal
verspreiden van de 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 aan onderzoek naar entoepassing van informatie-distributie
in electronische (multimediale) vorm.
Programma's wettelijke endienstverlenende taken
279 Documentatie ten behoeve van deAGRIS/FAOdatabase (PUDOC)
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DLO-Rijks-kwaliteitsinstituut voor land- en tuinbouwproducten
(RIKILT-DLO)
Adres
Telefoon
Fax
e-mail
internet

:Bornsesteeg 45,Postbus 230,6700AE Wageningen
:0317-475400
:0317.417717
: postkamer^rikilt.dlo.nl
:www.rikilt.dlo.nl

Directeur
:dr. RJ.Bogers
Adj. directeur :mw. Dr. M.S. Leloux
Doelstelling
Het leveren van bijdragen aande beheersing, bewaking enverhoging van de kwaliteit van agrarische
envisserijproducten door het verrichten van onderzoek en het anderszinsverwerven van kennis.
Taken
- Het verrichten van onderzoek op het gebied van de chemie, biochemie, microbiologie,
microscopie en toxicologie en ten behoevevan:
a. de bevordering van productveiligheid en
b. de ontwikkeling van betrouwbare, efficiënte en snelle analysemethoden en referentiemethoden.
- Het valideren van analysemethoden, onder andere door de organisatie en coördinatie 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 de Algemene Inspectiedienst.
- Het opbouwen en beheren van een systeem van kwaliteitsgegevens vanvoedingsmiddelen engrondstoffen (databank).
- (Residu) toxicologisch onderzoek en dossierbeoordeling van diergeneesmiddelen, novel foods en
meststoffen.
Onderzoekprogramma 's
294 Onderzoek ter bevordering van pluimveegezondheid en veiligheid van pluimveeproducten
(ID, LEI,RIKILT)
311 Veiligheid en gezondheid van voedingsmiddelen (RIKILT)
312 Deinvloed van kritische stoffen op de kwaliteit vanvoedsel (RIKILT)
330 Voedselzekerheid en beheer van natuurlijke hulpbronnen in lageinkomenslanden (AB,ATO,
CPRO, IBN, ID, IPO,IMAG, LEI,RIKILT,RIVO, SC)
335 Kwaliteit en technologie dierlijke producten (RIVO,ATO,ID,RIKILT)
348 Ontwikkeling van nieuwe concepten voor toekomstige veehouderijsystemen (ID,AB,IMAG,
LEI,RIKILT, SC)
355 Ketens & Logistiek (ATO, LEI,RIKILT)
357 Risicobeheersing enveiligheid van voeding (RIKILT,LEI)
Programma's wettelijke endienstverlenende taken
302 Bewaking van de kwaliteit enveiligheid van land-entuinbouwproducten (RIKILT)
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DLO-Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (RIVO-DLO)
Adres
Telefoon
Fax
e-mail
internet

:Haringkade l , Postbus 68,1970 AB Umuiden
:0255.564646
:0255.564644
:postkamer@rivo.dlo.nl
:www.rivo.dlo.nl

Wnd. Directeur :dr. P. Hagel
Doelstelling
Door gericht biologisch,technisch enchemisch onderzoek bijdragen leveren tot het oplossen van
visserijproblemen en de daarmee samenhangende milieuvraagstukken.
Taken
- Opde beleidsadvisering gericht onderzoek aan biologische aspecten vanvoor devisserij van
belang zijnde individuele vissoorten,die essentieel zijn bij het bepalen van de wisselwerking
tussen devisserij en de bestanden aan deze soorten.
- Biologisch onderzoek gericht op het verzamelen van kennis eninzichten in deontwikkeling van
deverschillende voor devisserij van belang zijnde vissoorten in hun onderlinge samenhang en in
samenhang met hun omgeving.
- Onderzoek naar de mogelijkheden vancommerciële vangst van (niet-)traditionele vissoorten
buiten detraditionele visgebieden.
- Technisch en managementonderzoek ter verbetering van dedoelmatigheid van het visserijbedrijf.
- Onderzoek naar vismethodieken, werkmethoden en vaartuigen.
- Onderzoek naar migratiemogelijkheden voor 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 de intensieve visteelt.
- Onderzoek naar de aantasting van de kwaliteit vanvisserijproducten door verontreiniging van het
aquatisch milieu.
- Onderzoek naar de aantasting van de kwaliteit vanvisbestanden door verontreiniging van het
aquatisch milieu.
Kwaliteitszorg in de productieketen vanaf devangst tot en met aflevering van eindproducten.
- Onderzoek naar de betekenis vanvisserijproducten als onderdeelvan het voedselpakket.
Onderzoekprogramma 's
324 Onderzoek naar zoete, brakke en zoute ecosystemen in relatie tot gebruiksfuncties (m.n.
visserij) en natuurontwikkeling (IBN,RIVO)
330 Voedselzekerheid en beheer van natuurlijke hulpbronnen in lageinkomenslanden (AB,ATO,
CPRO, IBN, ID, IPO,IMAG, LEI,RIKILT,RIVO, SC)
335 Kwaliteit entechnologie dierlijke producten (RIVO,ATO, ID,RIKILT)
Programma's 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
Fax
e-mait
internet

:Droevendaalsesteeg 3, Postbus 125,6700 ACWageningen
:0317.474200
:0317424812
:postkamer^,sc.dlo.nl
:www.sc.dlo.nl

Directeur
:Dr.A.N.van der Zande
Adj.directeur :J.M.L.Jansen
Doelstelling
Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van een doelmatige en maatschappelijk
verantwoorde bestemming,inrichting en beheer van het landelijk gebied.
Taken
- Ontwerp- enevaluatiemethodieken 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 van gewasbeschermingsmiddelen, gericht op het
terugdringen van emissies.
Openluchtrecreatie.
Ruimtelijke aspectenvan de bodembescherming.
Mogelijkheden voor remote sensing-technieken.
Methodiekontwikkeling ten behoeve van geografische informatiesystemen.
Onderzoekprogramma 's
248 Economische aspecten van de ontwikkeling van het landelijk gebied (LEI, SC)
262 Invloeden van de luchtkwaliteit op de kwaliteit van natuur en landbouw (AB, SC)
310 Ontwikkeling van duurzame melkveehouderij op gangbare bedrijven (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 encontrole van
nutriëntenstromen ten behoeve van landbouw-, natuur- en milieubeleid (AB,IBN, IMAG,LEI,
SC)
321 Systeemgerichte Ecotoxicologie van de Natuurlijke omgeving (IBN, SC)
325 Natuurplanbureaufunctie (IBN,SC,LEI)
328 Bodem-engrondwaterinformatie voor de groene ruimte (SC,AB)
329 Effecten van bodembeheer en bodemgebruik op de risico's van bodemverontreining (SC, AB)
330 Voedselzekerheid en beheer van natuurlijke hulpbronnen in lageinkomenslanden (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)
343 Beheersing en bestrijding van onkruiden (AB, IBN, IMAG,SC,BPO,FPO,PAV,PBB,PBG)
344 Klimaatverandering endefuncties van het landelijk gebied (SC,AB,IBN,LEI)
348 Ontwikkeling van nieuwe concepten voor toekomstige veehouderijsystemen (ID,AB,IMAG,
LEI, RIKILT, SC)
358 Geografische Informatiesystemen en Remote Sensing:Geo-informatie voor Landbouw, natuur
en Groene Ruimte (SC)
359 Emissies,emissiereducerende methoden en milieurisico's van gewasbeschermings- middelen
(SC,AB, IBN, IMAG, FPO,PBB,PAV, BPO,PBG, TNO)
360 Ecologie engroene ruimte (SC)
362 Waterbeheer voor landbouw en natuur (SC,AB, IBN, LEI,PR,PAV,PBB)
363 Kwaliteit Leefomgeving alsintegratiekader voor omgevingsbeleid (SC,AB,IBN,LEI)
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Programma's wettelijke endienstverlenende taken
315 Kennisontwikkeling voor de Milieuplanbureau-functie (SC,AB,IMAG,LEI)
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5.

74

Programma's beëindigd per 31/12/1998
230

CISen RSmonitoring van de omgeving

231

129

Economische evaluatie van de emissie-en milieuproblematiek

202

202

Oorzaken vanfertiliteitsstoornissen bij landbouwhuisdieren post partum

148

214

Benutting van genetische variabiliteit in deveehouderij

152

226

Waterbeheer voor landbouw en natuur

228

241

Mestbehandeling en emissiebeperking op de boerderij

170

245

Nationaal eninternationaal beleids-enontwikkelingsgericht Landbouweconomisch onderzoek

246

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

251

Verhoging van deimmunologische enfysiologische weerstand van de
luchtwegen bij het rund

252

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

96

253

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

102

255

Energie uit biomassa

258

Integratie van innovatieve technologische principes in de melkveehouderij

265

Optimalisering van geïntegreerde en biologische productiesystemen

266

Biologische engeïntegreerde onkruidbeheersing

267

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

268

Modificatie van agro-grondstoffen

271

Verwerking, procestechnologie en produktontwikkeling vanvoedsel-en nietvoedselgewassen met behulp van biochemische, microbiologische en fysische
technieken

272

Rolen betekenis van recreatie entoerisme bij de instandhouding en
ontwikkeling vanduurzaamheid en kwaliteit in de groene ruimte

274

Planning Groene Ruimte

275

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

276

Emissies en ecotoxicologische risico's van bestrijdingsmiddelen

280

Onderzoek naar de biologische veiligheid van genetisch gemodificeerde planten

307

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

313

Kwaliteitszorgsystemen voor de agrarische produktie

326

Effecten van demografische en economische veranderingen in de samenleving
op het multifunctioneel gebruik vande ruimte

392
88
91

404
411
22
27
207
332
337

304
236
240
215
312
162

326
246

