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Publiek en bestuurlijk draagvlak voor natuur- en landschapsbeheer
Kennisontwikkeling voor de Milieuplanbureau-functie
Stad-Land (i.o.)
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 (i.o.)
Onderzoek naar de detectie en de ecologie van Pseudomonas solanacearum, de
veroorzaker van bruinrot van aardappel, en naar de epidemiologie van de ziekte
Biodiversiteit in natuurterreinen en cultuurlandschappen (i.o)
Bossen in hun ecologische en maatschappelijke context (i.o.)
Systeemgerichte Ecotoxicologie van de Natuurlijke Omgeving (SENO)
Duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen in ontwikkelingslanden (i.o.)
Multifunctionaliteit en kwaliteit van de groene ruimte bij veranderend
landgebruik (i.o.)

440
159
426
191
406
335
339
343
263
231
287

193
51
289
303
236
445
311
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1. Inleiding
In het 'DLO-onderzoekplan 1997voor LNV'zijn de onderzoekprogramma's en programma's voor
wettelijke en dienstverlenende taken (WDT) opgenomen die DLO in het kader van de
LNV-programmafinanciering in 1997uitvoert. Dit onderzoekplan dient ook alsbasisvoor het
managementcontract LNV-DLO 1997.
Bij een groot aantal programma's omvat de programmabeschrijving eveneens onderzoek dat niet
door LNV, maar door derden -bijv. Europese Unie,bedrijfsleven, produktschappen - (medegefinancierd wordt. In dat geval gaat het veelal om onderzoek dat qua doelstelling aansluit bij de
doelstellingen van het programma enwaarmee het programma alszodanig versneld en/of
uitgebreid wordt, of om onderzoek dat organisatorisch logischerwijs aansluit bij het betreffende
programma. Getracht iszoveel mogelijk doelen en resultaatverwachtingen naar opdrachtgever
te onderscheiden om zo goed mogelijk verantwoording af te kunnen leggen aan de respectievelijke opdrachtgevers. In het algemeen isgenoemde aanvullende financiering in het voordeel
van beide opdrachtgevers. Overige projecten (o.a.geheel door derden gefinancierd en
SEO-projecten) zijn niet in het DLO-onderzoekplan 1997voor LNV opgenomen.
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2. Toelichting opde LNV-programma's
In het 'DLO-onderzoekplan 1997voor LNV' zijn 21 nieuwe onderzoek- en WDT-programma's
opgenomen en 74 reeds lopende programma's. De nieuwe programma's zijn t o t stand gekomen
op basisvan de door LNVafgegeven indicaties voor de programmering 1997,welke programma's
vervolgens door ex ante toetsingscommissies zijn beoordeeld. Op het programma 308 na zijn
deze na eventuele aanpassingen goedgekeurd en alszodanig opgenomen.
Het niet-goedgekeurde programma isinmiddels herschreven om te voldoen aan dewensen van
LNVals opdrachtgever. Het ligt thans opnieuw ter beoordeling bij DWK. In het onderzoekplan is
programma 308 aangegeven alsvoorwaardelijk (i.o.).
De nutriëntenprogramma's binnen DLOzijn op eigen initiatief intotaliteit herschikt om te
komen t o t enkele coherente goed afgestemde nutriëntenprogramma's. Daartoe is,mede op basis
van een aantal workshops, een algemeen raamwerk opgesteld dat met LNVisafgestemd. Vanuit
dat raamwerk isnu één groot DLO-breed nutriëntenprogramma (317) opgesteld, bestaande uit
drie deelprogramma's, waarin AB-, IBN-, IMAG-, LEI-en SC-DLO participeren. In de volgende
programmeringsronde(n) worden (delen van af)lopende programma's op het gebied van
nutriënten geïntegreerd met dit nieuwe nutriëntenprogramma. Het ligt thans ter toetsing bij
DWK. In het onderzoekplan is programma 317 aangegeven alsvoorwaardelijk (i.o.).
Ook het nieuwe programma 'Stad-Land' (316)verkeert nog in de overlegfase met de
Begeleidingscommissie. Dit programma iseveneens in het onderzoekplan aangegeven als
voorwaardelijk (i.o.).
Voor de lopende programma's zijn dewerkplannen 1997 beschreven met zo concreet mogelijke
doelen en resultaatverwachtingen.
Bundeling van programma's
In de programmering voor 1997 isook dit jaar veel aandacht besteed aanverdere bundeling van
programma's t o t grotere eenheden (van minimaal 1,5 Mf), meer gestructureerde samenwerking
en logische herschikking van programma-onderdelen tussen instituten.Zo isbijv. een aantal
programma's / projecten in het kader van de milieuplanbureaufunctie geïntegreerd in een nieuw
WDT-programma 'Kennisontwikkeling milieuplanbureaufunctie' (315), isde sociaal-economische
component versterkt in een aantal lopende programma's en isde WDT-taak rassenlijst bomen
van IBN-DLOopgenomen in het daartoe geëigende CPRO-DLO-programma 287.
Voorts ishet t o t nutoe tamelijk versnipperde onderzoek op het gebied van
ontwikkelingssamenwerking binnen DLOgebundeld t o t twee programma's in oprichting. Het
ene programma ismeer gericht op 'voedselproductie' en het andere meer op het 'beheer
natuurlijke hulpbronnen'.Op basisvan detwee nu beschreven programma's wordt één
samenhangend programma voor ontwikkelingssamenwerking binnen DLO geformuleerd dat
ingaat per 1998,voor een grotere samenhang en gerichtere afstemming tussenvraag en aanbod.
Samenwerking in LAWOO- (Land enWater Onderzoek Ontwikkelingssamenwerking) en KCW(Kennis Centrum Wageningen) verband isdaarbij uitgangspunt.
Nieuwe thema's
Detoevoeging van de 5M / beleidsruimtegelden aan de programmagelden heeft het mogelijk
gemaakt dat DLO in 1997aan een aantal wensenvan LNVversneld tegemoet kan komen.
Daartoe zijn o.a.voor een aantal integrale thema's nieuwe DLO-brede onderzoekprogramma's
ingediend, waarin expertise vanverschillende DLO-instituten wordt gecombineerd (tabel 1).
Vanuit DLOzal voor 1997actief bijgedragen worden aan de totstandkoming van en participatie
in interdepartementale programma's 'Stad - Land',' STikstof Onderzoek Programma (STOP)' en
'Speerpuntenprogramma Bodem'.Wel isDLOdaarin voor een belangrijk deel afhankelijk van
initiatieven van LNV. Datzelfde geldt voor detotstandkoming van de NWO-programma's voor
gamma-wetenschappelijk onderzoek (GAMIN) enop het gebied van natuur en milieu (o.a.
systeemgerichte ecotoxicologie) en voeding.
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Tabel 1 Integrale sector-overschrijdende thema's LNV
(inzet in K/, afgerond op veelvouden van 50<ƒ)
Thema

1997

1998

1999

Landbouw - natuur (304)
Stad-land (316)
Economie, Bedrijfsvoering milieu
Kwaliteit (310)
Veranderend landgebruik
Publiek en Bestuurlijk draagvlak
voor natuur en landschapsbeheer (314)

1750
1750
600

1700
1000
600

1700
1000
600

1250
500

1200
500

1200
500

Begeleidingscommissies
In 1997zal het functioneren van de door DWK ingestelde Begeleidingscommissies nader bekeken
moeten worden. In het najaar 1996zijn deze voor de eerste keer bij elkaar geweest voor de ex
ante toetsing van nieuwe programma's en de beoordeling van dewerkplannen voor 1997van de
lopende programma's. Het bleek dat o.a.ten aanzien vantaakopdracht, inhoudelijk
abstractieniveau en procedureel nog veel onduidelijkheden bestaan.
Bezuinigingen
De opgelegde bezuiniging op het DLO-onderzoek voor de periode 1996tot en met 1998 vanca.
20 Mƒ isconform de in 1996 ingezette lijn verwerkt. Dit betekent dat in dejaren 1996, 1997 en
1998 cumulatief resp. 10,75, 18,60 en 19,75 M / gekort wordt op de LNV-onderzoekprogramma's.
Over alle programma's iseen generieke korting van4,75% opgelegd en daarnaast is per
programma nagegaan in hoeverre daar sprake isvan het profijtbeginsel en is
dienovereenkomstig een specifieke korting opgelegd,waardoor voor afzonderlijke programma's
de totale korting kan oplopen tot maximaal 18% in 1998.
In het aanbod van DLOten behoeve van de programmering 1997 isde aangekondigde extra
bezuiniging van 2 Mƒ in 1997verwerkt. In 1998zal daarnaast nog 1,5 Mƒextra bezuinigd
moeten worden op de programma's en 0,5 M / op het budget voor strategische expertise
ontwikkeling (SEO).Naast de bezuinigingen en het vrijmaken van het budget voor SEOwordt de
onderzoekcapaciteit per programma enigszins beïnvloed door de invoering van de 36-urige
werkweek en de gewijzigde tarieven per 1997.
Strategische expertise ontwikkeling (SEO)
Vanaf 1995wordt jaarlijks een deel van het LNV-budget voor DLO-onderzoek bestemd voor
strategische expertise ontwikkeling (SEO).Dit onderzoek moet ertoe bijdragen de continuïteit
van DLO in detoekomst veilig te stellen en de beantwoording mogelijk te maken van vragen die
in de huidige programma's nog niet aan de orde komen.Voor DLOalsgeheel gaat het om een
bedrag van 33 Mƒaan LNV-middelen in 1998. Dit niveau zal stapsgewijze worden gerealiseerd,
wat inhoudt dat in 199720 Mƒuit LNV-middelen voor SEObeschikbaar is.
In detoekomst wil DLOconform zijn strategisch planjaarlijks 15% van zijn omzet inzetten voor
versterking van de expertise; dat betekent bij de huidige verhoudingen een bedrag van ongeveer
50 M / . De middelen daarvoor zullen dan niet alleenvan LNVkomen, maar zij zullen ten dele ook
moeten worden vrijgemaakt uit opbrengsten uit de markt voor derden en uit publieke middelen
van andere instellingen dan LNV(waaronder bijvoorbeeld ook NWO).
Van dit bedrag wordt 60% rechtstreeks aan de instituten toegekend en40%wordt alsconcernSEOdoor de hoofddirectie DLOtoegekend op basisvan inhoudelijke prioriteiten.
Vanuit de concern-SEO gelden isvoor 1997 enerzijds de nadruk gelegd op de stimulering van een
aantal grotere projecten waar in detoekomst veel van wordt verwacht enwaar nog veel
basiskennis voor ontwikkeld dient te worden,zoals:
- eitwittechnologie;
- geprogrammeerde celdood bij planten;
- eetbare vaccins uit planten;
- inhoudsstoffen.
Anderzijds iseen aantal wat kleinere projecten gefinancierd waarvan verwacht mag worden, dat
ze een aanjaagfunctie vervullen voor medefinanciering uit bijv. NWO-middelen, de EUe.d.,en op
wat langere termijn vanuit het bedrijfsleven. Het gaat dan bijv. om projecten als:
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- Transregionale samenwerking in het kader van het Europees Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief;
- het omgaan met gegevens in de groene ruimte;
- inzet van alternatieve (duurzame) energie in de agrarische sector.
Tenslotte zijn concern SEOmiddelen ingezet op een aantal Verkenningen'. Eriseen aantal
onderwerpgebieden, die relevant zijn voor het concern, maar die nogal verspreid over het
concern worden ingevuld. Doel daarvan isom een bepaald onderzoekterrein in kaartte brengen
(wie doet wat enwaarom) en deverschillende partijen daarover in discussiete brengen om t o t
betere synergie te komen. Het gaat dan om gebieden als
- precisielandbouw;
- milieucontaminanten en ecotoxicologie;
- integratie modellen;
- populatiedynamica.
Voor het uitzetten van deSEO-middelenvoor 1998envolgendejaren zal de strategische discussie
over prioritaire en posterioritaire segmenten en werkvelden in 1997 in sterke mate geïntensiveerd worden. Deze strategische discussie zal samen op moeten gaan met de nadere verkenning
over de prioritaire thema's van KCW.
Marktsegmenten
De indicaties hebben geleidt o t een inzet van capaciteit op de diverse marktsegmenten van
onderzoek in 1997t o t en met 1999zoalsweergegeven intabel 2;de cijfers voor 1998en 1999
zijn indicatief, er van uitgaande dat het vrijmaken van het SEO-budget en de ontwikkeling van
nieuwe programma's uit vrijvallende middelen niet leiden t o t verschuivingen tussen thema's. De
bezuiniging van 1,5 Mƒ in 1998dient nog verwerkt te worden na ontvangst van de indicaties
1998. Degenoemde 18marktsegmenten nemen binnen DLOeen centrale plaats in in het
marktbeleid. Een marktsegment bestaat uit een groep opdrachtgevers, inclusief LNV, die een
vergelijkbare kennisbehoefte hebben en overeenkomstige eisenstellen aan begeleiding en
service.
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Tabel 2 Hoofdlijnen activiteiten DLO voor LNV-financiering 1997-1999
(in M / , afgerond op veelvouden van 0,5 Mf)

Activiteit

Laag 1 (Strategische hoofdlijnen)
SEO-inspanning
Overige subsidies
Investeringen gebouwen & terreinen
Subtotaal laag 1
Laag 2 (Marktsegmenten DLO-onderzoek)
1. Gewasbescherming
2. Plantenveredeling en -reproductie 3
3. Diergezondheid en dierenwelzijn
4. Fokkerij en voortplanting
5. Veevoeding
6. Bodem-en nutriëntenbeheer
7. Biosfeer en milieu
8. Ontwikkeling en beheer landelijk gebied
9. Natuurontwikkeling, -beheer en -behoud
10. Recreatie en toerisme
11. Productveiligheid
12. Kwaliteit, be-en verwerking
plantaardig product
13. Kwaliteit, be- en verwerking
dierlijk product
14.Sociaal-economische ontwikkeling
15. Inzet vantechniek en technologie
in de agrarische sector
16.Arbeidsbehoefte, arbeidsorganisatie
en arbeidsomstandigheden
17.Voedselvoorziening en plattelandsontwikkeling in detweede &derde wereld
18.Visserijsector specifieke vraagstukken
Subtotaal laag 2
Subtotaal laag 3 (Projecten)
Totaal

Begroting
19971-2

Prognose
19981-4

20,1

33,0

33,0

9.7
36,4
66,1

9,1
26,4
68,5

9,1
30,4
72,5

9,5
11,0
28,0
4,0
5,0
10,5
12,5
10,0
21,5
3,0
13,0
13,5

8,5
10,5
24,5
3,5
4,5
8,5

8,5
10,5
24,5
3,5
4,5
8,5

11,0
8,5
18,5
2,5
12,0
12,0

11,5
8,5
18,5
2,5
12,0
12,5

4,0

4,0

4,5

17,5
7,0

17,0
5,5

17,0
5,5

1,0

1,0

1,0

5,5

4,5

4,5

3,5
180,0

2,5
159,0

3,0
161,0

11,0

11,0

11,0

257,2

238,5

244,5

Opmerkingen
1
Rekening houdend met eenjaarlijkse loonbijstelling van 2%
2
Met in 1997 aan laag 2gerelateerde projecten,zoals bekend per 31-12-1996
3
Exclusief 5,1 MƒRKO
4
Indicatieve bedragen, exclusief nog te verwerken bezuinigingen van 1,5 Mƒ
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Prognose
19991-4

3.

Onderzoekthema's

3.1 Gewasbescherming
209

Gewasbeschermingsonderzoek naar genetische variatie in pathogeniteit bij
plaagorganismen
210 Biologische bestrijding van plaaginsecten
234 Ecologie en biologische bestrijding van pathogène schimmels
235 Detectiemethoden voor virussen,bacteriën en schimmels ten behoeve van
gewasbescherming
265 Optimalisering van geïntegreerde en biologische productiesystemen
266 Biologische en geïntegreerde onkruidbeheersing
303 Milieuvriendelijke beheersing van niet-cystevormende wortelnematoden in
vollegrondsteelten
318 Onderzoek naar de detectie en de ecologie van Pseudomonas solanacearum, de
veroorzaker van bruinrot van aardappel,en naar de epidemiologie van de ziekte
(129) Economische evaluatie van de emissie-en milieuproblematiek (zie 3.7)
(304) Gebiedsgerichte oplossingen voor behoud en ontwikkeling van de kwaliteit van natuur en
landschap door landbouwbedrijven (zie 3.9)
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programma 209

Gewasbeschermingsonderzoek naar genetische variatie in
pathogeniteit bij plaagorganismen

programmaleider

Dr.ir. C.H.van Silfhout — IPO-DLO

aanvangsjaar

1994

eindjaar

1997

samenvatting

Het programma bestaat uit de bestudering van de genetische variatie in schadelijke organismen
ten aanzien van het ziekmakend vermogen en van de mechanismen van resistentie,teneinde een
efficiënte veredeling op duurzame resistentie mogelijk te maken.Daarbij worden betrouwbare
identificatiemethoden ontwikkeld dietoepassing vinden in resistentiemanagement en -veredeling.

aanleiding

Deontwikkeling van resistente rassenvormt éénvan de belangrijkste alternatieven om het
overheidsstreven naar eenvermindering van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen te ondersteunen. Indien het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen sterk
wordt ingeperkt of in het geheel niet meer istoegestaan,zullen bepaalde teelten onmogelijk
worden of kunnen ernstige problemen verwacht worden. Indit programma wordt hieraan een
bijdrage geleverd die primair gericht isop devariatie in de plaagorganismen zelf. Dit integenstelling t o t het plantenveredelingsonderzoek elders, dat in de eerste plaats gericht isop de plant.
Veel pathogenen vertonen een sterke fysiologische specialisatieten aanzien van de waardplant
(formae speciales) en rassen (fysio's). Deze specialisatie gaat vaak gepaard met een overgevoeligheidsreactie in dewaard,waarbij virulentie en resistentie in een gen-om-gen-systeem interacteren. Fysiologische specialisatie komt echter ook voor bij andere, meer duurzame vormen van
resistentie.
Het wetenschappelijk belang van dit programma ligt vooral op het gebied van de populatiegenetica en moleculaire biologie van parasieten,eenwetenschapsgebied dat internationaal sterke
belangstelling geniet enwaar grote vooruitgang te boeken isdankzij technologische vooruitgang bij hulpdisciplines, zoals informatieverwerkingstechnologie, beeldanalyse, microscopische
analysetechnieken en moleculaire biologie. Ineen aantal gevallen — onder meer bij wortelknobbelaaltjes — zijn passinds kort voldoende technische mogelijkheden beschikbaar gekomen om
dergelijk onderzoek u i t t e voeren,en zal het onderzoek een uitgesproken grensverleggend of
vernieuwend karakter hebben.Onderzoek naar de mogelijkheden van uitwisseling van genetisch
materiaal binnen populaties van parasieten draagt bij aan het inzicht in de dynamica en overerving van virulentiefactoren en de rol daarbij van sexuele envegetatieve compatibiliteit. Onderzoek naar de interactie en communicatie tussen fysio's (pathotypen) en hun waardplanten zal
leiden t o t inzicht in het karakter van verschillen tussen fysio's (pathotypen) in virulentie, en
verschillen tussen cultivars in resistentie.
De probleemstelling van dit programma kan alsvolgt worden samengevat:
- Hoe isde genetische variatie voor pathogeniteit envirulentie in een aantal belangrijke
parasieten, hoe laat zij zichvaststellen, hoe ishaar dynamiek en waardoor wordt die bepaald?
- Hoe verloopt de interactie tussen plant en parasiet,welke aspecten daarvan zijn fysio-specifiek en welke niet, enwat isdaarvan deconsequentie voor de resistentieveredeling?

doel

Doel ishet verwerven van inzicht in de genetische variatie voor pathogeniteit en virulentie in een
aantal van belang zijnde pathogenen. Het programma richt zich op de karakterisering, identificatie en detectie van de genetische variatie in representatieve populaties van voor de Nederlandse
land- entuinbouw belangrijke gewasbelagers. Kennisten aanzien van deze variatie en de
dynamiek van veranderingen hierin — onder meer door (sexuele) recombinatie van virulentiefactoren — isonmisbaar voor een gerichte veredeling op duurzame resistentie. Zulke kennis kan
daarnaast worden gebruikt om methoden te ontwikkelen om onbekende isolaten snel en
doeltreffend te identificeren ten behoeve van het resistentiemanagement. Afgeleid hiervan
kunnen fysio-specifieke detectiemethoden worden ontwikkeld, onder meer ten behoeve van het
streven naar schoon uitgangsmateriaal.
In dit programma wordt tevens onderzoek verricht aan morfologisch-anatomische, fysiologische
en moleculair-genetische aspecten van waard-parasiet interacties in relatie t o t componenten van
resistentie in dewaardplant. Het gaat hierbij met name om de analyse van factoren bij plant en
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parasiet die bepalen of al dan niet van resistentie sprake isenvan de communicatie tussen plant
en parasiet. Aan de hand daarvan kanworden bepaald welke mechanismen een rol spelen bij de
resistentie en hoe daarop geselecteerd kan worden,dan wel welke andere mogelijkheden er zijn
om aantasting te voorkomen.
De keuzen voor deverschillende pathogenen berust op een aantal overwegingen zoals het
belang van deze pathogenen voor de gewasbescherming in Nederland, de perspectieven voor
probleemoplossingen op middellange termijn en de mogelijkheden tot wetenschappelijke
vernieuwing entheorievorming. Voorts zijn de keuzen bepaald door afstemming op gewasbeschermingkundig onderzoek elders in Nederland en lopende meerjarige verplichtingen. De
centrale benadering in het onderhavige onderzoek, waarin de studie op moleculair of cellulair
niveau wordt gecombineerd met epidemiologisch of systeemgericht onderzoek, geeft een sterke
gemeenschappelijke basisaan dit programma. In de planperiode richt het programma zich op de
schimmels Rhizoctonia solani bij bloembollen, Phytophthora infestans bij aardappel, Septoria
tritici en Pucciniastriiformis f.sp. tritici bij tarwe, Fusarium oxysporum f.sp.dianthi bij anjer,
F.oxysporum f.sp.lilii bij lelie en de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne hapla en M. chitwoodi bij
(onder meer) aardappel. Kennis over dewijze waarop deze variatie tot stand komt (seksueel,
paraseksueel, mutaties) en begrip van de consequenties daarvan voor deteelt en veredeling van
resistente cultivars. Ontwikkeling van moleculair-genetische identificatiemethoden bij Meloidogyne spp.,F. oxysporum, S. tritici enP.infestans.
Voorts ishet onderzoek gericht op enerzijds het verwerven van inzicht in de interactie tussen
S.tritici entarwe, entussenF. oxysporum en anjer en lelie op histologisch,fysiologisch en moleculair niveau;anderzijds op het karakteriseren van duurzame, niet-fysiospecifieke resistentie in
wilde aardappel (Solanum edinense) tegen P.infestans.
Binnen de planperiode worden de volgende concrete resultaten verwacht:
- duidelijkheid over het belang van sexuele recombinatie bij P. infestans voor de dynamica van
virulentiefactoren enconclusies over het perspectief van het gebruik van resistentiegenen bij
aardappel in de nieuwe situatie die ontstaan isna introductie van eentweede 'mating type'
van de schimmel;
- duidelijkheid over de rol van OosporenvanP. infestans in de overleving en epidemiologie van
deze schimmel sinds de introductie van het tweede 'mating type';
- informatie over deverschillende resistentietypen die in Solanum edinense gevonden zijn, en
aardappelklonen waarin de diversetypen voorkomen;
- informatie over veranderingen invirulentiepatroon bij gele roest in Nederland en enkele
ontwikkelingen in de planperiode;
- een beschrijving van het infectieproces voorS. tritici bij tarwe;
- identificatie van welomschreven virulentiegenen in S.tritici envan resistentiegenen tegen
deze schimmel in tarwe;
- duidelijkheid over de overerving van enkele van laatstgenoemde resistentiegenen;
- een beschrijving van het infectieproces vanF. oxysporum bij lelie en identificatie van afweerstoffen tegen infectie bij de plant;
- een laboratorium-identificatiemethode voor fysio'svan F. oxysporum bij anjers;
- zuivere lijnen van wortelknobbelaaltjes Meloidogyne hapla en M. chitwoodi;
- identificatie van virulentiegenen in zuivere lijnen van genoemde aaltjes;
- inzicht in dewijze van reproductie van deze aaltjes en kennis van de overerving van enkele
virulentiefactoren;
- de ontwikkeling van moleculaire merkers voor pathotypen van de aaltjes;
- bepaling van anastomose groepen van R. solani met eenvoudige (moleculaire) methoden;
- identificatie van een methode voor isolaten vanR.solani;
- ontwikkeling van eentransformatiesysteem voor R. solani.
planning 1997

a) Het moleculair-biologisch en biochemisch onderzoek aan Fusarium oxysporum bij anjer zal
zich richten op het isolerenvan avirulentiegenen en hun genproducten (mRNAen elicitoren)
die bepalend zijn voor despecifieke verschillen tussen fysio's. Als model worden twee nauw
verwante fysio's (1en 8) gebruikt. Detechnieken die hierbij zullen worden gebruikt zijn
genomic subtraction,AFLP's,en differential display. De laatstetechniek zal onder meer
worden gebruikt om een biotoets voor elicitoren (fysio-specifieke schimmel-producten die de
plant aanzetten tot de productie van afweerstoffen) te ontwikkelen,waarmee vaatsap kan
worden gefractioneerd enfracties kunnen worden getoetst op elicitoractiviteit. Het histologisch onderzoek aan de relatie tussen siergewassen en de bodemschimmel Fusarium oxyspo23

rum zal zich met name richten op histochemische en immunologische lokalisatie van factoren
uit de plant-pathogeen interactie in situ met behulp van licht- en elektronenmicroscopie.
Sleutelenzymen uit de biosyntheseroute van afweerstoffen bij anjer zullen worden gelokaliseerd met behulp van goud-geconjugeerde specifieke antisera. Met de resultaten van dit
onderzoek kunnen veredelingsbedrijven genen doneren en geschikte promotoren hiervoor
ontwikkelen die tot een betere resistentie zullen leiden,daarnaast komen er identificatie en
detectiemethoden beschikbaar waarmee betere hygiëne op de bedrijven bereikt kan worden.
b) Het onderzoek aan bladpathogenen betreft Septoria tritici van tarwe en Phytophthora
infestans van aardappel. Het Septoria onderzoek zal zich richten op i) genetica van virulentie,
ii) genetica van resistentie en iii) genetica van mating types. Bij het virulentie onderzoek
wordt een kruisingspopulatie, uit een kruising tussen isolaten met zeer verschillende virulentiekarakteristieken, onderzocht om moleculaire merkers voor de verantwoordelijke genen te
vinden. Het resistentie onderzoek richt zichop het onderzoeken van rasxisolaat interacties in
het veld, waarbij de hierboven genoemde isolaten een sleutelrol vervullen om de genetica
vanvirulentie ook in het volwassenplantstadium te bestuderen. In dit kader wordt deGemeenschappelijke Graanziekte proef, een gezamenlijk initiatief van enkele veredelingsbedrijven, met Septoria isolaten behandeld om materiaalte identificeren dat gebruikt kan worden
bij deveredeling voor bladvlekkenziekteresistentie. Degenetica van mating types wordt
bestudeerd aan de onder i) genoemde kruisingspopulatie. Indien het genproduct van het
mating type kanworden bepaald, kan mogelijk worden ingegrepen in het herkenningsmechanisme dat leidt tot de productie van geslachtelijke sporen die massaal worden verspreid
en verantwoordelijk zijn voor de herfstinfectie vanjonge tarweplanten. De resultaten van dit
onderzoek zullen in samenwerking met dr M. Shaw leiden tot een verbetering van het
huidige teeltbegeleidingssysteem.
Het Phytophthora infestans onderzoek zal zich met name richten op het kwantificeren van de
aanwezige variatie in pathogeniteit binnen de Nederlandse pathogeen populatie, daar deze
recentelijk sterk gewijzigd isdoor introductie van het pathogeen uit Mexico. Parameters die
de pathogeniteit beschrijven zijn nodig omteeltbegeleidingssystemen te maken waarbij het
aantal chemische bestrijdingen tot het noodzakelijke minimum worden terug gebracht.
Tevens zal een aanvang worden gemaakt met een genetische analyse van de pathogeniteitsfactoren. Degeïntroduceerde nieuwe populatie kan zich nu ook geslachtelijk voortplanten
waarbij Oosporenworden gevormd. Deze geven de schimmel een extra mogelijkheid t o t
overleving. De invloed van resistente rassenop de vorming van Oosporenzal worden onderzocht. In 1997wordt samen met defirma AgrEvo een software-pakket voor ziekteherkenning
in aardappels op de markt gebracht enwordt met DACON een teeltbegeleidings-softwarepakket ontwikkeld.
c) Het onderzoek aanwortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.) richt zich op genetische variatie
in reproductievermogen op verschillende rassen, op bepaling van het reproductiesysteem, en
op karakterisatie en identificatie. In 1997wordt het reproductievermogen van een aantal
M. hapla populaties op wilde Solanum soorten bepaald. Door middel van kruisingen tussen
M. hapla populaties zal nagegaan worden welk reproductiesysteem deze hebben. Voor
identificatie zullen soortspecifieke primers ontwikkeld worden voor M. hapla race A en race B,
voor M. chitwoodi en zullen populatiespecifieke primers ontwikkeld worden.Tevens zal er
gewerkt worden aan de ontwikkeling van een M. fallax specifieke satelliet DNA probe.RAPD
gegevens suggereren de aanwezigheid van eenfragment dat gecorreleerd lijkt te zijn met de
aanwezigheid vanvirulentie van M. hapla op eenwilde aardappelsoort. Erzal onderzocht
worden of dit een goede merker voor virulentie is.Dit onderzoek levert ook een bijdrage aan
het nieuwe IPO-DLO/Proefstations programma over 'Milieuvriendelijke beheersing van nietcystevormende wortelnematoden in vollegrondsteelten'. Om inhoudelijk redenen blijft dit
onderzoek in ieder gevaltot het einde van de looptijd van programma 209 hiervan deel uit
maken.
d) Het onderzoek aanRhizoctonia solani wordt niet gecontinueerd daar deverminderde bijdragevan LNVgeen ruimte meer biedt om al hettoegezegde onderzoek uit te voeren.
Algemeen
Het onderzoek issterk ingebed in allerlei samenwerkingsverbanden zowel internationaal (EUprojecten, bilaterale afspraken met instellingen in Duitsland, Engeland, Italië, Israël,Zuid-Afrika,
VS,en Canada) als nationaal (vakgroep nematologie,vakgroep Fytopathologie, proefstations en
CPRO-DLO). Met laatsgenoemde instelling wordt projectmatig samengewerkt op het gebied van
Wortelknobbelaaltjesonderzoek en Pnytop/it/jora-onderzoek en zijn besprekingen gaande over
het aangaan van een strategische alliantie om samen projecten te verwerven.
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andere relevante
programma's
indicatie omvang
projecten

totaal 2,1 M/, waarvan 1,4 M / ten lastevan LNV
55401
55402
55404
55405
55407

Genetische variatie in pathogeniteit van Phytophthora infestans op aardappel
(IPO-DLO, LJ.Turkensteen)
Advisering aardappelziekten (IPO-DLO, LJ. Turkensteen)
Genetische variatie in pathogeniteit van Mycosphaerella graminicola op tarwe
(IPO-DLO,G.H.J. Kema)
Onderzoek aan Fusarium oxysporum: analyse van de interactie anjer- Fusarium
oxysporum f.sp.dianthi (IPO-DLO,R.P.Baayen)
Genetische variatie in pathogeniteit van Meloidogyne spp (IPO-DLO,C.Zijlstra)

25

programma 210

Biologische bestrijding van plaaginsecten

programmaleider

Dr. P.H.Smits— IPO-DLO

aanvangsjaar

1994

eindjaar

1997

samenvatting

Dit programma isonderverdeeld intwee deelprogramma's, namelijk, 'Insectenpathogenen' en
'Signaalstoffen'.
Insectenpathogenen
Insectenpathogene nematoden worden gebruikt voor biologische bestrijding van insecten. Er zijn
echter leemtes in kennis, met name op het gebied van gedragsbeïnvloedende factoren en de
symbiotische relatie met bacteriën,die bredetoepassing in de land- entuinbouw in de weg
staan. Dit deelprogramma beoogt door een combinatie van fundamenteel entoegepast onderzoek te komen tot bredere toepassing van door selectie en recombinatie verbeterde nematoden.
Signaalstoffen
Insecten gebruiken voor het identificeren, lokaliseren vanvoedsel en soortgenoten voornamelijk
chemische signalen.Deze signaalstoffen kunnen worden toegepast voor de bestrijding van
insecten.Voor de ontwikkeling van nieuwe bestrijdingsmethoden gebaseerd op het gebruik van
signaalstoffen, wordt het onderzoek gericht op (1) optimalisatie van het gebruik van de seksferomonen van een aantal bladrollervlinders ten behoeve van signalering en directe bestrijding en
(2) perceptie van plantegeurstoffen door bladluizen ten behoeve van de ontwikkeling van
nieuwe bestrijdingstechnieken voor deze insecten.

aanleiding

In het kader van de maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij ten aanzien van de gewasbeschermingsproblematiek de reductie in het gebruik en afhankelijkheid van chemische middelen
centraal staat, dient aan de ontwikkeling van alternatieven voor het gebruik van chemische
gewasbeschermingsmiddelen hoge prioriteit te worden gegeven. In de afgelopen periode zijn
reeds een aantal effectieve bestrijdingsmethoden voor plaaginsecten op basisvan niet-chemische, met name biologische, benaderingswijzen ontwikkeld en succesvol in praktijk gebracht,
vooral in de gesloten kasteelten. Potentieel zijn er nog verschillende andere,zeer kansrijke,
methoden in ontwikkeling die ook voor de niet-gesloten teelten bijzonder goede toepassingsmogelijkheden bieden.Voor hettoepasbaar maken van deze methoden isstrategisch onderzoek
noodzakelijk, waarbij fundamentele kennis over het gedrag van plaaginsecten in relatie t o t
waardplanten en predatoren en parasieten wordt verkregen en aangewend voor de ontwikkeling van effectieve, omgevingsvriendelijke bestrijdingsmethoden. Twee van deze potentieel
kansrijke methoden staan centraal in dit programma, namelijk insectenpathogenen (deelprogramma A) en signaalstoffen (deelprogramma B).
Insectenpathogenen
Insectenpathogenen zijn een zeer belangrijke groep van biologische bestrijdingsmiddelen voor
insecten, die aantrekkelijke alternatieven voor chemische bestrijdingsmiddelen vormen. Op het
gebied van Insectenpathogene nematoden liggen er een aantal duidelijke leemtes (met name op
het gebied van het gedrag in de bodem en de relatie met hun symbiotische bacteriën) in de
kennis die, indien opgevuld, kan leiden tot eenveel bredere toepassing in de land- en tuinbouw
tegen insecten die een deel van hun leven in de bodem doorbrengen; en dat geldt eigenlijk voor
de meeste soorten insecten.
Insectenparasitaire nematoden zijn in staat een groot aantal insectensoorten te doden en
worden op kleine schaal gebruikt voor de bestrijding van bodeminsecten.Voorbeelden in
Nederland zijn de bestrijding van detaxuskever en devarenrouwmug in de glastuinbouw. De
kostprijs isdoor productie in fermentoren de laatstejaren snel gedaald, zodat grootschalige
toepassing in de landbouw nutot de mogelijkheden gaat behoren. Deeffectiviteit onder
veldomstandigheden valt echter vaak wat tegen.
Signaalstoffen
Insecten gebruiken voor het lokaliseren van voedsel en soortgenoten voornamelijk chemische
signalen. Planten scheiden geuren af die insecten aantrekken (attractantia, kairomonen) of
afstoten (repellentia). Plantegeuren zijn zeer complex van samenstelling; meer dan 50 stoffen
kunnen worden aangetoond in een dergelijk geurbouquet. Insecten scheiden zelf ook geuren af.
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mengsels van 2-7 stoffen, die bijvoorbeeld soortgenoten van de andere sekseaantrekken (seksferomonen). Dewaarneming van deze verbindingen geschiedt door specifieke receptoren op de
antennes van insecten.Zowel voor plantegeuren alsseksferomonen geldt dat de mengverhouding van de individuele componenten essentieel isvoor dewerking van het geurbouquet.
Insecten reageren alleen op mengsels met de goede verhouding aan componenten door windopwaartste bewegen (geur-geconditioneerde positieve anemotaxis). Seksferomonen worden
momenteel toegepast in de bestrijding van insecten door (1) plaagsignalering,
(2) verstoring en (3) massaalwegvangen. Devoordelen ten opzichte van de conventionele
bestrijding met insecticiden zijn:
- geen belasting van het milieu (geentoxiciteit voor andere organismen);
- selectieve werking, waardoor de methode goed iste combineren met biologische methoden
in een systeem van geïntegreerde bestrijding.
Dit deel van het programma omvat twee delen van onderzoek, namelijk:
- optimalisatie van het gebruik van seksferomonen voor de bestrijding van bladrollervlinders
(Tortricidae) in de fruitteelt;
- studie van de perceptie van plantegeuren door bladluizen.
Optimalisatie gebruik seksferomonen
In de Nederlandse fruitteelt zijn de bladrollers {Tortricidae) de belangrijkste groep schadeverwekkers. Deseksferomonen van betrokken soorten zijn bekend en beschikbaar. Een deel van het
onderzoek zal de komende vier jaar gericht worden op de optimalisatie van zowel de
signalering- alsdeverstoringstechniek voor het in defruitteelt voorkomende complex van
bladrollers. Het ligt in deverwachting dat na deze periode de genoemde technieken gereed zijn
voor brede toepassing in defruitteelt, zodat het onderzoek meer gericht kan worden op evaluatie onder teeltomstandigheden van de gevonden resultaten.
Perceptie van plantegeuren door bladluizen
De kennis met betrekking tot de perceptie van plantegeuren door insecten isnog zeer onvolledig. Devoornaamste oorzaak hiervan isgelegen in de complexiteit van plantegeuren, de grote
variatie in samenstelling van het geurbouquet, ende grote variatie in perceptie en gedragsreacties van insecten.Wel isduidelijk dat insecten plantegeuren gebruiken voor de lokalisatie van de
waardplant, dat de mengverhoudingvan de componenten kritisch isen dat daarom het gedrag
van insectente verstoren isdoor verandering van de mengverhouding. Met andere woorden,
hier liggen mogelijkheden om de ongewenste associatietussen insect en gewaste verstoren en
nieuwe bestrijdingstechnieken te ontwikkelen.Aangezien bladluizen een belangrijke, zo niet de
belangrijkste groep vanschadelijke insecten in de Nederlandse landbouw vormen,zal het
onderzoek zich richten op de perceptie van plantegeuren door bladluizen. Devariatie in perceptie en gedrag kan vanwege de specifieke biologie van bladluizen zeer goed worden benaderd.
Immers, het aantal reuk-sensillenop de antennes (endaarmee de perceptie) verschilt tussen
apterae (ongevleugelden),alatae (gevleugelden) en sexuales'. De parthénogenèse van bladluizen stelt ons in staat de genotypische variatie te onderscheiden van defenotypische variatie. In
een periode vanvierjaar zal duidelijk worden hoe bladluizen plantengeurmengsels waarnemen
en gebruiken bij de lokalisatie van hun waardplant. Met deze kennis kunnen in het vervolg
experimenten uitgevoerd worden voor deverdere ontwikkeling van bestrijdingstechnieken zoals
plaagsignalering enverstoring.
doel

Insectenpathogenen
Het primaire doel vandit onderzoek isom beter begripte krijgen over de effectiviteit van
insectenpathogene nematoden in de volle grond en over de factoren die van belang zijn voor
een goed functioneren van de nematoden in complexe bodemmilieus. Tevens zal de nauwe
relatie met desymbiotische bacterieXenorhabdus, die essentieel isvoor de effectiviteit van deze
nematoden, een sleutelaspect in dit programma zijn.
Onderzoek aan deze aspecten zal detoepassingvan deze nematoden voor bestrijding van
bodeminsecten ook invollegrondsteelten mogelijk maken en de bestaande toepassingen in
tuinbouw kunnen verbeteren.Toepassingsmogelijkheden op termijn liggen er in de bestrijding
van verschillende insectenplagen, zoals engerlingen en emelten in graslanden en sportvelden,
taxuskever in de boomteelt, aardrupsen in diverse groententeelten, wortelvlieg, koolvlieg,
ritnaalden, champignonvlieg en champignonmug en eventueel tegen mineervlieg,trips en
rupsenplagen in de sierteelt.
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in de planperiode zal:
- onderzocht worden welke factoren ertoe kunnen leiden dat aaltjes natoepassing direct actief
op zoek gaan naar een gastheer;
- onderzocht worden of recombinatie en selectie van aaltjes en symbiotische bacteriën kan
leiden t o t het ontwikkelen van verbeterde aaltjes,wat betreft zoekgedrag en pathogeniteit;
- een methode ontwikkeld worden voor detoepassing van insectenpathogene aaltjes voor
bestrijding van engerlingen in graslanden;
- een methode ontwikkeld worden voor toepassing van insectenpathogene aaltjes voor bestrijding van de champignonvlieg in de champignonteelt.
Signaalstoffen
Doel van dit onderzoek isde optimalisatie (seksferomonen en Tortricidae) — en ontwikkeling van
bestrijdingstechnieken (plantegeuren en bladluizen), gebaseerd op het verstoren van de perceptie van signaalstoffen door insecten.
In de planperiode zal:
- meer inzicht verkregen worden in de meest effectieve wijze van toepassing van seksferomonen voor de bestrijding van bladrollers in defruitteelt voor: (1) de verstoringstechniek door
het vaststellen van de minimaal werkzame dosisferomoon en de optimale dichtheid van
verdampers, en (2) het op kwantitatieve wijze signaleren met behulp van vallen,door het
bepalen van een actiedrempel voor het zogenaamde bladrollercomplex;
- inzicht worden verkregen over dewaarneming van plantegeuren door bladluizen in relatie
t o t dewaarneming van plantengeurcomponenten en -mengsels, devariatie in perceptie
tussen bladluissoorten, -morfen en -klonen,het gedrag van bladluizen, en zal expertise
verkregen worden om het gedrag van bladluizen te verstoren met plantegeuren.
Aangezien IPO-DLOhet enige kenniscentrum op dit gebied in Nederland is,zal ook voorlichting
entraining aan proefstations, IKC, DLVen bedrijven een deelvan de activiteiten beslaan.
planning 1997

In het deelprogramma insectenpathogenen zal het werk aan het zoekgedrag van insectenpathogene nematoden worden afgerond. In het kader van de LNV-doelsubsidie aanTNO wordt
samengewerkt met KRI-TNOom een korrel-formulering voor entomopathogene nematoden te
ontwikkelen. De afgelopen jaren isgebleken dat bij toepassing van entomopathogene aaltjes in
water via spuitboom of ander technieken vaak 60-80%van de aaltjes binnen enkele uren niet
meer in leven zijn. Dit verklaart waarschijnlijk de slechte effectiviteit en grote variabiliteit van
aaltjes toepassingen tegen plaaginsecten in de vollegrond.
Eenkorrelformulering, gedacht moet worden aanvochtvasthoudende kleikorrels of polymeren,
kan de overleving van aaltjes aanzienlijk verbeteren en op die manier de praktijktoepassing
dichterbij brengen.Toepassing zal dan kunnen geschieden via (door)zaaimachines of strooien.
Onderzoek zalworden gedaan aan de effecten vanverscheidene typen formulering op overleving enverspreiding van aaltjes in de bodem.
Hetwerk aan de complexe relatie tussen bacteriële symbionten en entomopathogene aaltjes zal
worden voortgezet met versterkte aandacht op het procesvanfase-verandering van de symbiontische bacteriën,dat een cruciale rol speelt in de productie mogelijkheden van deze aaltjes in
fermentoren. Erzijn plannen om deze kennis samen met een Nederlandse producent van deze
aaltjes in de praktijk te gaan brengen in de massaproductie. Afhankelijk van de resultaten in
1996zullen de proeven met recombinaties tussen alen en symbionten in samenwerking met het
proefstation voor de boomteelt worden voortgezet. Selectie van lijnen met verbeterde activiteit
tegen engerlingen wordt gecontinueerd. Deze en ander aaltjes worden in veldexperimenten
getoetst op hun effectiviteit onder praktijkomstandigheden.
Het in 1995gestarte driejarige project aan'emelten in grasland' in samenwerking met PDenPR
en met 50% deelfinanciering door het landbouwschap wordt volgens plan gecontinueerd. Met
name de relatie tussen aantallen emelten en de schade aan grasland en de relatie tussen stikstofbemesting en aantallen en gewichten van emelten krijgen aandacht.
Het werk aan de mogelijkheden van biologische bestrijding van emelten met Bacillus thurigiensis
heeft in 1996weinig voortgang geboekt door beperkte interesse vanuit praktijk en bedrijfsleven.
Erliggen nog projectvoorstellen voor deelfinanciering bij het Landbouwschap en de producent
die hopelijk in 1996/1997 t o t verdere praktijkproeven zullen leiden.
In het deelprogramma signaalstoffen zal in 1997de hoofdaandacht liggen op het werk aan
plantaardige signaalstoffen met effecten op luizen. Invoorafgaande jaren zijn een groot aantal
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vluchtige plantestoffen getoetst op hun perceptie door bladluizen. In 1997zullen een aantal van
de best waargenomen stoffen worden getoetst op hun repelente of attractante effect op luizen.
Dit gebeurt door gedragsproeven in olfactometers enwindtunnels. In navolging op de screening
van de vluchtige plantestoffen op luizen zal een begin worden gemaakt met screening van
dezelfde stoffen op tripsen. Dechemische analyse van bepaalde extracten van plantestoffen zal
versterkte aandacht krijgen in 1997. Hetwerk ter ondersteuning van de veredeling van resistentie tegen trips in komkommer (programma 282) zalverder worden afgebouwd en afgerond.
Het werk aan sexferomonen van vlinderachtigen wordt geconcentreerd op detoepassing van de
verwarringstechniek in kassen.Naast bestrijding van deTurkse mot in paprika zal ook bestrijding
van de Floridamot in de sierteeltter handworden genomen. Het werk in boomgaarden wordt in
1996 beëindigt en afgesloten. In 1997zal oriënterend onderzoek plaatsvinden naar de mogelijkheden die het 'attract and Kill' of 'Attracticide' concept bieden. Bij een attracticide worden
mannetjes door middelvan sexferomoon gelokt naar een pastadruppel waarin ook een contactgif aanwezig is.Eenenkele druppel per m 2volstaat. Door het op dezewijze selectief wegvangen
van mannetjes kan paring en eilegworden voorkomen. De hoeveelheid contactgif per hectare is
buitengewoon klein.Dit nieuwe concept zou daarom bij bredetoepassing tegen vlinder en
keverachtigen een bijdrage kunnen leveren aan hetterugbrengen van de hoeveelheden insecticiden maar ook het bijna afwezig zijn vanschadelijk nevenwerking van insecticden op nuttige
insecten isvan groot belang.
In 1997zal contact worden gezocht met de proefstations, met CPRO-DLO,IBN-DLO,ID-DLOen de
vakgroep Entomologie van de LUWom het LNV-onderzoek aan insecten op elkaar af te stemmen
enwellicht in 1998t o t één groot onderzoeksprogramma 'insecten' te komen.

andere relevante
programma's
indicatie omvang

totaal 1,6 M / , waarvan 1,5 Mƒten lastevan LNV

projecten

55530
Plantaardige signaalstoffen voor insecten (IPO-DLO,J.H. Visser)
55531
Insectenferomonen (IPO-DLO,J.H.Visser)
55535
Insectenpathogenen (IPO-DLO,LJ.M. Gerritsen)
55536
Ecologie en bestrijding van insectenplagen (IPO-DLO, B. Kortenhof)
55536-11 Ecologie van emelten (Samenwerking IPO-DLOmet PRen PD,50% deelfinanciering
door Landbouwschap, B. Kortenhof)
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programma 234

Ecologie en biologische bestrijding van pathogène schimmels

programmaleider

Dr. N.J. Fokkema— IPO-DLO

aanvangsjaar

1994

eindjaar

1997

samenvatting

Dit programma legt de wetenschappelijke basisvoor een economisch verantwoorde en milieuvriendelijke beheersing en bestrijding van plantepathogene schimmels die de kwaliteit en
opbrengst van land- entuinbouwproducten bedreigen. Door ecologisch onderzoek kunnen
gewasbeschermingsmethoden worden ontwikkeld gebaseerd op biologische bestrijding en
teeltmaatregelen.

aanleiding

Het Meerjarenplan Gewasbescherming (MJPG) met alstaakstelling 35% reductie van het gebruik
van chemische bestrijdingsmiddelen in 1995 en 50% reductie in het jaar 2000,alsmede de
toelatingsbeperkingen van een groot aantal gangbare bestrijdingsmiddelen, heeft een kentering
teweeggebracht in het gewasbeschermingsonderzoek.Voorheen was een doeltreffende chemische bestrijding volstrekt aanvaardbaar, met als resultaat dat het onderzoek zich richtte op
ziekten en plagen die chemisch moeilijk bestreden konden worden vanwege onder andere
beperkte bereikbaarheid (bodemgebonden pathogenen) en resistentie tegen fungiciden. Momenteel worden ook alternatieven gevraagd voor die pathogenen, die tot voor kort afdoende,
maar met grote inzet van chemische middelen,konden worden bestreden,zoals verschillende
bladpathogene schimmels en bodempathogenen, die door breedwerkende grondontsmetting
werden onderdrukt.
Dit programma legt de wetenschappelijke basisvoor devermindering van de afhankelijkheid, en
daarmee het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen tegen plantepathogene
schimmelster ondersteuning van het beleid,zoals dat geformuleerd isin het MJPG.
Het MJPGheeft verstrekkende gevolgen voor het landbouwbedrijfsleven. Eénvan de maatregelen om te bereiken dat de beoogde reducties behaald kunnen worden, isbij alle relevante
sectoren aldus geformuleerd:'Het gebruik van insecticiden/acariciden enfungiciden zal worden
verminderd door het gebruik vangezond uitgangsmateriaal en detoepassing van biologische en
geïntegreerde bestrijding...' (Kernpunten MJPG).Voor het realiseren van deze maatregel, met
nameten aanzien van de (gedeeltelijke) vervanging van fungiciden door biologische bestrijdingsmiddelen enteeltmaatregelen, isnog veel fundamenteel-strategisch onderzoek nodig. Dit geldt
zowel voor bovengrondse pathogenen alsvoor bodempathogenen in open en gesloten teelten.
In de groententeelt onder glas en in de bloemisterij zal zoveel mogelijk worden overgeschakeld
op substraatteeltsystemen waardoor de noodzaak van grondontsmetting vervalt. Deze teeltsystemen brengen, in vergelijking met grond,enerzijds specifieke substraatgebonden ziekteproblemen met zich mee en bieden anderzijds specifieke mogelijkheden voor de introductie van
biologische bestrijdingsagentia. Fundamenteel-strategisch onderzoek aan de populatiedynamiek
van pathogenen en de opbouwvan een biologische buffering, mogelijk alvanaf het zaad,is
noodzakelijk voor de beheersing van wortelpathogenen in deze teeltsystemen.
In de akkerbouw wordt omschakeling naar een geïntegreerde en biologische bedrijfsvoering
gestimuleerd. Vooral op biologisch-dynamische en ecologische bedrijven isten aanzien van een
aantal bovengrondse pathogenen, met name Phytophthora infestans, dringend behoefte aan
eenvoor deze bedrijven acceptabele biologische gewasbescherming, zoals beschreven in het Plan
van Aanpak Onderzoek Biologische Landbouw (DWK, 1993).
Bovengenoemde maatschappelijke achtergronden hebben geleid t o t deformulering van de
volgende deelprogramma's:
- Ecologie en biologische bestrijding van bovengrondse pathogène schimmels
Ecologie en biologische bestrijding van wortelpathogenen in gesloten
teeltsystemen
Ecologisch en moleculair-biologisch onderzoek aan plantepathogene
bodemschimmels
Binnen de bovengenoemde deelprogramma's zijn, op basisvan de problematiek in de praktijk
alsmede de wetenschappelijke perspectieven, prioriteiten gesteld ten aanzien van dete onder-
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zoeken pathogenen.Vermindering van de afhankelijkheid van fungiciden kan in principe bereikt
worden door de ontwikkeling van ziekteresistente rassen,ziektebeperkende teeltmaatregelen en
biologische bestrijding. Dit programma richt zichvoornamelijk op detwee laatste benaderingen.
doel

Ecologie en biologische bestrijding van bovengrondse pathogène schimmels
- Botrytis cinerea en andere Botrytis spp.:Binnen vier jaar zal blijken of microbiële onderdrukking van sporulatie perspectief biedt voor de bestrijding van Botrytis spp.onder veldomstandigheden, met potentiële toepassingen in de bloembollen-, aardbeien- en uienteelt.
- Phytophthora infestans: Binnen de planperiode zal blijken of biologische bestrijding perspectief biedt.
- Sclerotinia sclerotiorum: Gedurende de looptijd van het onderzoek zal bekend worden wat in
principe de mogelijkheden zijn van de antagonist Coniothyrium minkans onder veldomstandigheden.
Ecologie en biologische bestrijding van wortelpathogenen in gesloten teeltsystemen
- Kennis ontwikkelen van de invloed van substraatspecifieke factoren op ziekten door Oömyceten (met name Pythium spp.en Phytophtora spp.) en inzicht verwerven in de mogelijkheden
van biologische bestrijding van deze ziekten door behandeling van zaden,stekmateriaal dan
wel toediening aan het substraatsysteem. Het onderzoek zal leiden t o t optimalisering van de
teeltomstandigheden en een aanzet geven voor de ontwikkeling van een biologisch bestrijdingssysteem.
Ecologisch en moleculair-biologisch onderzoek aan plantepathogene bodemschimmels
in open teelten
- R. solani in de bloembollenteelt: In de planperiode zal bekend worden welke AG's of anders
geformuleerde intraspecifieke groepen verantwoordelijk zijn voor schade,enzal de kennis
ten aanzien van infectiebronnen en de dynamiek van schadeplekken aanzienlijk zijn toegenomen. Het zal mogelijk zijn verschil in bodemreceptiviteit binnen en buiten schadeplekken op
verschillende gronden te karakteriseren.
- Biologische bestrijding vanR. solani in de pootaardappelteelt: De implementatie van de
antagonist V.biguttatum in aardappelteelt in combinatie met groenrooien wordt voorzien
binnen twee t o t driejaar. IPO-DLOparticipeert in onderzoek aan de massaproductie en
formulering van een biologisch bestrijdingspreparaat.
- Meer fundamenteel onderzoek richt zich op de overlevingswijzen van R. solani en de betekenisvan anastomose voor de genetische diversiteit van R. solani en de daaraan gerelateerde
ecologie van de populatie (interactie tussen pathogène en niet-pathogene groepen) en
pathogeniteit (ontwikkeling waardplantspecificiteit).
- Moleculaire ecologie vanR. solani: Binnen de looptijd van het deelprogramma wordt verwacht een eenvoudig toepasbare AG-bepaling ontwikkeld te hebben op basisvan moleculaire
technieken. Voorts zal de basiszijn gelegd voor eenwaardplant-gerelateerde identificatiemethode van intraspecifieke groepen. Demate en betekenis van uitwisseling van genetisch
materiaal via anastomenvoor de ecologie en pathogeniteit van de populatie zal gezamenlijk
met ecologen worden uitgevoerd.Ten behoeve van ecologisch onderzoek naar de dynamiek
vanR. solani zullen verschillende gemerkte R. so/an;'-isolaten gegenereerd worden.
Circa 50% van de capaciteit ingezet in het bloembollenonderzoek wordt door het bloembollenbedrijfsleven gefinancierd (Urgentieprogramma "Bollenziekte- enVeredelingsonderzoek') tot
medio 1995.Voorts wordt getracht financiering te verwerven vanuit het BION/STW/LNV-programma'Gewasbescherming', 4e EU-kaderprogramma (de specifiek Nederlandse problematiek iseen
handicap), en DIARP.
Het ligt in de bedoeling extra financiering te verwerven ten aanzien van systeemanalytisch
modelmatig onderzoek aan de interactie tussen saprofieten en Botrytis eliptica in bladnecrosen
van de lelie (in samenwerking met het LBOen de vakgroep Theoretische Productie Ecologie van
de LUW). Insamenwerking met het PGBen het Volcani Center in Israëlzal naar verwachting in
het kader van DIARPeendeelonderzoek worden verricht aan een biologische wondbehandeling
in komkommer.

planning 1997

-

Met het onderzoek aan de biologische bestrijding van Botrytis spp.door kolonisatie- en
sporulatie-onderdrukkende antagonistische schimmels exploreert IPO-DLO een nieuwe
strategie van biologische bestrijding gericht op onderdrukking van de sporulatie en verspreiding van het pathogeen. Deconcurrerende saprofietische schimmel Ulocladium atrum on31

derdrukt, onder uiteenlopende microklimatologische omstandigheden, de sporulatie Botrytis
spp. op (ge)dood planteweefsel. Door STWgefinancierd onderzoek richt zich op de modelmatige simulatie van deze interacties ta.v. Botrytis elliptica in lelie, met name zal in 1997 de
concurrentie in het indirect door fi. elliptica gedode blad worden bestudeerd. Dit onderzoeksdeel isingebed in een projectcluster met het LBOenTPE-LUW.
Het isvoor de uiteindelijke commercialisering van een biologische bestrijdingsmethode van
groot belang de omvang van het mogelijke toepassingsgebied van U.atrum te kennen.
Involle grondsteelt zal het effect van U. atrum en andere antagonisten op B.cinerea in
aardbei worden onderzocht (i.s.m. PFO).Eerder aangekondigd onderzoek met erwt wordt om
proeftechnische redenen niet voortgezet. Wel zal,waarschijnlijk met EC-steun,het effect op
andere pathogenen dan Botrytis spp.worden onderzocht (bladvlekkenziekten in granen).
Ten behoeve van de sierteelt worden detoepassingsmogelijkheden van U.atrum voor de
beheersing van B.cinerea en de afhankelijkheid hiervan van microklimatologische omstandigheden bij diverse potplanten onderzocht (medefinanciering PVS,i.s.m.PBG).
-

Het onderzoek over de biologische bestrijding van sclerotiënrot met de mycoparasiet Coniothyrium minitans zal zich beperken tot commercialisering- c.q.toelating ondersteunend
onderzoek (medefinanciering STW, EC)ta.v. massaproductie en deugdelijkheidsproeven.

-

Het onderzoek naar de biologische buffering van substraatsystemen tegen pathogène Oömyceten concentreert zich op de overdraagbaarheid en de aard van de geconstateerde buffering
in oude steenwolmatten. Potentiële antagonisten zullen op hun werking worden getoetst in
een modelsysteem en i.s.m. PBGonder semi-praktijkomstandighedent.a.v. Pythium wortelrot
in komkommer en Phytophthora sp.in roos (medefinanciering PVS).Hierbij komen de volgende aspecten aan de orde: 1.dete koloniseren locatie op het worteloppervlak, het substraatverbruik en koloniserend vermogen van de antagonist, de invloed op het zoösporengedrag
van het pathogeen, en devermenigvuldiging van het pathogeen (medefinanciering STW).
Teelt op kunstmatig substraat bevordert enkele belangrijke ziekten van het wortelstelsel, die
deteelt afhankelijk maakt van chemische middelen. IPO-DLOexploreert de mogelijkheden
om dit substraat te verrijken met antagonisten tegen deze ziekten.

-

Het onderzoek naar de ecologie en biologische bestrijding van bodempathogenen in open
teelten concentreert zich op de milieuvriendelijke beheersing van Äh/zocton/a-ziekte in de
bloembollenteelt (medefinanciering PVS)en op enkele fundamentele aspecten van de populatiestructuur en dynamiek van Rhizoctonia solani. In 1997 zal op grond van de, dan bekende,
relatieve betekenis van deverschillende inoculumbronnen van R. solani Ag-2-tulp een beheersingsstrategie, gebaseerd op pathogeenmanagement,worden ontwikkeld met o.a. een
belangrijke rol voor de mycoparasiet Verticillium biguttatum. Decommerciële ontwikkeling
van een biologische bestrijdingsmethode isook hier afhankelijk van brede toepassingsmogelijkheden. De recente schade door R. solani in suikerbiet maakt duidelijk hoe belangrijk het is
kennis te hebben van de aanwezigheid en dynamiek van gewas-specifieke R. solani subpopulaties. Niet alleen voor de risico-analyse en gerichte gewas/raskeuze maar ook voor de
(moleculaire) resistentieveredeling. In 1997zal hier veel aandacht aanworden besteed.

N.B. Het Pythium- en het Botrytis-onderzoek ontvangt van het PVS/Landbouwschap contrafinanciering tot en met 1998, het fi/j/zocton/a-bloembollenonderzoek t o t en met 1999, e.e.a. in
overleg met DWK. Internationale positionering: Het programma isin z'n algemeenheid gericht
op de milieuvriendelijke beheersing van pathogeenpopulaties en neemt daarin mondiaal een
vooraanstaande positie in.Een EC-Fairvoorstel over de biologische bestrijding van pathogenen
door sporulatie-onderdrukking m.b.v. Ulocladium atrum ismet een A gewaardeerd (IPO-DLO
coörd.).
Meer kennis t.a.v. massaproductie en sporulatie (SEO-concern) isnoodzakelijk voor optimaal
profijt van dit onderzoek.
andere relevante
programma's
indicatie omvang

totaal 1,7 M / , waarvan 1,1 Mƒten lastevan LNV

projecten

55318
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Massaproductie van sporenvan antagonistische schimmels door vast-substraatfermentatie voor optimale kwaliteit -Arthrobotrys oligospora, Coniothyrium minitans (IPO-DLO, M. Gerlagh)

55351-01
55351-02
55352
55353
55354
55355
55356
55358

Biologische bestrijding van Botrytis in de sierteelt (IPO-DLO,J.Köhl)
Ecologie en biologische bestrijding van Botrytis spp.in vollegrondsgroenten
(IPO-DLO,J.Köhl)
Biologische bestrijding van Botrytis elliptica (IPO-DLO,J.Köhl)
Massa-productie van conidiën met vaste-stof fermentatie voor biologische bestrijding van plantepathogenen en plagen (IPO-DLO, M. Gerlagh)
Ecologie en biologische bestrijding van Sclerotinia sclerotiorum met de mycoparasiet Coniothyrium minitans (IPO-DLO,M. Gerlagh)
Milieuvriendelijke beheersing van fiWzocton/a-ziekte in de bloembollenteelt
(IPO-DLO,G. Dijst)
Ecologie en biologische bestrijding van wortelpathogenen in gesloten teeltsystemen (IPO-DLO,J.Postma)
Populatiebiologie van de plantepathogene schimmel Rhizoctonia solani in open
teelten (IPO-DLO,P.H.J.F.van den Boogert)
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programma 235

Detectiemethoden voor virussen,bacteriën en schimmels ten
behoeve van gewasbescherming

programmaleider

Dr.ir. H. Huttinga — IPO-DLO

aanvangsjaar

1994

eindjaar

1997

samenvatting

Dit programma betreft het ontwikkelen van goede kwalitatieve en kwantitatieve detectiemethoden op basisvan intrinsieke eigenschappen,ten behoeve van fundamenteel en toegepast
gewasbeschermingsonderzoek envoor keuringsdoeleinden. De zwaartepunten liggen in de
detectie van plantevirussen, plantepathogene bacteriën en plantepathogene schimmels. Daarnaast worden nieuw-ontwikkelde detectiemethoden gebruikt in fundamenteel ecologisch
onderzoek.

aanleiding

Ziekten die worden veroorzaakt door plantevirussen,-viroïden en plantepathogene bacteriën
vormen in de gewasbescherming een groot en daarnaast ook een bijzonder probleem. Deze
ziekten kunnen immers niet afdoende worden behandeld met bestrijdingsmiddelen. De enige
mogelijkheid om schade door plantevirussen,-viroïden en plantepathogene bacteriën te beperken ligt daarom in de (aloude) aanpak: ga uit van gezond uitgangsmateriaal en een niet-besmet
kweeksubstraat (grond,watercultuur) envoorkom besmetting tijdens deteelt van buitenaf.
Voor schimmels gold de bovengenoemde problematiek t o t voor kort in mindere mate.Als echter
in het kader van het Meerjarenplan Gewasbescherming veel fungiciden zullen worden verboden,
zal ook voor het beheersen van schimmelziekten veel meer nadruk komente liggen op het
uitgaan van schoon uitgangsmateriaal en het voorkomen van besmetting.
Om gezond uitgangsmateriaal en een niet-besmet substraat te kunnen selecteren, zijn betrouwbare detectiemethoden nodig die op grote schaaltegen aanvaardbare kosten zijn door te
voeren. Goede detectiemethoden zijn ook nodig om te voorkomen dat met import en export van
plantgoed en zaad,pathogenen worden verspreid. Bovendien zijn goede detectiemethoden
onontbeerlijk in wetenschappelijk onderzoek.
Andere benaderingen voor de bestrijding van planteziekten, naast de hiervoor genoemde,
kunnen gebaseerd zijn op resistentieveredeling en/of op biologische bestrijding. Met betrekking
t o t virussen en bacteriën zijn deze in ontwikkeling. Goede detectiemethoden zijn ook hiervoor
onontbeerlijk. In eentweetal concentratie-onderwerpen wordt hieraan binnen dit programma
gewerkt. Duidelijk mag echter zijn dat een eventuele onvolledige resistentie, of resistentie
gebaseerd op tolerantie, geen afdoende garantie bieden voor het niet besmet zijn van uitgangsmateriaal.Vooral bij export zal het ontvangende land nog steeds de kans lopen een pathogeen
binnen te halen dat na ontsnapping in andere cultivars of gewassen schade kan veroorzaken.
Ook uitgangsmateriaal dat viatoepassing van biologische bestrijding gezond' isgemaakt geeft
de ontvanger geen zekerheid dat het betrokken pathogeen niet aanwezig is.
In dit kader doen we in de eerste plaats fundamenteel onderzoek aan nieuwe vormen van
resistentie tegen het aardappelbladrolvirus (PLRV),een nog steeds ernstig probleem bij de
productie van aardappelpootgoed. Het onderzoek isenerzijds gericht op het moleculair-biologisch analyseren van de genen van het virus die betrokken zijn bij de Pathogenese. Anderzijds is
het gericht op het doorgronden van de processentijdens de overdracht van het virus via de
vector Myzus persicae. Het doorgronden van beide processen zal leiden tot nieuwe mogelijkheden om deze virusziekte te voorkomen.
In detweede plaats wordt onderzoek verricht aan de biologische bestrijding van Erwinia spp., die
pathogeen zijn in aardappel. Ineen later stadium zal het bacteriologisch onderzoek worden
gericht op endofytische bacteriën en het mogelijke gebruik daarvan als antagonisten.

doel
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Het zwaartepunt van het detectieonderzoek aan virussen ligt bij virussen van aardbei,siergewassen en groentengewassen en aardappel. Bij aardbei zijn dat het aardbeivlekkerigheidsvirus
en het aardbeikrinkelvirus; bij siergewassen devirussen vanAlstroemeria spp.en van Kalanchoe
en het agens dat fresia-necrose veroorzaakt. Het onderzoek aan virussen vanAlstroemeria spp.
wordt voor 50% medegefinancierd door de EU.Bij aardappel wordt in het kader van een

EU-project gewerkt aan detectie met behulp van PCRvan de zes belangrijkste virussen in kiemrust verkerende knollen.
Voor de genoemde virussen zullen detectiemethoden worden ontwikkeld. De expertise van de
virusgroep isechter zeer breed en kan desgewenst snel worden verlegd naar andere virussen in
andere gewassen, indien dat wenselijk is.
Voor de ontwikkeling van detectiemethoden voor bacteriën blijven Erwinia spp.die pathogeen
zijn voor aardappel voorlopig het studieobject. Erzal worden gewerkt aan het optimaliseren van
serologische detectiemethoden, zoals ELISAen IFC.Daarnaast wordt aandacht besteed aan
ontwikkeling van moleculair-biologische technieken (zoals PCR)die enerzijds kunnen worden
gebruikt voor het verifiëren van de serologische methoden, maar anderzijds kunnen worden
ingezet voor identificatie en rechtstreekse detectie.
Tijdens de looptijd van het programma zal het werk naar de detectie van plantepathogene
bacteriën naar verwachting opschuiven in de richting van de routinematige toepassing. Daarom
zalvanaf 1995de aandacht zichverplaatsen naar endofytische bacteriën zonder de noodzakelijke ondersteuning op het gebied van het detectiewerk te veronachtzamen.
Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de ecologie van niet-pathogene endofyten, onder
andere alsgevolg van het ontbreken van geschikte detectie- en identificatiemethoden. Het isde
bedoeling om de beschikbare expertise inte zetten voor het ontwikkelen van deze methoden om
vervolgens onderzoek te doen naar onder andere de inzetbaarheid van endofyten voor de
bestrijding van plantepathogenen.
Voor het ontwikkelen van detectiemethoden voor schimmels zullen Phytophthora fragariae of
Fusarium oxysporum het onderwerp vormen. Erzal intensief contact worden gehouden met het
pathogeniteitsonderzoek aan Rhizoctonia solani en Fusarium oxysporum binnen
IPO-DLOom gegevens daarvan inte kunnen zetten voor de detectie van deze schimmels.
In het PLRV-onderzoek zal met betrekking t o t de Pathogenese veel aandacht worden besteed
aan het vaststellen van defuncties van de onderscheiden ORF'sin het PLRV-genoom. Met name
ORF1isdaarbij interessant, omdat ORF1van PLRVafwijkt van dat van de andere leden van de
luteovirusgroep. Nagegaan zalworden in hoeverre ORF1de waardplantspecificiteit bepaalt.
Destudie naar de overdracht door M. persicae isgericht op het doorgronden van het mechanisme van de passagevan het virus van middendarm naar lichaamsholte en vervolgens naar de
speekselklier. Het onderzoek heeft eensterk moleculair-biologisch karakter. Begrip van de
genoemde transportprocessen zal leiden tot nieuwe strategieën om virusoverdracht door bladluizente voorkomen.
In het onderzoek naar de biologische bestrijding van Erwinia spp.wordt in samenwerking met
o.a. het PAGV en het HLBdetoepassing van antagonisten tijdens het groenrooien nader onderzocht en naar verwachting afgerond. Het onderzoek wordt gefinancierd door de NAA.
De inzet op detectie van schimmels isonvoldoende om aan de reeds aanwezige vraag naar dit
onderzoek de kunnen voldoen. Het dient dan ook gezien te worden alseen start van onderzoek
waarvoor de personele inzet in de loop van de programmaperiode structureel dient te worden
versterkt. Gezien het basisleggende karakter van het onderzoek, zal extra financiering vanuit het
Ministerie van LNV essentieel zijn voor het succesvan dit onderzoek. Het bereiken van de bovengenoemde doelstellingen blijft afhankelijk van de mate waarin extra inzet die nu via contracten uit derden wordt gerealiseerd (project 12en 13) over de gehele programmaperiode gehandhaafd kan blijven.
planning 1997

In het onderzoek aan het aardappelbladroivirus (PLRV)zal met betrekking t o t symbionine
worden nagegaan waar de geïdentificeerde domeinen van het eiwit aangrijpen op het manteleiwit van het aardappelbladroivirus. Daartoe zullen in ORF5en 6van PLRVmutaties worden
aangebracht uitgaande van een 'full-length' cDNA-kloon. Kennisvan de interactie tussen PLRVen
symbionine zal leiden tot een strategie om deze interactie te blokkeren waardoor de bescherming van PLRVin de lichaamsholte van de bladluis wegvalt en de overdracht van het virus wordt
verhinderd.
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Erzal worden uitgezocht welke eiwitten fungeren als receptor voor het virus in het darmepitheel
en in de speekselklierwand van de bladluis. Verschillende kandidaten daarvoor zijn reeds geïsoleerd.
De karakterisering van de serine-protease activiteit in het product van PLRV-ORF2en de bepaling
van de functie van de andere genen van het PLRV,zal worden afgemaakt.
Doel van het werk aan PLRVishet ontwikkelen van alternatieve vormen van (transgene) resistentie voor het virus. Daarmee kan een eind worden gemaakt aan de huidige praktijk om verspreiding van het viruste voorkomen door de bladluizen met insecticiden te doden.
In het onderzoek aan plantbeschermende bacteriën wordt het werk aan antagonistische endofyten voortgezet. EenSpaanse PhD-studente zalwerken aan Pseudomonas syringae pv.pisi. De
eigen capaciteit zalworden gericht op bestrijding van pathogenen van aardappel, dit mede in
verband met de introductie vanP. solanacearum in Nederland. Het iste verwachten dat antagonistische endofyten beter zullen overleven enwerken dan antagonisten die in de rhizosfeer
moeten overleven enacteren.
Bij onderzoek naar detectiemethoden vanAgrobacterium tumefaciens zullen de op basisvanPCR
ontwikkelde detectiemethoden worden geoptimaliseerd voor de praktijk enworden overgedragen aan de NAKB. Daarmee zal het mogelijk zijn het uitgangsmateriaal een groot aantal siergewassente toetsen op het voorkomen vanA. tumefaciens.
Een groot deel van het bacteriologisch onderzoek zal gericht zijn op P. solanacearum. Insamenwerking met LUW, NAK,PAGVen PDzal onderzoek worden gedaan naar de optimalisering van
de detectie van de bacterie en naar de ecologie van de bacterie in de Nederlandse situatie. Het
onderzoek moet leren of het mogelijk isP. solanacearum in Nederland te elimineren, of indien
dat niet mogelijk ishoe de schadeveroorzaakt door deze bacterie iste minimaliseren. Ook zal
aandacht worden besteed aan snelle identificatiemethoden voor de specifieke Nederlandse
isolaten. Dit om onterechte schadeclaims uit het buitenland te kunnen afwijzen. Het onderzoek
wordt gefinancierd door LNVen bedrijfsleven. Het bruinrotonderzoek wordt binnenkort beschreven in een apart programma.
In het onderzoek aanvirussen in groentengewassen zalverder worden gewerkt aan de detectie
en identificatie van slamozaïekvirus (LSV)envan eenviertal virussen vanAllium spp.Van de
laatste virussen zal in 1997 eensamenvattende publicatie worden geschreven en alsdaarna geen
externe financiering kan worden verkregen zal dit werk worden gestopt. Het sla-LSVmodel zal
worden gebruikt om basiskenniste ontwikkelen omtrent de interactie van potyvirussen en hun
waardplanten. Dit isvan essentieel belang gezien de grote economische schade die potyvirussen
wereldwijd veroorzaken.
Het werk aan virussenvanAlstroemeria zalworden afgerond en de resultaten zullen samen met
de Europese partners worden gecommuniceerd in een 'hands on'-workshop en worden gepubliceerd.Verwacht magworden dat eind 1997alle belangrijke virussen vanAlstroemeria zijn
gekarakteriseerd endat er detectiemethoden voor zijn ontwikkeld.
Het onderzoek aan de detectie via PCRvan PLRVin kiemrust verkerende aardappelknollen zal in
1997worden afgerond.Samen met de andere Europese partners zullen de resultaten worden
gecommuniceerd in een 'hands on'-workshop enworden gepubliceerd.Verwacht mag worden
dat eind 1997voor dezes belangrijke aardappelvirussen methoden beschikbaar zijn om ze
rechtstreeks in kiemrust verkerende aardappelknollen te detecteren. De methoden zullen gebaseerd zijn een vorm van moleculaire amplificatie (PCR,NASBA) en gelvrije detectie via fluorescentie (Taqman, DIAPOPS).
In 1997zal relatief veel aandacht worden besteed aan het onderhoud van onze unieke collectie
van plantevirussen, die we gebruiken voorwetenschappelijke doeleinden maar die ook uitgangspunt vormt van leveranties van inocula aan het Nederlandse veredelingsbedrijfsleven.
In het onderzoek naar de detectie van schimmels zal het werk aan de detectie m.b.v. 'nested PCR'
van Phytophthora spp.worden afgerond.
Veel tijd zal worden besteed aan het operationeel maken van de AFLP-methodevoor het karakteriseren van pathotypes van plantepathogene schimmels in aardappelen, granen en siergewassen. Dit zal o.a. leident o t eenvoudige en snelle methoden om 'mating types' van schimmels te
identificeren.
andere relevante
programma's
indicatie omvang
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totaal 2,9 M / , waarvan 1,8M / ten laste van LNV

projecten

55451 01
55453 01
55454 01
55455 01
55456 01
55458 01
55459 01
55460 01
55462 01
55464 01
55465 01
55466 01
55467 01
55468 01
55469 01
55470 01
55471 01
55471 02
55471 03
55472 01
55473 01
55474 01
55479 01
55480 01
55481 01

Detectie van plantevirussen en -viroïden (IPO-DLO, R.A.A.van der Vlugt)
Detectie plantepathogene bacteriën (IPO-DLO,J.M.van der Wolf)
PCR-kit detectie Erwinia subsp.(CTT-477) (IPO-DLO,J.M.van d er Wolf)
Detectiemethodes Erwinia spp.(IPO-DLO,J.M.van der Wolf)
DetectieAgrobacterium tumefaciens (IPO-DLO,J.M.van der Wolf)
Virussen van bloemisterijgewassen (IPO-DLO, I. Bouwen)
Alstroemeria virussen (AIR3-CT94-1366) (IPO-DLO, I. Bouwen)
Elektronenmicroscopie (IPO-DLO, E.van Balen)
Ontwikkeling detectiemethoden voor aardbeivirussen (IPO-DLO,
G.O.M. Leone/CD. Schoen)
Luteovirusoverdracht (IPO-DLO,J.F.J.M.van den Heuvel)
Interacties tussen PLRVen Myzus persicae (SLW)(IPO-DLO,J.F.J.M.van den Heuvel)
De overdracht van potyvirussen (IPO-DLO,J.F.J.M.van den Heuvel)
Virussen van bladluizen (IPO-DLO,J.F.J.M.van den Heuvel)
Virusziekten bij groentengewassen (IPO-DLO,R.A.A.van der Vlugt)
Planteviruscollectie (IPO-DLO, R.A.A.van der Vlugt)
Beheersing van Erwinia spp. in de aardappel (IPO-DLO,P. Kastelein)
Detectie van Phytophthora fragariae in aardbei (IPO-DLO,P.J.M. Bonants)
Detectie van Phytophthora cryptogea (IPO-DLO, P.J.M. Bonants)
Het ontwikkelen van AFLPvoor identificatiedoeleinden (IPO-DLO,P.J.M. Bonants)
Directe detectie van PLRVin aardappelknollen d.m.v. de PCR-technologie
(AIR3-CT94-1606)(IPO-DLO,G.O.M. Leone)
Introductie PLRV-resistentie in aardappel (IPO-DLO, F.van der Wilk)
Analyse functionele domeinen ORFI(postdoc EPW) (IPO-DLO, F.van der Wilk)
Endofytische buffering gewassentegen pathogenen (IPO-DLO,J.W.L.van Vuurde)
Alternatieve kruidachtige indicatoren voor het appelhoutputjesvirus (IPO-DLO,
G.O.M. Leone)
Detectie van Pseudomonas solanacearum (IPO-DLO,J.M.van der Wolf)

De projecten zijn ondergebracht in 4 concentratieonderwerpen (CO's)
CO 11
Virus-vector envirus-waardplant interactie (IPO-,J.F.J.M.van den Heuvel)
CO 12
Detectie en ecologie van schadelijke enziektewerende bacteriën in de gewasbescherming (IPO-DLO,J.W.L.van Vuurde)
CO 13
Detectie van plantevirussen en -viroïden (IPO-DLO,dr.ir. R.A.A.van der Vlugt)
CO20
Detectie van plantepathogene en antagonistische schimmels (IPO-DLO,
dr. P.J.M. Bonants)
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programma 265

Optimalisering van geïntegreerde en biologische productiesystemen

programmaleider

Prof.dr. M.J. Kropff — AB-DLO

aanvangsjaar

1995

eindjaar

1998

samenvatting

Experimenteel, en modelmatig optimaliseringsonderzoek wordt uitgevoerd naar de mogelijkheden om biologische, ecologische en geïntegreerde doelstellingen in bodemgebonden
plantaardige productiesystemen te realiseren.Het onderzoek naar ecologisch en economisch
optimale en duurzame productiesystemen, dat isafgestemd met het bedrijfssystemen onderzoek
van instellingen voor praktijkonderzoek, richt zichop de kwantificering van onderliggende
processen en hun samenhang in relatie tot bodem, gewas, gewasbelagers enteeltsystemen in de
akkerbouw en devollegrondsgroenten-, bollen- en fruitteelt.

aanleiding

Degangbare landbouwproductiesystemen voldoen vaak niet aan het criterium van duurzaamheid', in de zin van het op middellange en lange termijn vermijden van ongewenste economische,ecologische, milieukundige en maatschappelijke effecten. In het DWK-plan"Aanpak Onderzoek Biologische Landbouw', dat isopgesteld in opdracht van LNVop verzoek van de Tweede
Kamer wordt met prioriteit aandacht gevraagd voor de bedrijfssystemen die,conform de doelstellingen van het beleid,binnen de randvoorwaarden voor de biologische productie milieu- en
natuurvriendelijk, en economische rendabel moeten kunnen produceren. Eenaanpak waarbij
interdisciplinair onderzoek aan componenten een meerwaarde krijgt door aansluiting van de
verschillende aggregatieniveaus door middel van systeemonderzoek, systeemanalyse, simulatie
enverkenningen met meervoudige doelprogrammering,wordt daarbij het meest kansrijk geacht.
Plantaardige productie kan plaatsvinden vanuit drie verschillende visies:
- eenwereldmarkt georiënteerde visie (maximale winstgevendheid);
- een geïntegreerde visie (minimaliseren van emissies met behoud van opbrengstpotentieel);
- een ecosysteem georiënteerde visie (ecologisch/biologische landbouw, evenwicht met ecologischedoelstellingen) met een minimale inzet van synthetische middelen en fossiele energie.
In devolgorde waarin deze visies geplaatst zijn, belasten de productiewijzen het ecosysteem
waarbinnen ze plaatsvinden steeds minder enzijn ze uit ecologisch oogpunt duurzamer.
Om de duurzaamheid van een productiewijze te bevorderen moet aan een aantal voorwaarden
betreffende de biotische en abiotische omgeving worden voldaan. Naarmate de productiewijze
duurzamer is:
- moet de bodem zijn bodemvruchtbaarheid meer behouden, moeten de gewassen de nutriënten beter benutten en minder uit de bodem laten ontsnappen;
- moeten externe inputs zoals energie (bijv. grondbewerking maar ook kunstmest en biociden)
enwater (beregening) beter worden benut, zodat ze in beperkter mate worden ingezet;
- moeten inrichting van het agro-ecosysteem,teeltmaatregelen en rassenkeuze meer gericht
zijn op het versterken van de eigen weerstand tegen onkruiden ziekten en plagen (tolerantie,
concurrentiekracht) en het verminderen van de druk van deze biotische factoren (resistentie,
rotaties, biologische bestrijding);
- dient de meervoudige functie van het agro-ecosysteem (productie, biodiversiteit, recreatie,
leverancier van drinkwater) bevorderdte worden.

doel

De lange-termijndoelstellingvan het programma isde ontwikkeling van productiesystemen,
waarbij een hoge kwaliteitvan het product samengaat met een duurzaam nutriëntenbeheer en
een geïntegreerde, meer ecologische onkruidbeheersing en gewasbescherming (een minimum
gebruik van pesticiden).
Het programma stelt zichten doel om in een periode van vierjaar voor productiesystemen
gebaseerd op verschillende visies op het gebied van plantaardige productie (van marktgericht t o t
geïntegreerd tot ecologisch) kwalitatief, maar vooral ook kwantitatief inzicht te genereren op
procesniveau, geïntegreerd in kwantitatieve modellen en om aante geven wat de consequenties
vanteeltmaatregelen en productiesystemen zijn op de mogelijkheden om de gestelde doelstellingen te realiseren.
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De doelstellingen van het procesonderzoek datten grondslag ligt aan het integrerende onderzoek met nieuwe methodieken alsTCGen IMDPzijn als volgt:
- het vaststellen van de invloed vanteeltmaatregelen en strategieën voor een beter nutriëntenbeheer (verbeteren bodemvruchtbaarheid enverhoging van de benutting);
- het bepalen van mogelijkheden om middels het beheer van energie enwater om de benuttingsefficiënties te vergroten;
- het verbeteren van de groei- enconcurrentiekracht, en tolerantie van het gewas om de druk
van onkruiden, ziekten en plagen te weerstaan;
- het ontwikkelen entoetsen van geïntegreerde, ecologische en biologische gewasbeschermingssystemen gericht op vermindering van onkruiddruk en preventie van ziekten en plagen
door optimaal gebruik van biologische en mechanische bestrijding, bevordering van antagonisten en benutting van resistentie- enteeltmaatregelen zoalsvruchtopvolging, tussengewassen en zaaidata. Onderzoek naar deze gewasbeschermingssystemen zalworden geïntegreerd
met het onderzoek naar duurzaam nutriëntenbeheer;
- het vaststellen van mogelijkheden om de druk van onkruiden, ziekten en plagen door (biologische en mechanische) bestrijding, resistentie enteeltmaatregelen zoalsvruchtopvolging en
tussengewassen te verminderen;
- het aanbieden van de kennis in operationele pakketten aan de diverse doelgroepen.
Dedoelstellingen voor het integrerende onderzoek zijn:
- het ontwerpen,toetsen enverbeteren van productiesystemen via experimenteel en modelmatig onderzoek op gewas-,teelt-, en agro-ecosysteemniveau door integratie van bovenstaande
componenten m.b.v. IMDP;
- de economische evaluatie van deverschillende productiesystemen zalworden uitgevoerd als
deze agro-ecologische analyse isafgerond in vervolgprojecten binnen dit programma. Hiertoe
zal samenwerking worden gezocht met LEI-DLOen het bedrijfssystemenonderzoek.
planning 1997

Doel van het programma ishet ontwikkelen en optimaliseren van geïntegreerde en ecologische
teelt- en bedrijfssystemen. Het gaat daarbij om procesonderzoek en integrerend onderzoek tb.v.
de ontwikkeling van bodemgebonden plantaardige productiesystemen die voldoen aan meerdere doelstellingen op het gebied van landbouw, natuur en milieu. In het programma is onderzoek
met voorhoedebedrijven (met de meestvergaande milieudoelstellingen: ecologisch) direct
gekoppeld aanverklarend onderzoek naar de processen in teeltsystemen dat isgericht op het
oplossen van strategische knelpunten in de ecologische systemen.
Het integrerend onderzoek zal zich richten op de modelmatige optimalisatie van bedrijfssystemen. Invervolgonderzoek zal getest worden of de systemen die volgens de modellen optimaal
zijn ook in de praktijk haalbaar zijn. Tegelijkertijd zullen met voorhoedebedrijven de prototypes
voor teelt- en bedrijfssystemen interactief worden getoetst en verbeterd.
1. In 1997 zullen de 10varianten van het ecologisch prototype, zoals aangelegd op de voorhoedebedrijven, verder worden getoetst enverbeterd op grond van de mate waarin de verschillende doelstellingen op het gebied van landbouw, natuur en milieu zijn behaald. Het accent
zal liggen op de doelstellingen waarbij het gat tussen gewenst en bereikt het grootst is:de
kwaliteitsproductiedoelen m.b.t.flora enfauna in de ecologische infrastructuur en het aantal
uren handwieden,wat istoegenomen tot 40 uur per ha,terwijl 15uur per ha gewenst is.
Eind 1996 loopt de EU-financiering af, waardoor verdergaande innovatie slechts zeer beperkt
kan worden uitgevoerd.
2. Ter voorbereiding van de optimalisatie van bedrijfssystemen m.b.v. meervoudige doelprogrammering (optimalisatietechniek) zullen ecologische doelstellingen worden gekwantificeerd op basisvan beleidsstandpunten en ervaringen in het voorhoedebedrijvenproject en
zullen input-output relaties van ecologische teeltsystemen worden vastgesteld.Tevens zal het
optimaliseringsmodel worden ontwikkeld.
Hetprocesonderzoek ter ondersteuning van het integrerend onderzoek zal zoveel mogelijk in
samenhang worden uitgevoerd en isgericht op de belangrijkste knelpunten in bedrijfssystemen die aan vergaande milieudoelstellingen moeten voldoen. Dit samenhangend procesonderzoek wordt grotendeels uitgevoerd op de Lovinkhoeve.
3. Onderhoud en beheer van de Lovinkhoeve, die sinds 1996 alsecologisch proefbedrijf op
systematische wijze isingericht voor het uitvoeren van meerjarige experimenten in rotatieverband, zullen worden voortgezet. Inalle 7gewasblokken zullen weer in 3 herhalingen
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3 organische mestniveausworden aangelegd. Daarbinnen liggen varianten om de ecologisch
haalbare en actuele opbrengsten te kunnen vaststellen en modellen voor gewasgroei te
testen. Mineralenboekhoudingen zullen worden bijgehouden. Milieuparameters zullen
worden gemeten (uitspoeling, Nbinding, denitrificatie).
4. Voor een aantal belangrijke gewassenwordt gezocht naar aanpassingen in het ecologische
systeem waardoor de gewasresistentie tegen ziekten en platen wordt verhoogd. Als eerste
wordt de samenhang tussen de ecologischeteelt van aardappelen en de invloed van de
stikstofvoorziening uit organische bronnen op de gewasresistentie tegen het belangrijkste
probleem phytophthora bepaald.
5. Achtergrondgewassen bij deteelt van een aantal groentengewassen kunnen leiden t o t
onderdrukking van enkele plagen en ziekten. Om dit te optimaliseren wordt gezocht naar
eenteeltsysteem waarin detemporele en ruimtelijke verschillen in wortelactiviteit tussen
gewas en achtergrondgewas benut worden om concurrentie te vermijden.
6. Om de meest optimale onkruidbeheersingsstrategie voor ecologische systemen vastte stellen,
wordt de populatiedynamica van onkruiden geanalyseerd op de Lovinkhoeve in meerjarige
experimenten. Bestudeerd wordt het verschil in ontwikkeling van de rentabiliteit van onkruidbestrijding in ecologische gewasrotaties.
Op het gebied vanziekten en plagen wordt vooral aan de optimalisering op systeemniveau
gewerkt.
7. Verschillende preventieve teelt- en systeemfactoren bij het optreden van graanziekten in
geïntegreerde en ecologische landbouwsystemen worden geanalyseerd. De basisgegevens
worden gegenereerd door een grootschalige en meerjarige survey van graanpercelen over
heel Nederland. Hierbij speelt de ontwikkeling van nieuwe methodieken
(multifactor/multivariaat) een belangrijke rol en zaltevens fungeren alscasestudy voor de
ontwikkeling van nieuwe onderzoek- en analysemethoden.
8. Deaanleg en het beheer van bufferstroken, akkerranden en andere landschapselementen
hebben naast de effecten op emissievan nutriënten en bestrijdingsmiddelen, tevens invloed
op de algemene natuurwaarden, deverspreiding van ziekten en plagen en de dynamiek en
verspreiding van natuurlijke vijanden van insectenplagen. In 1997zullen de effecten van
verschillende beheers- en inrichtingsvormen op de verspreiding van insecten en virusziekten
verder worden bestudeerd en de mechanismen worden opgehelderd. Op grond daarvan kan
richting worden gegeven aan het beleid en de prototypering van nieuwe geïntegreerde en
ecologische bedrijfssystemen.
andere relevante
programma's

210,216,229,266

indicatie omvang

totaal 3,1 M / , waarvan 2,8 M / ten lastevan LNV

projecten

10207
10208
10214
10238
10241
10243

10656
10657
10659
10713
55553
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Opzet en coördinatie van een Europees netwerk voor onderzoek naar geïntegreerde c.q.ecologische akkerbouwsystemen (AB-DLO,P.H. Vereijken)
Ecologisch geavanceerde productiesystemen voor akkerbouw/groententeelt (ABDLO,P.H. Vereijken)
Achtergrondsgewassen voor biologische bestrijding van ziekten en plagen: effecten
op de productie en kwaliteit bij vollegrondsgroenten (AB-DLO,W.J.M. Meijer)
Interactie van nutriëntenvoorziening uit organische stof en gewasresistentie
(AB-DLO,W.J.M. Meijer)
Populatiedynamica van onkruiden en rentabiliteit van onkruidbestrijding bij ecologische bedrijfsvoering in de akkerbouw (AB-DLO, L.A.P. Lotz)
Modelmatige analyse van competitief vermogen,opbrengst en kwaliteit van gewassenbij ecologisch beheer van nutriënten en gewasbescherming (AB-DLO,
M.J. Kropff)
Ontwikkeling en beheer van het ecologisch proefbedrijf De Lovinkhoeve
(AB-DLO,J.J.Schroder)
Ontwikkeling van duurzame ecologische productiviteit (AB-DLO,J.Hassink)
Beheer van organische stof en mineralisatie van stikstof (AB-DLO,J.Hassink)
Identificatie van opties voor ecologische bedrijfssystemen met IMDP(AB-DLO,
P.A.C.M.van de Sanden)
Geïntegreerde bestrijding van insecten in ecologisch georiënteerde teeltsystemen
voor vollegrondsgroenten (IPO-DLO,J.A.B.M. Theunissen)

55554
55555

Effecten vanteeltsystemen en agro-ecologische infrastructuur op de biologische
buffering van ziekten en plagen in de akkerbouw (IPO-DLO,C.J.H. Booij)
Preventie van graanziekten en plagen in veranderende bedrijfssystemen (IPO-DLO,
R.A. Daamen)
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programma 266

Biologische en geïntegreerde onkruidbeheersing

programmaleider

Dr. L.A.P.Lotz — AB-DLO

aanvangsjaar

1995

eindjaar

1998

samenvatting

Doel ishet verder ontwikkelen en evalueren van systemenvan onkruidbeheersing die gebaseerd
zijn op een aanmerkelijk lager herbicidengebruik dan het huidige. Aangegeven wordt welke
mate van onkruidbestrijding noodzakelijk isen hoe deze bestrijding het best kan plaatsvinden.
Daartoe ishet onderzoek gericht op de ontwikkeling van biologische onkruidbestrijding en op de
verbetering van het onkruidonderdrukkend vermogen van het gewas en de effectiviteit van de
chemische bestrijding.

aanleiding

Uitgaande van het regeringsbeleid (Meerjarenplan Gewasbescherming) zal het gebruik van
herbiciden voor hetjaar 2000 met40% dienen te worden verminderd,vergeleken met het
gemiddeld gebruik in 1984-1988.Tevens dient de afhankelijkheid van herbiciden te worden
verkleind en zal de emissie naar het grond-en oppervlaktewater en naar de lucht sterk moeten
worden gereduceerd. Onkruidproblemen zullen in het algemeen moeilijker opte lossen zijn,
naarmate het aantal toegelaten herbiciden en het aantal toepassingen per middel terugloopt als
gevolg van strengere toelatingsprocedures. Voor de akker-en tuinbouw ishet essentieel dat
bestrijdingsstrategieën worden opgesteld die, met behoud van opbrengst en de productkwaliteit,
leiden tot de genoemde afname in herbicidengebruik en -afhankelijkheid.Van groot belang is
dat deverminderde input van herbiciden niet gepaard mag gaan met eentoename van de
dichtheid van onkruidpopulaties (inclusief zaadvoorraden in de bodem) daar dan problemen
verwacht mogen worden in volggewassen.Voor ecologische (biologische) landbouwsystemen
geldt eenzelfde problematiek, vaak in een nog dwingender vorm, omdat hierbij afgezien wordt
van elke vorm van chemische bestrijding.
Daar op grond van buitenlands onderzoek en eigen resultaten de conclusie getrokken wordt, dat
biologische onkruidbestrijding op de middellange termijn goede perspectieven biedt voor akkerentuinbouw, iseentoespitsing van onderzoek op de ontwikkeling en inpassing van mycoherbiciden inteeltsystemen gewenst (voortbouwend op de op verzoek van DWK geschreven AB-DLO
nota 'Perspectief voor biologische onkruidbeheersing'). Verwacht mag worden dat door toepassingvan biologische onkruidbestrijding bijgedragen kan worden aan de zo gewenste imagoverbetering van de Nederlandse landbouw.
Gegeven het bovenstaande wordt de probleemstelling van dit programma geformuleerd als
volgt. Beleid en bedrijfsleven hebben praktisch bruikbare handvatten nodig om de afhankelijkheid en het gebruik van herbiciden te verminderen.Voor de ontwikkeling van deze handvatten is
basiskennis nodig betreffende onkruid-schaderelaties en populatiedynamica van onkruiden,
werkingsmechanismen van herbiciden, en onkruid-schimmel-interacties ten behoeve van biologische bestrijding.

doel
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Doel ishet verder ontwikkelen en evalueren van componenten van systemen voor onkruidbeheersing die gebaseerd zijn op een aanmerkelijk lager herbicidengebruik dan het huidige. Dit
programma zal zich beperken tot aspecten betreffende het onkruid onderdrukkend vermogen
van gewassen en rassen,onderbouwing van keuze vantijdstip en intensiteit van bestrijding,
mogelijkheden t o t verlaging van doseringen van herbiciden enverdere ontwikkeling van methoden voor effectieve toepassingsmogelijkheden van mycoherbiciden. Deze doelstellingen zijn
conform de aanbevelingen gesteld in het evaluatierapport van het voorafgaand programma
"Onkruidecologie- en beheersing':
a. Overdracht van de methode voor kwantificering van het onkruid onderdrukkend vermogen
van suikerbieten aan het praktijkonderzoek iseen doelstelling die op grond van reeds beschikbare resultaten en aanvullend onderzoek (samen met het 1RS)kan worden gerealiseerd.
Voor aanpassing van de methode voor andere gewassen is,in overleg met de proefstations,
nog ruimte voor nadere invulling nodig (keuzemoment na ca. 1jaar). Momenteel vindt,
samen met CPRO-DLO,afstemming plaats met veredelingsbedrijven voor financiering en
planning van activiteiten voor overdracht van resultaten richting veredeling. Deze activiteiten
zijnthans nog niet nader te omschrijven.
b. De modelmatige verkenning in hoeverre systemenvan onkruidbeheersing verbeterd kunnen
worden iste karakteriseren alseen"inspanningsverplichting'. Invulling (teeltsystemen, gewas-

sen) hangt af van de wetenschappelijk ontwikkeling van het project en de interactie met het
praktijkonderzoek. Als knelpunt kan genoemd worden dat voor een effectief resultaat
verdere ontwikkeling van wiskundige expertise voor analyse van effecten van spatiele en
temporele variatie in onkruiden noodzakelijk is.Voorlopige resultaten suggereren dat deze
analyse van belang isvoor mogelijk alle onderdelen van dit programma en ook voor onderzoek naar andere bodemgebonden plagen (methodiekontwikkeling). Voor deze wiskundige
ontwikkeling isthans nog geenfinanciering beschikbaar.
c. Voor overdracht aan de proefstations van kwantitatieve gegevens met betrekking t o t het
onkruidsanerend effect vanwintergraan isslechts nog aanvullend onderzoek nodig (financiering via het NGC).Deze resultaten zullen tevens dienen voor eenverkenning van de mogelijkheden om de intensiteit van bestrijding in dit gewaste verlagen. Eenvervolg van dit onderzoek zal in belangrijke mate afhangen van eente organiseren workshop waarin belanghebbenden hierover hun mening kunnen geven (keuzemoment na ca.1jaar).
d. Op grond van eigen onderzoek, resultaten van het PAGV en literatuur wordt verwacht dat
door verbetering van het inzicht in de mogelijkheden om doseringen van herbiciden af te
stemmen op de ontwikkeling enfysiologische toestand van het onkruid en op omstandighedenvan weer, bodem en gewas,een aanmerkelijke verlaging van het gebruik van actieve stof
mogelijk is.Het onderzoek zal zich beperken tot basisprincipes welke onderzocht worden
voor enkele modelherbiciden. Nadere invulling hangt af van afstemming met de proefstations
en met partners in een EU-concerted action'. Belangrijke keuzen hiertoe zullen aan het begin
van de programmaperiode moeten worden gedaan. Het onderzoek naar biologische werkingsmechanismen van hulpstoffen zal nader vorm worden gegeven op basisvan wensen en
financiering door het bedrijfsleven. Ten aanzien van hulpstoffen isook nadere uitwerkingsruimte vereist om na te gaan in hoeverre dit onderzoek van dienst kan zijn om t o t verbeteringte komen van deformulering van mycoherbiciden gericht op bevochtiging van bladeren
en verlenging van de bladnat-periode.
e. Verwacht wordt dat nog maximaal vierjaar onderzoek (LNV-onderzoekprogrammafinanciering) nodig isvoor toelating van de schimmelAscochyta caulina alsgeregistreerd mycoherbicide.Voorwaarde isdat een gespecialiseerd bedrijf reeds gedurende de programmaperiode
de meer praktische aspecten van productie, formulering entoelatingscriteria verder uitwerkt.
Eerste contacten daartoe zijn reedsgestart. Onderzoek op basisvan de LNV-programmafinanciering zal vooral gericht zijn op verhoging van de virulentie van schimmel,een verkenning
van de mogelijkheden dat binnen melganzevoetpopulaties resistentie tegen de schimmel
ontstaat, en een risico-analyse ten aanzien van schade aan niet-doelplanten.
Gezien het innovatieve karakter van biologische onkruidbestrijding isdaarnaast versterking van
het basisleggend onderzoek vereist voor implementatie in teeltsystemen. LNV-projectfinanciering
wordt aangevraagd voor onderzoek naar de compatibiliteit van mycoherbiciden met andere
teelt- en bestrijdingsmaatregelen, naar additionele en synergistische effecten van herbiciden en
mycoherbiciden om de mogelijkheden vantoepassingen te verbreden en de specificiteit van de
bestrijding niet te beperken t o t slechts één onkruidsoort en,tenslotte,ter verbetering van
toedieningsmethoden.
Na het eerste programmajaar zal een keuzemoment worden ingebouwd omte bepalen of het
onderzoek naar biologische bestrijding van akkerdistel voortgezet zal worden. Deze keuze hangt
in belangrijke mate af van resultaten van lopend onderzoek, waarin onder veldomstandigheden
bestrijdingseffecten vantoediening van sporen van de schimmel Pucciniapunctiformis worden
onderzocht op akkerdistelpopulaties in graslanden. Knelpunten zijn enerzijds een nogte beperkt
inzicht in effecten van milieuomstandigheden (weer, bodem) en anderzijds de plaatsing van het
mycoherbicide op hetjuiste moment in de bodem.Op grond van onderzoekresultaten en de
wens van de proefstations enfinanciers kan overwogen worden, het zwaartepunt van het
onderzoek te verleggen naar pleksgewijze bestrijding van akkerdistel in akkerbouwmatig
geteelde gewassen. In dezeteelten lijken detechnische perspectieven voor bestrijding beter dan
in permanente graslanden.
Voor eventueel opte starten onderzoekprojecten voor biologische bestrijding van andere
onkruidsoorten wordt in eerste instantie gedacht aan akkerkers (Rorippa sylvestris) in de teelt
van bloembollen, vaste sierplanten en klein fruit, en aan varens (Dryopteris spp.,Adianthus spp.)
in kassen.Deze soorten vormen namelijk problemen in hoogsalderende gewassen en er wordt
aanverschillende randvoorwaarden voor succesvolle ontwikkeling van biologische bestrijding
voldaan. Voor laatstgenoemde projecten isnog geen financiering beschikbaar.
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Doel van het programma ishet verder ontwikkelen en evalueren van systemenvan onkruidbeheersing die gebaseerd zijn op een aanmerkelijk lager herbicidengebruik dan het huidige.
Aangegeven wordt welke mate van onkruidbestrijding noodzakelijk isen hoe deze bestrijding
het best kan plaatsvinden. Daartoe ishet onderzoek gericht op de ontwikkeling van biologische
bestrijding en op deverbetering van het onkruid onderdrukkend vermogen van het gewas en de
effectiviteit van chemische bestrijding met lage doseringen.Aangezien bij ecologische bedrijfssystemen onkruidbestrijding éénvan de belangrijkste knelpunten is,iser nauwe samenwerking met
het programma 265.
In dit werkplan wordt uitgegaan van de indeling at/m e in de oorspronkelijke programmabeschrijving:
a. Het onderzoek naar de kwantificering van het onkruidonderdrukkend vermogen van suikerbieten, dat in samenwerking met het 1RS plaatsvindt, zal in 1997worden afgesloten door
middel van publicaties in internationale en nationale tijdschriften. Met name zal daarbij
aandacht worden besteed aan de mogelijkheid om met gerichte raskeuze de afhankelijkheid
van chemische onkruidbestrijding te verminderen (een doelstelling van het MJP-G).Tevens zal
verkend worden in hoeverre het onkruid-onderdrukkend vermogen van (zetmeel)aardappelen verhoogd kan worden. Het gaat daarbij om onkruiden die aan het eind van het
seizoen doordringen door het gewas en zaden produceren,waardoor verhoogde onkruiddichtheden in volggewassen verwacht mogen worden.
b. Het onderzoek naar de mogelijkheden om systemen van onkruidbeheersing te verbeteren
heeft zich ontwikkeld naar modelmatige verkenningen hoe ruimtelijke variatie met betrekking t o t de populatiedynamica van onkruiden en de concurrentie tussen gewassen en onkruiden iste beschrijven ente analyseren. Het project zal in 1997worden afgesloten met een
proefschrift waarin wiskundige expertise gebundeld isdie het mogelijk maakt om aan te
geven welke theoretische reducties in het gebruik van herbiciden te behalen zijn door innovaties in het kader van precisie-landbouw. Aansluitend zal IMAG-DLO een studie verrichten naar
mogelijkheden om dezetheoretische reducties te realiseren met nieuwe technieken voor
detectie en bestrijding van onkruiden.
c. Onderzoek naar onkruidsanerende effecten van bepaalde gewassen in een rotatie isinmiddels afgesloten.
d. In het kader van een EU-concerted action wordt in acht landen getest of een Deens model,
waarmee effecten van lagere (dan het label aangeeft) doseringen op overleving en groei van
onkruiden voorspeld kunnen worden,voldoende betrouwbaar isonder uiteenlopende
veldomstandigheden. Deze concerted action wordt in 1997afgerond. De data worden deels
geanalyseerd binnen dit programma. Hierbij zal de nadruk liggen op het aangeven welke
aanvullende informatie nodig isom adviessystemen voor optimalisering van doseringen van
herbiciden inte kunnen passen in meer algemene expertsystemen. Hoewel de programmaleider alscoördinator van deze concerted action optreedt zal de inbreng vanuit dit programma
gering zijn.
Paralel aan deze concerted action wordt, in samenwerking met het PAGV, een innovatieve
methode ontwikkeld om op basisvan fysiologische kennis doseringen van herbiciden af te
stemmen op het ontwikkelingsstadium van het onkruid. Met behulp van fluorescentie-technieken kan kort na detoediening bepaald worden of detoegepaste lage doseringen het
fotosynthese apparaat voldoende heeft beschadigd. Indien noodzakelijk kan deteler een
bestrijding spoedig herhalen, bijvoorbeeld 24 uur later. Door deze methode zijn grote besparingen mogelijk (tot ca.90%) op het gebruik van herbiciden zonder dat dit een toename van
het risico op onbestrijdbare restveronkruiding oplevert. Deze methode zal in 1997 getest
worden op verschillende proef- en zo mogelijk praktijkbedrijven. Hierbij zal ook onderzocht
worden wat de attitude van potentiële gebruikers ten aanzien van deze methode is.Op basis
van de resultaten zal een leidraad worden opgesteld voor toepassing in de praktijk.
e. In 1996worden door Ciba-Geigy Limited veldproeven in verschillende landen uitgevoerd
waarin de effecten van deschimmel Ascochyta caulina, toegediend als mycoherbicide op
melganzevoet,worden getest (deels in combinatie met herbiciden). Deze proeven worden
ondersteund vanuit dit programma. Bij gunstige resultaten (thans nog niet bekend) zal CibaGeigy samen met AB-DLO dit mycoherbicide verder ontwikkelen voor commercialisering.
Belangrijkste knelpunt blijkt de afhankelijkheid te zijn van weersomstandigheden tijdens en
kort natoediening. In 1997zal het onder-zoek gericht zijn op verbetering van de werking van
de schimmel onder ongunstige (=droge) weersomstandigheden. Hiertoe zal de formulering
van het mycoherbicide worden verbeterd (gefinancierd en uitgevoerd door Ciba-Geigy), de
toedieningstechniek aangepast worden (aandeel IMAG-DLO) en meer-virulente isolaten
getoetst in het veld (aandeel AB-DLO). Beide laatste activiteiten worden gefinancierd vanuit

dit programma enworden uitgevoerd in nauwe afstemming met het programma 234 van
IPO-DLO 'Biologische bestrijding van bovengrondse schimmels'.
Concrete producten: naast de gebruikelijke publicaties in wetenschappelijke tijdschriften en
vakbladen, enworkshops met onderzoekers, voorlichters en waar mogelijk telers,zal bij gunstige
resultaten het gemeenschappelijk patent met Ciba-Geigy, Biocontrol of Chenopodium album
(PH/5-20332/p1),worden gecontinueerd en uitgebreid.
andere relevante
programma's
indicatie omvang
projecten

234,262,265,276
totaal 1,0 M / waarvan 0,9 M / ten lastevan LNV
10217
10218
10219
10255
nieuw

Kwantitatieve onkruidecologie ter ondersteuning van biologische en geïntegreerde
onkruidbeheersing (AB-DLO, LA.P. Lotz)
Basisonderzoek ten behoeve van de ontwikkeling van mycoherbiciden (AB-DLO,
P.C. Scheepens)
Afstemming van herbicidedoseringen op onkruidontwikkeling (AB-DLO, D.H. Ketel)
Optimalisering van het herbicidegebruik -concerted action (AB-DLO, L.A.P. Lotz),
Technologische innovatie voor biologische en geïntegreerde onkruidbeheersing
(IMAG-DLO,J.C.van de Zande)
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programma 303

Milieuvriendelijke beheersing van niet-cystevormende
wortelnematoden in vollegrondsteelten

Programmaleider

ir. P.M.Spoorenberg (PAV)

aanvangsjaar

1997

eindjaar

2000

samenvatting

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

aanleiding

In devijftiger en zestiger jaren iservooral in ons land veel onderzoek verricht met als doel
planteparasitaire aaltjes met cultuurmaatregelente kunnen beheersen (Oostenbrink, Seinhorst,
Kuiper, Den Ouden en Huijsman). Inzicht in waardplantenreeksen en schadegevoeligheid van
gewassen diende als basisvoor het opzetten van bouwplannen waarin risico's op schade werden
beperkt. De praktische resultaten van het onderzoek uit deze periode zijn samengevat in de
Aaltjesadviesbasis van het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek (BLGG) en
worden gebruikt om de praktijk van advieste dienen.
Met het economisch 'rendabel'verklaren van de natte chemische grondontsmetting eind jaren
zestig isde aandacht voor dit type onderzoek nagenoeg verdwenen en bleef na die tijd vrijwel
beperkt t o t de geïntegreerde beheersing van aardappel- en bietecysteaaltjes.
Door de op wettelijke basis routinematige grondontsmetting van eens in de 3jaar of vaker tegen
aardappelcysteaaltjes, deveroorzakers van aardappelmoeheid, werden ook andere aaltjes
bestreden. Mede hierdoor konden bouwplannen worden aangepast aan de economische realiteit
zonder dat er rekening werd gehouden met de gevolgen voor de ontwikkeling van planteparasitaire aaltjes. Door alternatieven voor de beheersing van aardappelcysteaaltjes op basisvan
intensieve bemonstering en resistente rassen ishet vooralsnog mogelijk gebleken de grondontsmettingsfrequentie tegen aardappelcysteaaltjes te verruimen.Voor de overige schadelijke
aaltjes zullen deze alternatieven nog moeten worden ontwikkeld. Het betreft hier vooral aaltjes
met een brede waardplantenreeks, waardoor met gangbare vruchtwisseling slechts weinig
resultaat iste boeken. Het ontwikkelen en gericht toepassen van vruchtwisseling en gewasresistentie ter vervanging van de grondontsmetting, alsmede van alternatieve biologische methoden,
vraagt veel specifieke kennis diethans nog ontbreekt. De kern van het onderzoek zal dan
ook zijn om op basis van kennis van populatiedynamica van de aaltjes en de interacties
met gewassen, gewasrotaties te ontwikkelen met voldoende resistente gewassen
waardoor de populatieopbouw van de aaltjes kan worden beperkt. Daarnaast zullen
biologische middelen en methoden worden ontwikkeld als aanvullende beheersingsstrategie en schadedrempels worden bepaald ten einde chemische middelen slechts
minimaal en effectief in te zetten.
De problematiek m.b.t. de meeste aaltjessoorten issector-overschrijdend en de onderzoeksvragen zijn zowel fundamenteel-strategisch alstoegepast van aard. Gezien het arbeidsintensieve
karakter en de complexiteit van de materie ishet een goede zaak als de problematiek ook sectoroverschrijdend door DLO en de Proefstations gezamenlijk zou worden aangepakt. Ook binnen de
huidige programmering en de lopende projecten iser regelmatig overleg tussen de Proefstations
onderling entussen de Proefstations en DLO.De kennis die bij de verschillende instellingen wordt
gegenereerd kan thans echter moeilijk of niet worden geïntegreerd ten gevolge van grote
verschillen in meetmethoden en bijbehorende veronderstellingen.
Maatschappelijk belang
Het onderzoek in dit programma isprimair gericht op de voorspelling en economisch rendabele
preventie vanvermindering van de opbrengst van gewassen envan de kwaliteit van de productie
ten gevolge van aantasting door wortelaaltjes. De belangrijkste doelgroep bestaat derhalve
uit de producenten van primaire plantaardige producten, teelt- en afzetorganisaties.
Ondanks een sterke reductie werd in 1995toch nog ± 2 500ton chemische middelen gebruikt om
± 15000 hate ontsmetten in deteeltsectoren waarop dit onderzoekprogramma is gericht.
Aangezien het hier nog om ongeveer 25%van het totale gebruik van bestrijdingsmiddelen gaat

46

zal dit onderzoek een wezenlijke bijdrage leveren aan het bereiken van de MJP-G doelstelling.
Een maatschappelijk verantwoorde teeltwijze, in het kader van duurzame en milieuvriendelijke landbouw staat hierbij voorop.
Wetenschappelijk belang
In het nematologisch onderzoek van devijftiger enzestiger jaren werden biologische processen
nauwelijks gekwantificeerd en was het nematologisch onderzoek voor een groot deel gebaseerd
op arbitraire relaties. Ook nieuwe aaltjessoorten alsMeloidogyne chitwoodi en M.fallax, nieuwe
gewassen en rassen,veranderde teelttechnieken enteeltperioden vragen om actualisering en
aanvulling van de adviesbasis. Het onderzoek in dezeventiger entachtiger jaren, met aardappelcystenaaltjes als modelorganisme, heeft een basisgelegd voor kwantitatief nematologisch
onderzoek van biologische processen,zoals aaltjespopulatie-ontwikkeling en risico op economischeschade. Daarnaast zijn aanvullend alternatieve (biologische) beheersingsmethoden gewenst.
Met dit kwantitatief onderzoek wordt bereikt dat de biologische (populatieontwikkeling van de aaltjessoorten en de gewasgroei) en bedrijfseconomische effecten van
beheersmaatregelen en scenario's van geïntegreerde beheersingsmaatregelen m e t een
bepaalde betrouwbaarheid kunnen worden voorspeld.
Uit eerder onderzoek op IPO-DLO isgebleken dat devoor aardappelcysteaaltjes geldende
principes voor een belangrijk deel kunnen worden toegepast op andere aaltjessoorten. De
uitdaging die in dit onderzoekprogramma wordt aangegaan om in ons kleine, dichtbevolkte land
een hoge productie van kwalitatief uitstekend plantaardig materiaal te handhaven op een
economisch en ecologisch verantwoorde wijze, draagt bij tot het behoud van de internationaal
vooraanstaande positie van het landbouwkundig onderzoek in Nederland. Door de wetenschappelijke gefundeerde (modelmatige) onderbouwing wordt een grote algemene geldigheid
verkregen die ook de internationale vraag naar de hierbij verworven kennis en expertise verder
zal doen toenemen.
doel

In overleg met de belanghebbende opdrachtgevers (DWK en Produktschappen) wordt een
strategisch kader voor interactief fundamenteel-strategisch en praktijkonderzoek voorgesteld
door onderzoekers van de betreffende Proefstations en IPO-DLO(project 17B: 'Kennisintegratie').
Dit strategische onderzoekskader vormt de basisvoor de kwaliteitsverhoging van lopende en
voor het formuleren van nieuwe teeltsector-gerichte projecten waarin basis-en praktijkonderzoek elkaar naadloos aanvullen en de kennisteeltsector-overschrijdend toepasbaar wordt. Aldus
ontstaat het programma alseen aantal binnen het strategisch kader samenhangende projecten
die zowel thema- (b.v.gewasresistentie-onderzoek of distributiepatronen vanwortelaaltjes in
ruimte entijd als basisvoor bemonstering) alsgewas- of bouwplan-gericht kunnen zijn.
Het experimenteel en modelmatig onderzoek in dit programma beoogt een gefundeerde basis te
leveren voor de praktijkadvisering over milieuvriendelijke en economisch rendabele beheersing
van gewasschade als gevolg van aantasting door wortelaaltjes. Hiertoe worden vragen uit de
praktijk en het veldonderzoek herleidt tot sector-overschrijdend basisonderzoek:
- Biologische basiskennis (ecologie),
- Extractie en bemonstering (distributiepatronen in ruimte en tijd),
- Identificatie en karakterisatie (soorten en pathotypen),
- Populatiedynamica (waardplanten, gewasresistentie),
- Schaderelatie (tolerantie, schadedrempels),
- Omgevingsfactoren (antagonisten, nematiciden, maatregelen),
- Geïntegreerde beheersingsmodellen (advisering)
Het resistentie/virulentieonderzoek binnen dethema's populatiedynamica en schaderelatie
leveren de praktijkgerichte basisvoor respectievelijk gewasresistentieveredeling tegen en
gewastolerantieveredeling voor wortelaaltjes.
In projecten waar specifieke expertise gewenst isdie aanwezig isbij de LUW
(aardappelcysteaaltjes-aardappel-relatie), CPRO-DLO(gewasresistentietoetsing en -veredeling
tegen cyste-en wortelknobbelaaltjes) en PD(identificatie en diagnose) wordt deze ingehuurd of
worden samenwerkingsafspraken gemaakt.
Aanpak
Veldonderzoek vormt de centrale activiteit, die wordt onderbouwd met experimenteel onderzoek onder geconditioneerde omstandigheden en de ontwikkeling en evaluatie van stochastische
simulatiemodellen waarmee beheersingsscenario's voor deze aaltjes kunnen worden doorgerekend en die een basisvormen voor adviezen aantelers.
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Het onderzoekstraject van het veld naar de kas en terug wordt overwegend uitgevoerd door het
praktijkonderzoek, terwijl IPO-DLOvoornamelijk het traject van laboratorium naar fytotron en
kas uitvoert. Bij het praktijkonderzoek komt daardoor de nadruk te liggen bij het onderzoek
naar de waardplantgeschikheid (resistentie), schadegevoeligheid (tolerantie) en de effecten van
beheers- (vruchtwisseling,teeltsystemen) en bestrijdingsmaatregelen (biologische, fysische en
chemische). IPO-DLOontwerpt enverbetert vooral technieken voor de bemonstering, voor
aaltjes-extractie, voor identificatie van aaltjessoorten en pathotypen,toetsmethoden voor
waardplantgeschikheid (resistentie), voor schadegevoeligheid (tolerantie) en voor effecten van
beheers- en bestrijdingsmaatregelen. Daarwordt door IPO-DLO mechanistisch onderzoek verricht
aan de belangrijkste biologische processen en hun interacties met biotische en abiotische omgevingsfactoren, als basisvoor verklaring en nieuwe mogelijkheden ter beheersing schade door de
aaltjes.
De kwantitatieve modellering van de biologische processen wordt door IPO-DLOverzorgd; van
deze modellen wordt de betrouwbaarheid (parameter-ruimtes) gezamenlijk in het veld onderzocht door het praktijkonderzoek en IPO-DLO.
Dergelijke modellen die in eenver gevorderd stadium zijn met aardappelcysteaaltjes als modelorganisme worden in dit programma verder ontwikkeld voor de niet-cystevormende wortelaaltjes.
Voor iedere beschreven relatie entoetsmethode wordt eenfoutenanalyse ontwikkeld waarmee
de variantie van de uitkomst kan worden afgestemd op het gewenste resultaat dat wordt
berekend uit de economische gevolgen en de onzekerheid.
Het ontwerpen entoetsen in de praktijk van nieuwe, geïntegreerde beheersingssystemen ligt
voornamelijk bij het praktijkonderzoek.
Fasering
In het eerstejaar ligt de nadruk op het ontwikkelen van toetsmethoden voor waardplantgeschiktheid en meetmethoden om effecten van maatregelen (rotatie met resistente gewassen,
biologische en chemische bestrijding,teeltmaatregelen) op de ontwikkeling van de aaltjespopulatie en de gewasgroei en (vooral kwalitatieve) opbrengst. Daarnaast zal de kennisinventarisatie
en -integratie een belangrijke rol spelen en leiden tot een betere prioriteitsstelling. In het 2e,3e
en4 ejaar van het programma verschuift de aandacht steeds meer naar deverdere detaillering
van beslissingsondersteunende modellen en het opstellen entoetsen van rotatieschema's met
resistente entolerante gewassen enrassen.
planning 1997

Bij de formatie van dit onderzoekprogramma iservoor gekozen om reeds bij de participerende
instellingen lopende en door definanciers goedgekeurde onderzoeksprojecten inte brengen.
Het betreft hier praktijkonderzoek, waarin het beschrijven van effecten van beheersingsmaatregelen (rotatie met resistente gewassen, nl. gewassen of rassen met een zeer lage waardplantgeschiktheid),teeltmaatregelen, biologische en minimaal chemische bestrijdingsmiddelen) op de
aaltjes-populatie en op de gewasgroei een hoofdaandeel vormt. Daarnaast zijn ook de lopende
EU-gesubsidieerde IPO-DLO-projecten ingebracht, waarbij vooral geavanceerde technische
mogelijkheden worden onderzocht die nog relatief ver van detoepassing in het praktijkonderzoek verwijderd zijn. Bij IPO-DLOishet programma 236 eenjaar eerder dan de geplande looptijd
omgezet en versterkt in het huidige programma 303waarmee een gecoördineerd begin wordt
gemaakt voor gestructureerde onderbouwing van praktijkgericht onderzoek.
Het praktijkonderzoek wordt voortgezet zoals gepland,waarbij in het eerstejaar de waardplantgeschiktheid (resistentie) van de belangrijkste gewassen voor dewortelaaltjessoorten wordt
getoets in kasproeven. Het effect van de getoetste, minst geschikte = meest resistente gewassen
wordt het volgende jaar in het veld bekeken,terwijl dantevens weer eenvolgende reeks gewassenwordt getoetst in de kas.In het derde jaar kan dan een indruk worden verkregen over de
schadegevoeligheid van een aantal van de belangrijkste gewassen.
Het basis onderzoek richt zich in het eerstejaar op het inventariseren en structureren van kennis
en veronderstellingen bij de betrokken onderzoekers, aangevuld met literatuur. Tevens wordt
vooral gewerkt aan het ontwerpen en ontwikkelen enverbeteren vantechnieken om met brede
geldigheid en betrouwbaarheid de boven genoemde effecten te meten en eigenschappen zoals
waardplantgeschiktheid voor pathotypen van de aaltjes te toetsen. Het eerstejaar wordt ook
gewerkt aan het experimenteel toetsen van mogelijke effecten van omgevingsfactoren op het
gedrag van de aaltjes en op hun relaties met de waardplanten, evenals hypotheses over interactiestussen aaltjessoorten onderling entussen aaltjes en (zwak) parasitaire wortelschimmels.
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Per project isde fasering en planning in detijd van de activiteiten en resultaten meer gedetailleerd aangegeven in de afzonderlijke projectbeschrijvingen.
Het programmateam zal starten met de nader prioritering, afstemming enfasering van de
activiteiten tussen de 20 projecten.
209, 210,216,234,235,265,266,276,282,310

totaal 3,4 M / , waarvan 1,9 Mƒten lastevan LNV
Meloidogyne
Proefstations
3.
Waardplantgeschiktheid voor en schadeonderzoek aan Meloidogyne chitwoodi voor
akkerbouw- envollegrondsgroentengewassen (PAV-33.3.20, H. Nijboer &
L.P.G. Molendijk)
25.
Toetsing vanvaste planten op waardplantgeschiktheid voor wortelknobbelaaltjes
(Meloidogyne spp.) en op inpassing in een aaltjesonderdrukkend vruchtwisselingsschema (BPO,S.Bertrums)
13A.
'Warmwaterbehandeling gladiool-knollen tegen Meloidogyne fallax" (voorlopige titel)
(LBO,...)
13B.
Ontwikkelen van een methode voor het vermeerderen en instandhouden van aaltjesvrij uitgangsmateriaal in devaste plantenteelt. B.Warmwaterbehandeling (LBO 341 +
vervolg, J.van der Meij)
17Ba.
Kennisintegratie van Meloidogyne en opzet van een gemeenschappelijke database
(PAV33.3.20, H. Nijboer & L.P.G. Molendijk)
IPO-DLO
17Aa.
Ontwikkeling en ijking van extractie- en bemonsteringsmethoden voor wortelnematoden voorwetenschappelijk onderzoek: a.Meloidogyne (IPO-DLO,
T.H. Been &C.J.Kok)
Kennisintegratie van wortelnematoden en opzet van een gemeenschappelijke databa17Ba.
se:a.Meloidogyne (IPO-DLO,C.H.Schomaker & C.J. Kok)
17Ca.
Het ontwikkelen van modellen (patronen entheorieën) m.b.t. populatiedynamica van
wortelnematoden en de effecten van deze nematoden op de groei en ontwikkeling
van waardplanten: a.Meloidogyne (IPO-DLO,C.H.Schomaker &C.J. Kok)
Effecten van omgevingsfactoren op de populatiedynamiek en schadelijkheid van
18.
Meloidogyne chitwoodi en M. fallax (IPO-DLO,C.J. Kok)
Massaproductie van sporen van antagonistische schimmels door vast-substraat20.
fermentatie-principe voor optimale kwaliteit -Arthrobotrys oligospora (EU-gesubsidieerd, IPO-DLO 55.318.01, C.J.Kok)
,
)22.
Karakterisatie van Meloidogyne chitwoodi (EU-gesubsidieerd, IPO-DLO 55.407,
C.Zijlstra)
1
)22A.
Praktijkgerichte identificatie van Meloidogyne-soorten in veldmonsters en/of plantmateriaal via moleculair biologische technieken. (IPO-DLO,C.Zijlstra)
1
Variatie invirulentie van Meloidogyne-soorten op meerdere genoptypen van belangrij)22C.
ke gewassen invollegrondsteelten (IPO-DLO,J.G.van der Beek)
1

)

Dit onderzoek isafgestemd binnen het onderhavige programma maar de uitvoering blijft in 1997 nog onder het
DLO-programma 209:Gewasbeschermingsonderzoek naar de genetische variatie in pathogeniteit bij plaagorganismen. Bij de beëindiging van DLO-programma 209 per 1998zal de programmatische plaatsing van dit onderzoek
onder programma 303vallen.

Pratylenchus
Proefstations
14.
Vruchtwisseling tegen wortellesie-aaltjes (Pratylenchus penetrans) in de boomkwekerij
(BPO4101, S.Bertrums)
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16.

4.
9.
17Bb.

Ontwikkeling van devermeerderings- en productieteelt van aardbeien in de voile
grond zonder chemische grondontsmetting (Pratylenchus penetrans)
(PF 142+vervolg, A.M.E.Schenk)
Beheersing van het wortellesie-aaltje (Pratylenchus penetrans) binnen akkerbouw- en
vollegrondsgroente-rotaties (PAV, L.P.G. Molendijk)
(Bepalen) drempelwaarden wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans) bij bloembollen
(LBO,C. Conijn)
Kennisintegratie van Pratylenchus en opzet van een gemeenschappelijke database
(BPO4101, S.Bertrums, PF142,A. Schenk, PAV, L.Molendijk, LBO,C. Conijn)

IPO-DLO
17Ab.
Ontwikkeling en ijking van extractie- en bemonsteringsmethoden voor wortelnematodenvoor wetenschappelijk onderzoek: b. Pratylenchus penetrans (IPO-DLO,T.H.Been)
17Bb.
Kennisintegratie van wortelnematoden en opzet van een gemeenschappelijke database:b. Pratylenchus penetrans (IPO-DLO,C.H.Schomaker & C.J. Kok)
17Cb.
Het ontwikkelen van modellen (patronen entheorieën) m.b.t. populatiedynamica van
wortelnematoden ende effecten van deze nematoden op de groei en ontwikkeling
van waardplanten: b.Pratylenchus penetrans (IPO-DLO,C.H. Schomaker)
21.
Factoren die de schade door Pratylenchus penetrans beïnvloeden (IPO-DLO,C.J.Kok &
C.H. Schomaker)
')26.
Mogelijkheden en perspectieven van moleculair biologische technieken voor de identificatie in mengsels van Praty/enc/ius-soorten. (desk study) (IPO-DLO,C.Zijlstra)
Trichodoridae
Proefstations
1.
Beheersing Trichodorus-aaltjes (in de akkerbouw) (PAV 33.3.21, P.Koot &
LP.G. Molendijk)
7.
Diagnostiek en bestrijding van het (Parajtr/chodorus-tabaksratelvirus complex in bloem
bolgewassen (LBO,C.Asjes &A.S.van Bruggen)
17Bc.
Kennisintegratie van Trichodoridae en opzet van een gemeenschappelijke database
(PAV33.3.21, P.Koot & L Molendijk, LBO,C.Asjes &A.S.van Bruggen)
IPO-DLO
17Ac.
Ontwikkeling en ijking van extractie- en bemonsteringsmethoden voor wortelnematoden voor wetenschappelijk onderzoek: c. Trichodoridae en tabaksratelvirus-besmetting
(IPO-DLO,T.H.Been &F.C. Zoon)
17Bc.
Kennisintegratie van wortelnematoden en opzet van een gemeenschappelijke database:c. Trichodoridae entabaksratelvirus-besmetting (IPO-DLO,C.H.Schomaker &
F.C. Zoon)
17Cb.
Het ontwikkelen van modellen (patronen entheorieën) m.b.t. populatiedynamica van
wortelnematoden en de effecten van deze nematoden op de groei en ontwikkeling
vanwaardplanten: c. Trichodoridae (IPO-DLO,C.H.Schomaker)
19.
Beheersing vantrichodoriden entabaksratelvirus in de bloembollenteelt (PvS-gesubsidieerd, IPO-DLO 55.316,F.C. Zoon)
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programma 318

Onderzoek naar dedetectie ende ecologie vanPseudomonas
solanacearum, deveroorzaker van bruinrot van aardappel, en
naar de epidemiologie vande ziekte

programmaleider

Dr.ir. H. Huttinga -IPO-DLO

aanvangsjaar

1996

eindjaar

2000

samenvatting

De uitbraak van bruinrot in aardappel in het afgelopen seizoen heeft veel vragen 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.

aanleiding

De uitbraak van bruinrot in aardappel in het afgelopen seizoen heeft veel vragen opgeroepen
ten aanzien van de detectie van de bacterie maar ook ten aanzien van de ecologie van de
bacterie en de epidemiologie van deziekte. Eenaantal voorlopige antwoorden konden gegeven
worden na het verrichten van een literatuurstudie (De Koning, 1996). Daar veel van deze informatie echter niet verkregen isin of toegespitst isop de West-Europese situatie, is aanvullend
onderzoek essentieel.
Voor certificering van aardappelmateriaal t.a.v. bruinrot wordt nu gebruikt gemaakt van een
door de Europese Unie (EU)geaccepteerde detectiemethode, gebaseerd op een voorscreening
met een indirecte immunofluorescentie-celkleuring (HF)en eenverificatie van IIF-positieve
monsters d.m.v. uitplaten op een selectieve voedingsbodem en het inspuiten van de monsterextracten in voor bruinrot gevoelige tomatenplanten.
Hoewel de methode werkbaar isgebleken in de praktijk, kent zij een aantal nadelen:
- de gehanteerde IIF-methodiek isrelatief arbeidsintensief
- ertreden met het antiserum tegen P. solanacearum vals-positieve reacties op met onschuldige
bacteriën in aardappelschilextracten
- de gevoeligheid van de IIF-methodiek isvastgesteld op 10 4 -10 5 cellen per ml.Voor m.n.
ecologisch onderzoek naar een quarantaine-ziekte alsbruinrot iseen gevoeliger methode
gewenst
- de bevestiging van IIF-positieve resultaten met behulp vantoetsplanten en een uitplaatmethode isrelatief arbeidsintensief entijdrovend (5-30 dagen).
Erisderhalve eenverbetering van de bestaande methodes voor certificering gewenst. Daarnaast
iser behoefte aan een gevoelige methode waarmee ecologisch onderzoek kan worden uitgevoerd.
Over het lot van P. solanacearum in bodems en oppervlaktewater van regio's met een gematigd
klimaat isonvoldoende bekend. Met name schort het aan kennis omtrent de ecologische sleutelfactoren die de overleving (uitdoving) bepalen in bodem, rhizosfeer en oppervlaktewater. Voor
bodems zijn deze ecologische factoren:temperatuur, vochtgehalte en bodemtype; voor de
invloed van de rhizosfeer: plantesoort enwortelleeftijd en voor oppervlaktewater: temperatuur,
pH en overleving op/in slib en sediment.
Van de uitkomsten van het onderzoek zullen beleidsvormende en beleidsuitvoerende instanties
gebruik kunnen maken, maar ook de aardappeltelers, loonwerkers in de aardappelteelt, e.d.
behoren t o t de doelgroep.

doel

Het detectieonderzoek zal bestaan uit het verbeteren van bestaande methodes voor certificering
van aardappelknollen voor P. solanacearum en optimalisatie van detectiemethodes van dit
pathogeen ten behoeve van ecologisch onderzoek.
Het ecologische onderzoek isgericht op het verkrijgen van op praktijkniveau gevalideerde
informatie m.b.t. de ecologie van deP. solanacearum en de epidemiologie van de ziekte om op
basis daarvan te komen tot een effectieve strategie ter uitroeiing van bruinrot enter preventie
van nieuwe besmettingen en epidemieën.
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Het detectieonderzoek zal zich op korte termijn richten op het verbeteren van de bestaande
detectieprocedure voor P. solanacearum in aardappelknollen vóór het keuringsseizoen 1996.
Grote aandacht wordt daarbij gegeven aan de specificiteit van de antistoffen.
Op de lange termijn ishet detectieonderzoek gericht op:
- de productie van monoklonale antistoffen, en op
- optimalisering en evaluatie vantechnieken voor detectie van P. solanacearum bij certificering
en in ecologisch onderzoek.
Bij dit laatste wordt aandacht gegeven aan monstervoorbereiding, immunofluorescentie-celkleuring - FISH,ELISA en Immunofluorescentie-koloniekleuring - PCR,en karakterisering van stammen
van de bacterie.
Details van het detectieonderzoek zijn beschreven in de IPO-DLO-projecten 55481-01 en

55481-03.
In het ecologische onderzoekdeel van het programma wordt onderzoek voorgesteld naar de
ontwikkeling van veldbesmettingen, besmettingen van oppervlaktewater en (wilde) waardplanten en volggewassen.Aangezien de omstandigheden in het open veld variabel en onvoorspelbaar zijn, ishet van groot belang het praktijkonderzoek te ondersteunen met ecologische
onderzoek in microcosmossystemen, i.e. relatief kleine systemen die delen van het (bodem-,
water-) ecosysteem bevatten, enwaarin de effecten van sleutelfactoren selectief bestudeerd
kunnen worden.Verder zal onderzoek worden gedaan m.b.t. de effecten vanteelt- en bedrijfshygiënische maatregelen, en naar de besmettelijkheid van latente infecties van de moederknol.
Het gebruik van klassieke methodieken ter bepaling van de populatieomvang van P.solanacearum (selectieve media, IFC),gekoppeld aan moleculaire detectie ter verificatie, biedt uitstekende
perspectieven voor eenvlotte voortgang van onderzoek naar de ecologie van de bruinrotbacterie
in veldsituaties en microcosmossystemen.
Details van het ecologie- en epidemiologie-onderzoek zijn beschreven in het IPO-DLO-project
55481-02.
planning 1997

Het korte-termijn programma van het detectieonderzoek zal in 1996 al worden afgerond, het
lange-termijn detectieonderzoek zal zichv.w.b. de productie van monoklonale antistoffen
richten op isolatie van specifieke antilichamen, de karakterisering en de klonering daarvan.
M.b.t. monstervoorbereiding zalworden gewerkt aan selectieve ophoping van de doelbacterie
en elektromagnetische separatie. In 1997start ook het onderzoek naar deverbetering van de
ELISA. Het werk aan de immunofluorescentie-koloniekleuring dat in 1996 begon zal worden
afgemaakt. Tenslotte zal de karakterisering van stammen van P. solanacearum plaatsvinden.
Kortheidshalve wordt voor details verwezen naar de IPO-DLO-projectbeschrijvingen 55481-01 en
55481-03.
Voor het ecologie- en epidemiologie-onderzoek geldt dat het werk aan alle deelonderwerpen zal
worden voortgezet. Erzal dusworden gewerkt aan het verloop van de besmettingen ter velde,
aan de mate van uitdoving onder geconditioneerde omstandigheden, aan het verloop van
besmettingen van oppervlaktewater, aan de overleving vanP. solanacearum in water, aan de
besmetting van wilde en geteelde waardplanten op en rond besmette percelen,aan geschiktheid
van onkruiden envolggewassen alswaardplanten, en aan de effecten van perceelsbehandeling
en bedrijfshygiëne op de uitdovingssnelheid van het pathogeen. Kortheidshalve wordt voor
details verwezen naar de IPO-DLO-projectbeschrijving 55481-02.

andere relevante
programma's

235

indicatie omvang

totaal 0,7 M / , waarvan 0,3 M / ten lastevan LNV

projecten

55481-01 Detectie van Pseudomonas solanacearum, deveroorzaker van bruinrot bij de aardappel
(korte-termijn aanpak)
55481-02 Uitdoving van Pseudomonas solanacearum populaties op besmette aardappelpootgoedbedrijven
55481-03 Detectie van Pseudomonas solanacearum, deveroorzaker van bruinrot bij de aardappel
(lange-termijn aanpak)
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3.2 Plantenveredeling en plantenreproductie
29
281
282
284
285
287

Beheer en exploitatie van genetische bronnen van cultuurgewassen
Moleculaire ontwikkelingsbiologie gericht op verbetering van resistentie en kwaliteit van
planten en op ontwikkeling van nieuwe veredelings- en reproductiemethoden
Resistentieveredelingsonderzoek in akker- en tuinbouwgewassen
Verbetering van de kwaliteit van plantaardig uitgangsmateriaal
Genetische regulatie en modificatie van metabolische processen:de plant als natuurlijke
producent van economisch interessante stoffen
Het ontwikkelen van methoden ten behoeve van en het gebruik van RassenlnformatieSystemen en het produceren van rassenlijsten
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programma 29

Beheer en exploitatie van genetische bronnen van
cultuurgewassen

programmaleider

Dr.J.J.Hardon —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. De werkzaamheden
bestaan voornamelijk uit het beheer en exploitatie van werkcollecties van lopende veredelingsprogramma's.

aanleiding

Nederland heeft internationaal een belangrijke plaats in de plantenveredeling en dient een
passende bijdrage te leveren aan de instandhouding van de grondstof hiervoor: de genetische
variatie van cultuurgewassen enwilde verwante soorten. In Europa zijn de meeste traditionele
rassenvervangen door nieuwe rassen,ontwikkeld door de plantenveredeling. Het grootste deel
van de landrassen isverloren gegaan. Dit proces heeft zich uitgebreid t o t detropen en de
subtropen,waar zichvrijwel alle oorspronggebieden en centra van de nog bestaande diversiteit
van onze cultuurgewassen bevinden.Verwante wilde soorten worden ook bedreigd door nieuwe
methodes in de landbouw en het in cultuur brengen van nieuw land. Het besef dat genetische
erosie een ernstig probleem vormt, heeft geleid tot de oprichting van zogenaamde genenbanken, zowel in ons land als daarbuiten.
Het huidige programma isde Nederlandse bijdrage aan mondiale activiteiten gericht op de
instandhouding van de genetische diversiteit die van belang isvoor de land- entuinbouw. Het
Ministerie van LNV rekent dit t o t haar verantwoordelijkheid, gezien de langetermijn en het
algemeen belang hiervan voor desamenleving. Eenwettelijke vaststelling van deze taak wordt
overwogen. DeGenenbank heeft tevens een nadrukkelijke dienstverlenende taak in het toegankelijk maken en goed documenteren van collecties ten behoeve van de gebruikers, waaronder de plantenveredeling en het onderzoek.

doel

Doel van een genenbank ishet beheer van genetische variatie in een internationale samenwerking en het leveren van bijdragen aan de daarvoor benodigde kennis. Het werk kan opgesplitst
worden in:
- bijdragen aanverzamelen, beschrijven,evalueren en instandhouden van de genetische
variatie van cultuurgewassen in een internationale samenwerking;
- bijdragen aan onderzoek gericht op kennis noodzakelijk voor rationele collectie-opbouw en
gebruik van genetische variatie;
- dienstverlening ten behoeve van het veredelingsonderzoek en bedrijfsleven via advisering,
opbouw van strategische werkcollecties en beschikbaarstelling van genetisch materiaal;
- zorgdragen voor efficiënte opslagvan informatie en genetisch materiaal, en toegang t o t
collecties en informatie van andere genenbanken.

planning 1997

A.

Programmafinanciering door LNV

I. WDT in engere zin
Reguliere PGR ('Plant Genetic Resources') activiteiten aan collecties:
- regeneratie van 600-700 monsters van 8-10 land- entuinbouwgewassen, in dit kader
wordt samengewerkt met verschillende particuliere bedrijven,
- karakterisering van genenmateriaal, evaluatie door derden,
- screening op zaadoverdragende ziekten i.s.m.met derden (PDen NAK),
- documentatie collecties in data base,opname paspoort-.evaluatie- en opslaggegevens,
- beschikbaar maken en onderhouden van eigen informatie op Home page Internet,
- het opbouwen en gebruiken van centrale databasesvan verschillende gewassen,
- opname monsters in de genenbank envaststellen kiemkracht door NAK,
- afgifte van ca.2500 herkomsten aangebruikers in binnen- en buitenland,
- dupliceren van veiligheidsmonsters in andere Europese genenbanken,
- selectieve aanvullingen van collecties.
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Overige activiteiten, internationaal:
- deelname aan 6werkgroepen van het 'European Cooperative Programme on Crop
Genetic Resources Networks' (ECP/GR),participatie in internationale activiteiten zoals van
het IPGRI,FAO en de EUen bijdragen aan IACcursussen,
- bilaterale samenwerking met andere buitenlandse genenbanken, o.a. detwee Duitse
genenbanken in het kader van de Duits-Nederlandse samenwerking en de genenbank van
het 'Horticultural Research Institute' (HRI, Engeland) m.n. in tuinbouwgewassen,
- deelname aantwee EUGenetic Resources programma's,
- secretariaat internationale 'Barley Core Collection'
- voortzetting European Data basefor Brassica (BRAS-EDB),
Duits-Nederlandse Aardappelgenenbank:
- regeneratie van ca. 100monsters die tevens door de PDop quarantaineziekten worden
onderzocht (kosten f. 55.000,-),
- coördinatie evaluatieprogramma en documentatie gegevens in GENIS,
- uitvoering expeditie in Centraal Amerika,
- voortzetting samenwerkingsverband (APIC)tussen de 7belangrijkste aardappelcollecties in
dewereld,
- coördinatie van het EUprogramma 'Potato Genetic Resources',
- secretariaat van het curatorium van de Duits-Nederlandse samenwerking.
III. Geplande capaciteit voor het onderzoek ten behoeve van WDT
Onderzoek m.b.t. PGR activiteiten:
- rationalisatie van collecties, m.n sla,tomaat, vlas en paprika,
- uitwerken van concepten voor de samenstelling en documentatie van core-collecties,
- kwantificering van de genetische diversiteit m.b.v. biochemische methoden
(samenwerking met programma 283,Genetische diversiteit en natuur),
- studie naar bruikbaarheid tarwecollectie voor duurzame landbouw.
B. Projecten medegefinancierd door derden
Het gaat hier m.u.v project 2.100.012 (tot 1.4.97),om door de EUgefinancierde projecten in
kader van het 'EUGenetic Resources Programme'. Deze projecten zijn vooral gericht op
samenwerking en een betere afstemming van de PGRactiviteiten in EUlanden. Centrale data
basesworden opgezet om zo een beter inzicht te krijgen van de in de EUaanwezige collecties.
andere relevante
programma's
indicatie omvang

totaal 1,7 M / , waarvan 1,6 Mƒten lastevan LNV

projecten

A.
Reguliere programma's LNV programmafinanciering:
2.100.003
Voorraadbeheer collecties (CPRO-DLO, H. Dijkstra, L.J.M.van Soest,C.C. Purimahua)
2.100.005
Toepassing van informatica en ontwikkeling van methodiek voor beheer en exploitatie van genetische bronnen (CPRO-DLO,Th.J.L.van Hintum, F.J.Vermaat)
2.100.006
Biochemische bepaling genetische variatie (CPRO-DLO,Th.J.L.van Hintum,
D.L.Visser)
2.100.010
Conservering onderzoek genetische variatie tuinbouwgewassen (CPRO-DLO,
I.W.Boukema, E.C.de Groot, N.Bas,)
2.100.011
Conservering onderzoek genetische variatie landbouwgewassen (CPRO-DLO,
L.J.M,van Soest, H. Dijkstra)
2.100.013
Algemene internationale activiteiten (CPRO-DLO,J.J.Hardon)
2.100.009
Nederlands-Duitse aardappelgenenbank (CPRO-DLO,R. Hoekstra, vacature)
B.
Projecten medegefinancierd door derden:
2.100.012
EUBrassica project: "The location and exploitation of genes for pest and disease
resistance in European genebank collections of horticultural brassica's' (CPRO-DLO,
I.W.Boukema, N.Bas,Th.J.L.van Hintum) (tot 01.04.1997)
2.100.020
Protecting future European Community Crops: a programme to conserve,
characterize, evaluate and collect Allium crops (CPRO-DLO,I.W. Boukema)
(RESGEN20)
2.100.021
Genetic Resources of Potato (CPRO-DLO, R.W. Hoekstra)(RESGEN1)
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2.070.002

Tailoring the onion crop for the 21th century. The development of high quality
fresh and processed onions (CPRO-DLO,I.W. Boukema)

C.
Projecten volledig gefinancierd door derden:
2.100.016
Community Biodiversity Development and Conservation Programme (CPRO-DLO,
W.S. de Boef, J.J.Hardon)
2.100.019
Ondersteuning beleidsformulering en identificatie van projecten inzake agrobiodi
versiteit DGIS(CPRO-DLO,J.J.Hardon)
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programma 281

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

programmaleider

Dr. J.J.M.Dons— CPRO-DLO

aanvangsjaar

1996

eindjaar

2000

samenvatting

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

aanleiding

Aansluiting op voorgaand onderzoek
Dit onderzoekprogramma bouwt voort op onderzoekprogramma 27waarin voor het eerst
binnen het landbouwkundig onderzoek ontwikkelingsbiologische processen in planten werden
bestudeerd via een moleculair-genetische benadering. Onderzoek werd verricht aan processen
die een essentiële rol spelen bij deveredeling en reproductie van planten.Als strategie werd
gekozen voor een combinatie van fundamenteel-strategisch onderzoek èn toepassingsgericht
onderzoek, waardoor binnen het programma een directe koppeling ontstond tussen door LNV
gefinancierd onderzoek en onderzoek dat door het bedrijfsleven gefinancierd werd. Het strategisch onderzoek staat garant voor nieuwe vindingen die vervolgens zo snel mogelijk worden
vertaald naar de praktijk.
Deze succesvolle formule wordt in dit nieuwe programma gehandhaafd.Wel wordt het aantal
thema's beperkt, zoals reeds door onswas aangegeven in de evaluatie van programma 27 en
geadviseerd werd in de 'Indicaties onderzoekprogrammering '. Het thema 'Modificatie van de
hormonale regulatie van de ontwikkeling' komt in dit programma nietterug. Dat geldt ook voor
het thema 'Genetische modificatie van siergewassen'. Deze inperking leidt e r t o e dat de kritische
omvang groot genoeg blijft om dit programma goed u i t t e voeren.
Probleemstelling
Dit programma concentreert zich op de bloemontwikkeling en de embryogenese van planten,
processen die zich afspelen tijdens de belangrijke generatieve fase in de levenscyclus van de
plant. Die fase omvat bloei-inductie,vorming van bloemorganen en geslachtscellen, bevruchting
en vorming van embryo's,vruchten en zaden.Daardoor ontstaat een coherent programma met
veel interacties tussen deverschillende projecten. Op basisvan kennis uit een fundamenteel
onderzoek aan modelplanten/systemenworden nieuwe toepassingsmogelijkheden ontwikkeld
voor economisch belangrijke gewassen.Door overdracht van kennis entoepassing daarvan, in
interactie met overheid en bedrijfsleven, zal dit onderzoek bijdragen leveren aan maatschappelijk belangrijke knelpunten op het gebiedvan:
- Milieu: via nieuwe vormen van resistentieveredeling, met name gericht tegen bloem-gerelateerde pathogenen en plaaginsecten.
- Kwaliteit van verdelingsprocessen: door ontwikkeling van nieuwe veredelingsmethoden,
zoals de productie van haploiden,sturing van steriliteit en fertiliteit.
- Kwaliteit van producten: zoals de sierwaarde en houdbaarheid van bloemen.
- Natuurontwikkeling en biodiversiteit, door het leveren van kennis over de relatie tussen
bloemen en insecten.
Voor een innovatieve aanpak van problemen in deveredeling en in de productieketen van
gewassen (voedings-, genots-, en industriële gewassen,landschapsgewassen) ontbreekt het nog
aan fundamentele kennis over basisprincipes van de ontwikkeling van planten en de sturing
daarvan.
Wetenschappelijke achtergrond
De moleculaire regulatie van de ontwikkeling van organismen wordt algemeen beschouwd als
één van de belangrijkste speerpunten binnen de biologie. Grote vooruitgang is geboekt door
integratie van moleculair-genetisch en celbiologisch onderzoek. Daardoor zijn er de afgelopen
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jaren belangrijke doorbraken geweest op gebieden alssignaal-transductie, genetische regulatie
van de orgaanvorming, genetische regulatie van de embryogenese, genoomorganisatie, regulatie
van gen-activiteit, e.d. Door de goede kwaliteit van het onderzoek van de afgelopen jaren, heeft
het onderzoek aan de moleculaire regulatie van bloemontwikkeling en embryogenese zich
binnen een internationaal snel ontwikkelend onderzoekveld, een bijzonder goede positie
verworven. Het iseen uitdaging om via dit programma die positie te consolideren. De moleculaire ontwikkelingsbiologie iseen bron voor nieuwe ideeën entoepassingsmogelijkheden voor de
plantenveredeling en de plantaardige productie:'Ontwikkelingsbiologie: een fundament voor
veredeling en reproductie'.
Doelgroepen
Kennis, methoden entechnieken, genconstructen en plantmateriaal, die binnen dit programma
geproduceerd worden, komen ter beschikking van diverse doelgroepen.
In de eerste plaats betreft dat de Nederlandse veredelings- envermeerderingsindustrie, die door
toepassing van nieuwe kennis innovaties in hun veredelings- en productieprocessen kunnen
introduceren. Nieuwetechnologieën zullen de concurrentiepositie van dit bedrijfsleven internationaal versterken.
Kennis komt ook ter beschikking van de internationale wetenschappelijke wereld. Binnen
Nederland zullen universitaire vakgroepen waar wij mee samenwerken profiteren van deze
kennis. Belangrijke afnemers van kennis zijn de proefstations, met name het Laboratorium voor
Bloembollenonderzoek (het LBO)en het Onderzoekcentrum voor Insectenbestuiving en de
Bijenhouderij (de Ambrosiushoeve).
Het hier gepresenteerde onderzoekprogramma past in het door de ministeries van LNVenEZ
gevoerde beleid gericht op versterking van strategisch onderzoek dat leidt t o t innovatie op het
gebied van productkwaliteit en kwaliteit van productieprocessen en bijdraagt aan natuurontwikkeling envermindering van de belasting van het milieu.
Doel

Algemeen
Dit onderzoekprogramma leidt tot strategische kennis over ontwikkelingsbiologische processen
die essentieel zijnvoor deveredeling en de reproductie van planten. Het door LNV gefinancierde
onderzoek wordt uitgevoerd aan de frontlijn van dewetenschap,waardoor nieuwe inzichten
ontstaan in ontwikkelingsbiologische processen,die leiden tot nieuwe en vaak onverwachte
toepassingen. In lijn met prioriteiten van DWK en doelgroepen wordt de gegenereerde kennis
toegepast ter verhoging van kwaliteit en het resistentieniveau van plantaardig uitgangsmateriaal
enter verhoging van de kwaliteit en efficiëntie van veredelings- en reproductiemethoden.
Het programma bouwt voort op programma 27.Conform de conclusies van de ex-post beoordeling en de DWK indicaties zal dit nieuwe programma zich concentreren op bloemontwikkeling en
regulatie van de embryogenese. In programma 27werd een nauwe koppeling nagestreefd tussen
strategisch entoepassingsgericht onderzoek. Dat bleek eensuccesvolle formule, die ook in dit
nieuwe programma zalworden gehanteerd.
Specifiek
Het programma zal devolgende resultaten opleveren:
a. Strategische kennis
b. Nieuwe toepassingen
c. Ontwikkeling en implementatie van nieuwe technieken
d. Genconstructen entransgene planten
a. Strategische kennis
- Kennis over de ontwikkeling en de functie van bloemen
Het onderzoek wordt vooral uitgevoerd aan Petunia,waarmee de onderzoekgroep zich in het
voorgaande programma eenvooraanstaande internationale positie heeft verworven. Het
onderzoek ontrafelt de moleculaire regulatie van de bloemontwikkeling en leidt t o t de
isolatie van genen die een sleutelrol spelen bij het bepalen van de identiteit van de organen.
De nadruk zal in dit programma gericht zijn op de vorming van devrouwelijke organen in de
bloem. Zaadknoppen zijn belangrijke organen bij de reproductie van planten en de moleculaire regulatie ervan isnog een onontgonnen gebied.Zijvormen uiteindelijk het zaad,
waarvoor de meeste mondiale cultuurgewassen worden geteelt.
- Kennis over bloem-insectrelaties
Dit nieuwe en unieke onderzoek naar de genetische regulatie van nectariën zal leiden t o t
inzicht in de interactie tussen de bloem en bezoekende insecten. Deze kennis isvan belang
voor de bestuiving (door honingbijen en hommels), de aantrekking van plaaginsecten (zoals

58

-

de schadelijke bloementrips) en de biodiversiteit van bloembezoekende insecten in de natuur.
Het onderzoek leidt tot inzichten en strategieën die de gevonden interacties gericht kunnen
beïnvloeden.
Kennis over de embryogenese van planten
Deembryogenesevan hogere planten, die zich normaal afspeelt tussen de bevruchting en het
afrijpen van zaad,isvan essentieel belang voor de veredeling en reproductie van planten. Dit
geldt natuurlijk voor de embryogenesevanuit de zygote,van primair belang voor de zaadproductie, maar daarnaast ook voor embryogenese uit somatische cellen of microsporen, die
zonder bevruchting plaatsvindt. Dezevorm van embryogenese isbelangrijk voor de vegetatievevermeerdering envoor moderne veredelingsmethoden. In dit programma wordt onderzoek verricht naar de moleculaire regulatie van de embryogenese in microsporen van koolzaad. Deze vorm van embryogenese staat model voor zowel de moleculaire regulatie van
embryogenese in het algemeen, alsvoor de inductie van microspore-embryogenese ten
behoeve van het verkrijgen vanverdubbelde haploïde (homozygote) planten. Door gebruik te
maken van het zeer efficiënte embryogenesesysteemvan koolzaadmicrosporen, zijn wij in
staat kenniste verkrijgen over de vroegste stadia bij de inductie van embryogenese op zowel
biochemisch als moleculair niveau.Eenaanpak die internationale belangstelling geniet.
Moleculaire regulatie van embryogenesevormt een basisproces bij groei en ontwikkeling.
Genen die betrokken zijn bij de inductie van embryogenesezullen ook een belangrijke rol
spelen bij de ontwikkeling van andere planteweefsels. Daarom zal in dit programma ook
onderzoek worden gedaan aan de ontwikkeling van zaden en knoppen.

b. Nieuwe toepassingen
De kennis die binnen dit programma gegenereerd wordt zal leiden tot nieuwe toepassingen, die
in samenwerking met het bedrijfsleven verder worden ontwikkeld. Hieronder volgt een overzicht
van innovaties diete verwachten zijn (envoor een belangrijk deel reeds in uitvoering zijn), op
basisvan de verschillende onderdelen van destrategische kennis.
- Onderzoek over bloemontwikkeling leidt tot.
- Nieuwe strategieën voor het verkrijgen van resistenties tegen insecten en schimmels die de
bloem alstarget-orgaan benutten, zoalstrips in komkommer.
- Moleculaire veredeling van de houdbaarheid van bloemen en vruchten. Binnen dit programma wordt onderzoek verricht aan de genetische modificatie van de houdbaarheid
van anjer.
- Modificatie van de bloemontwikkeling van samengesteldbloemigen (Composieten),
waartoe economisch belangrijke gewassen behoren,zoals chrysant en zonnebloem.
- Nieuwe mogelijkheden voor het sturen van devruchtbaarheid van planten,zoals verbetering vanfertiliteit en nieuwe vormen van mannelijke steriliteit ten behoeve van de productie van F1-hybriden.
- Onderzoek over nectariën enplant-insect-relaties leidt tot.
- Toetsmethoden voor de bepaling van nectarkwaliteit. Toepasbaar bij de selectie van
planten met hoge nectarkwaliteit die nodig isvoor een efficiënte bestuiving die leidt tot
goede productie en hogere kwaliteit vanvrucht en zaad.
- Genetische modificatie van de productie of samenstelling van nectar ter verhoging van de
aantrekkelijkheid voor bestuivers of vermindering van de aantrekkelijkheid voor pathogenen (schimmels, bacteriën) en plaaginsecten.
- Kennis ten behoeve van natuurontwikkeling en biodiversiteit. Kennis over factoren die de
aantrekkelijkheid van bloemen voor bestuivende insecten bepalen kan worden toegepast
voor aanplanting van arealen ter verbetering van de biodiversiteit aan insecten.
- Embryogenese onderzoek leidt tot.
- Methoden voor microspore-embryogenese bij economisch belangrijke gewassen voor de
snelle en efficiënte productie van homozygote lijnen en het maken van F1-hybride rassen.
- Methoden voor somatische embryogenesetb.v. de snelle vermeerdering van planten. De
concurrentiepositie van Nederland op het gebied van de plantaardige weefselkweek, die
de laatstejaren sterk isafgenomen, kan daardoor worden versterkt.
- Nieuwe mogelijkheden voor het reguleren van apomixis,de klonale vermeerdering via
zaad, op basisvan de in dit programma te genereren kennis over de regulatie de embryogenese envan de embryozak- en eicelvorming.
c. Ontwikkeling en implementatie van nieuwe technieken
In dit programma zal onderzoek worden verricht aan de frontlijn van dewetenschap. Daartoe
zullen de nieuwste methoden entechnieken op het gebied van de moleculaire genetica en de
celbiologie in het programma worden geïntroduceerd of ontwikkeld. Deze methoden zijn ook
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beschikbaar voor ander onderzoek binnen CPRO-DLOenvoor andere programma's. Te leveren
methoden betreffen o.a. het gebruik van computer databestanden (in plaats van laboratoriumwerk) voor het opsporen van interessante genen;functie-analyses van geïsoleerde genen d.m.v.
vergelijkende analyses in silico (computer-based); gebruik van 2-dimensionale eiwit databestanden voor bepaling van expressieniveau van transgenen; nieuwe 'gene-tagging' en mutagenese
systemen en nieuwe moleculair-biologische technieken.
d. Genconstructen en transgene planten
Het onderzoek zal leiden t o t de isolatie van genen die een rol spelen in belangrijke ontwikkelingsprocessen van de plant. Coderende en regulerende DNA-volgorden hebben een commerciële
waarde.Afhankelijk van detoepassingsmogelijkheden wordt het gebruik van deze constructen
beschermd via octrooien.
Bij het onderzoek worden genen geïntroduceerd in diverse gewassen.Daarmee levert het
onderzoek een bijdrage aan deverbetering vantransformatiemethoden van economisch belangrijke gewassen.Voorbeelden zijn anjer, koolzaad,komkommer en zonnebloem.
planning 1997

Dit programma levert kennis over de moleculaire regulatie van ontwikkelingsprocessen in
planten. Het isgericht op nieuwe vormen van resistentieveredeling, verhoging van de kwaliteit
van plantaardig uitgangsmateriaal en efficiëntere methoden voor veredeling en reproductie, het
onderzoek leidt tot de identificatie en isolatie van genen die de ontwikkeling van planten
reguleren. Middels deze genen worden transgene planten geproduceerd waarin de belangrijke
ontwikkelingsprocessen genetisch gemodificeerd zijn. Het onderzoek leidt ook t o t nieuwe
moleculair-biologische en celbiologische technieken t.b.v. verdeling en reproductie. Onderzoek
over bloemen en hun interactie met insecten levert kennist.b.v. natuurontwikkeling en biodiversiteit.
Moleculaire regulatie en modificatie van de bloemontwikkeling
In de afgelopen jaren isveel aandacht besteed aan sleutelgenen van Petunia die de identiteit van
deverschillende bloemorganen bepalen.Twee van deze genen, die coderen voor MADS box
transcriptiefactoren, initiëren devorming van zaadknoppen maar zijn ook betrokken bij de
ontwikkeling van de zaadhuid.In 1996 isdeze rol in dezaadontwikkeling in detail bestudeerd.
Eveneens isgestart met de identificering van genen (doelwitgenen) die direct worden aangeschakeld door deze MADS box transcriptiefactoren. Deze doelwitgenen worden geïsoleerd m.b.v.
'differential display RT-PCR'waarbij gebruik gemaakt wordt van plantorganen waarin de MADS
box genen t o t overexpressie gebracht worden. Enkele potentiële kandidaten van deze doelwitgenen zijn reeds geïsoleerd enzullen in 1997 nader gekarakteriseerd worden. Bepaling van de
functie van de zaadknop-specifieke doelwitgenen wordt gedaan met mutanten waarin het gen
uitgeschakeld isdoor transposon-insertie. Daarvoor hebben we de beschikking over grote
populaties petunia planten (in devorm van DNA en zaden) waarin een insertiegebeurtenis
middels PCRaangetoond kanworden.
Eveneens isin 1996 een sleutelgen uit Petunia geïsoleerd dat betrokken isbij de bloeiinductie.
Zowel het induceren van bloei alshet voorkomen van bloei zijn economisch gezien zeer belangrijke aspecten van de ontwikkeling van de plant. Dit belangrijke gen zal gepatenteerd worden
zodra de karakterisering in 1997compleet is.
Dit Petunia transposon tagging systeem wordt ook gebruikt voor de isolatie van het gen dat
verantwoordelijk isvoor het ontstaan van meerdere kransen van kroonbladeren ('gevuldbloemigheid'), een opvallende bloemvorm die voorkomt in belangrijke siergewassen als roos en anjer.
Het gen zal worden geïsoleerd uit de petunia Double mutant door het gen uit te schakelen door
transposoninsertie. In 1997zullen grote populaties gescreend worden op het voorkomen van
planten met het normale fenotype, waaruit uiteindelijk het DOUBLEgen geïsoleerd kan worden.
Additioneel: Het door LNVgefinancierde onderzoek aan petunia wordt additioneel ondersteund
door twee buitenlandse gastmedewerksters (Italië, USA). Insamenwerking met het 'Centre for
Bioengineering' in Moskou engefinancierd door NWO zal in 1997 het onderzoek over de regulatie van de bloemontwikkeling van zonnebloem worden voortgezet. De door ons uit zonnebloem
geïsoleerde genen zullen in deze composiet worden uitgeschakeld entot overexpressie worden
gebracht. Daarmee kan de rolvan deze genen bij het ontstaan van de ingewikkelde bloemvorm
van deze samengestelde bloemen worden bepaald.
Het project dat in samenwerking met vijf grote anjerveredelingsbedrijven de afgelopen jaren is
uitgevoerd, zal eind 1996afgesloten worden. Indit onderzoek isd.m.v. genetische modificatie de
houdbaarheid van anjersverbeterd door de ethyleenproductie en -gevoeligheid van de planten
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te verlagen. Ethyleen bepalingen worden uitgevoerd in samenwerking met ATO-DLO. Getracht
wordt om dit succesvolle onderzoek in samenwerking met dezelfde bedrijven en de universiteit
van Leiden dit onderzoek voort te zetten middels STWsubsidie.
Moleculaire regulatie van de ontwikkeling van nectariën
Bij dit onderzoek staat de interactie tussen bloemen en insecten centraal en de rol daarin van de
nectar-producerende organen, de nectariën. Uit Petunia zijn twee genen geïsoleerd die uitsluitend t o t expressie komen in nectariën. In 1997zal de functie van deze genen verder worden
bepaald. Dat zal gebeuren door het gen uit te schakelen via transposon-mutagenese of via cosuppressietechnieken. Daarnaast zullen nieuwe genen worden opgespoord die belangrijk zijn bij
devorming van nectariën. De promotersvan deze genen zullen worden geïsoleerd en gebruikt
voor modificatie van nectariën.
Additioneel: Dit door LNV-gefinancierde onderzoek isversterkt door een drie-jarig contract met
een gastmedewerker (China).
Moleculaire regulatie van de embryogenese
Het onderzoek zal zichook in 1997toespitsen op het ontrafelen van de moleculaire regulatie van
de inductie van embryogene ontwikkeling vanuit microsporen. Detwee hiervoor uitgezette
lijnen: 1) identificatie van mRNA merkers voor devroege embryogenese, en 2) genetische modificatie van de signaaltransductie die leidt t o t embryogenese zullen worden voortgezet. Een derde
lijn, de isolatie van mutanten kan helaas door deteruglopende financiering niet meer worden
voortgezet.
Met behulp van de differential display RT-PCRtechniek zijn een aantal merker mRNAsgeïdentificeerd en de corresponderende cDNAszijn gekloneerd en gesequenced. Deze merker cDNAs
zullen in 1997verder worden gekarakteriseerd door het isoleren van full-length cDNAs, northern
blots, in situ's e.d.. Eenvan de reedsverkregen merkers, een cDNA dat hoge homologie met een
celcycluseiwit van gist vertoond,zal ook gebruikt worden voor complementatie van de betreffende gist mutant.
De microspore-specifieke NTM19 promoter die in samenwerking met de Universiteit van Nijmegen in 1996werd gekarakteriseerd (en gepatenteerd) isgebruikt voor het maken van binaire
constructen waarin de heat shock factor en celcyclus genen onder controle van de NTM19 promoter staan. Eenaantal van deze constructen zijn reeds gebruikt voor detransformatie naar tabak,
en deze planten zullen in 1997worden geanalyseerd.Tevens zullen de resterende en nog te
maken nieuwe constructen in 1997 intabak worden gezet. Zodra een goede transformatie
methode voor de Brassica napus (koolzaad) cultivar 'Topaz' voorhanden iszal deze worden
gebruikt in plaats van tabak.
De rol van celcyclusgenen (zoals p34en p53)wordt ook onderzocht bij de zaad en knop ontwikkeling van planten. Dit onderzoek zal inzicht geven in de regulatie van de embryo-vorming in
zaden en rustbreking bij boomknoppen.
Additioneel: Naast het door LNVgefinancierde onderzoek wordt het door SLW gefinancierde
onderzoek in samenwerking met de LUWen UvA in 1997voortgezet. Dit onderzoek isgericht op
het analyseren van de rol van het inositol trisfosfaat signaaltransductiesysteem in koolzaad
microsporen.
In samenwerking met het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek (LBO) en gefinancierd door
het Productschap voor Siergewassen wordt in 1997verder gewerkt aan het produceren van
verdubbelde homozygote tulpen via de microsporen cultuur.
Nieuw onderzoek zal in 1997 gestart worden op het gebied van microsporen embryogenese bij
wortel. Dit onderzoek zal door een bedrijf en de EUgefinancierd worden.
Nieuwe EU-programma's:Vanuit dit programma 281 hebben wij zeer goed gescoord in kaderprogramma IVvan de EU,zowel in 'Biotechnology' als in FAIR). Binnen het programmadeel Moleculaire regulatie van de bloemontwikkeling werd het project 'Molecular control of ovule development and early embryogenesis' waarvan wij coördinator zijn, gehonoreerd. Binnen het tweede
programmadeel Moleculaire regulatie van de embryogenese zijn wij partner in het project
'Stress-induced microspore embryogenesis' én partner in het project 'An European approach for
assessing regrowth potential of woody plants'.
Deze drie projecten zullen in het najaar van 1996van start gaan en een aanzienlijke versterking
betekenen van programma 281. Voor detwee EU-Biotechnology programma's zal geen nieuw
onderzoek gestart hoeven te worden omdat dezetwee programma's naadloos aansluiten op de
projecten 2.040.011,2.040.024 en 2.040.028 uit het DWK programma 281. Het werkprogramma
behoeft derhalve geen aanpassing in verband met de contrafinanciering van deze EU-programma's. Door deze contrafinanciering kan de verlaging van de LNV bijdrage voor 1997 bijna geheel
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gecompenseerd worden. Detoekenning van deze projecten is een erkenning van de kwaliteit en
de vooraanstaande internationale positie van dit onderzoek.
SEO-financiering: In de afdeling Ontwikkelingsbiologie van CPRO-DLOzullen in 1997 twee
Concern SEOprojecten worden gestart: 'Geprogrammeerde celdood (apoptosis) bij planten'
(CPRO-DLO penvoerder), en in het thema eiwittechnologie 'Benutten vanspecifieke eiwit-eiwit
interacties voor het verbeteren en ontwikkelen van agrarische producten' (ID-DLO penvoerder).
Vanuit de Instituuts SEOgelden wordt het project 'A molecular genetic approach for the isolation
of genes in apomixis' in 1997voortgezet. Detoekenning van deze SEOfinanciering benadrukt
nogmaals het grote belang voor detoekomst dat aan het ontwikkelingsbiologisch onderzoek
wordt gehecht door het beleid.
Specificatie output: Ook in 1997zal dit onderzoek leiden tot vele abstracts, posters en publicaties. Nieuwe vindingen zullen beschermd worden via notariële acte of via het aanvragen van een
octrooi. Methoden, genconstructen e.d.zullen worden aangeboden aan de sector en zullen
leiden tot nieuw contractresearch.Vier octrooien zijn in voorbereiding.
andere relevante
programma's

282, 284,285

indicatie omvang

totaal 2,5 M / , waarvan 1,7 Mƒten lastevan LNV

projecten

Onderzoekprojecten ten laste van LNV financiering:
2040.011
Moleculaire regulatie van de inductie van embryogenese in microsporen
1996-2000 (CPRO-DLO, M.M. van Lookeren Campagne)
2040.024
Rolvan stressop de inductie van embryogenese in microsporen van planten: een
moleculaire benadering 1996-2000 (CPRO-DLO, M.M. van Lookeren Campagne)
2040.028
Moleculaire regulatie en modificatie van de ontwikkeling van de bloem.
1996-2000(CPRO-DLO,G.C. Angenent)
2040.023
Vorming en functie van nectariën in relatie tot bestuivers en plaaginsecten,
A: Moleculaire regulatie van de ontwikkeling 1996-2000(CPRO-DLO,
J. Creemers-Molenaar)
Additionele onderzoekprojecten (medegefinancierd door derden)
2040.010
Signaal transductie bij de embryogenesevan Angiospermae
1993-1997, SLW(CPRO-DLO, LUW, UvA, M.M. van Lookeren Campagne)
2040.026
Toepassing van embryogenese bij deveredeling envermeerdering van tulp.
1995-1999, PVS(CPRO-DLO, LBO,J.B.M.Custers)
2040.020
Tripsresistentie in komkommer door genetische modificatie van bloemorganen
1992-1998, bedrijfsleven en EZ(CPRO-DLO, M.M. Kater)
2040.021
Transposon tagging of genes regulating plant reproduction inArabidopsis thaliana
1994-1997, EPW(CPRO-DLO,G.C. Angenent)
2040.025
Genetic regulation and modification of floral development in sunflower
1995-1998, NWO (CPRO-DLO,G.C.Angenent)
2040.027
A molecular genetic approach for the isolation of genes in apomixis, 1996-2000,
Instituuts SEO(CPRO-DLO, K. Ramulu)
2040.030
An European approach for assessing regrowth potential of woody plants: parameters for plant vitality and dormancy of planting stock, 1996-1999,EU-FAIR
(CPRO-DLO,S.P.C. Groot)
2040.036
Stress-induced microspore embryogenesis (EU-Biotech), 1996-1999 (CPRO-DLO,
M.M. van Lookeren Campagne)
2040.037
Microspore embryogenesis carrot 1996-1999, bedrijfsleven en EU-Biotech
(CPRO-DLO,J.B.M.Custers)
2040.038
Molecular control of ovule development and early embryogenesis (EU-Biotech)
1997-1999 (CPRO-DLO,G.C. Angenent)
2040.040
Geprogrammeerde celdood (apoptosis) bij planten, 1997-2000, Concern SEO met
AB-DLO, IPO-DLOen ATO-DLO (CPRO-DLO,G.C. Angenent)
2040.041
Benutten van specifieke eiwit-eiwit interacties voor het verbeteren en ontwikkelen
van agrarische producten, 1997-2000, Concern SEOmet ID-DLO en IPO-DLO
(CPRO-DLO, M.M. Kater)
2040.042
Genetische modificatie van de houdbaarheid van anjerrassen 1997, bedrijfsleven
(CPRO-DLO,G.C. Angenent)

62

programma 282

Resistentieveredelingsonderzoek inakker- entuinbouwgewassen

programmaleider

Dr. W.J.Stiekema —CPRO-DLO

aanvangsjaar

1996

eindjaar

2000

samenvatting

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

aanleiding

Het Meerjarenplan Gewasbescherming heeft alsdoel een reductie in het gebruik en in de emissie
teweeg te brengen en bovendien de afhankelijkheid van chemische gewasbeschermingsmiddelen
te verminderen teneinde eenveilige,concurrerende en duurzame landbouw mogelijk te maken.
Om het plan te kunnen uitvoeren isonderzoek nodig om kenniste verwerven die noodzakelijk is
om deze doelstellingen omte zetten in praktische resultaten.Vaak ontbreekt de kennis over de
interactie tussen plant en pathogeen om alternatieve preventie en bestrijdingsmethoden te
ontwikkelen en zo een reductie in de afhankelijkheid van chemische bestrijdingsmiddelen te
realiseren. Genetisch gefundeerde waardplantresistentie iseen milieu-en consument-veilige
manier om te komen tot eenterugdringing van deze afhankelijkheid van chemische bestrijdingsmiddelen. Deze resistentie kan afkomstig zijn uit soorteigen systemen via kruising en selectie
maar ook via moleculaire veredeling verkregen worden door inbouw van genen uit niet-verwante organismen of synthetisch gemaakte genen.
In dit programma zal onderzoek worden uitgevoerd naar het verkrijgen van waardplantresistentie daar waar de perspectieven voor het ontwikkelen of verbeteren van duurzame resistentie in
de waardplant goed, beter of duurzamer zijn dan de perspectieven voor andere gewasbeschermingstechnieken. Tevenszullen snellere selectie- enveredelingsmethoden ontwikkeld worden
om detijd te bekorten die nodig isvoor de ontwikkeling van resistente rassen.
In dit onderzoekprogramma isgekozen voor onderzoek gericht op de introductie van een aantal
strategische' waardplantresistenties in belangrijke gewassen zoals die ook zijn aangegeven in de
nota 'Gezonde gewassen,Schoon milieu' van de Stuurgroep Meerjarenplan Gewasbescherming
die in december, 1994isuitgebracht. Dit betreft onderzoek aan insecten (Californische trips/komkommer, chrysant en prei),nematoden (Heterodera schachtii/biet, Meloidogyne spp.l
aardappel, Globodera spp./aardappel) en schimmels (Phytophthora /nfesfans/aardappel, Fusarium
oxysporum/bolgewassen, Sotryt/s/bolgewassen).
Daarnaast zal onderzoek plaatsvinden om ook resistenties in te bouwen tegen een aantal andere
belangrijke pathogenen zoals in chrysanttegen trips, mineervlieg en floridamot, in uitegen pink
root en in houtige gewassentegen Verticillium.
Dit onderzoek zal een bijdrage leveren aan de reductie van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Het gebruik van resistente rassen in combinatie met aangepaste teeltsystemen, verschillende
vormen van geïntegreerde bestrijding en in de biologische landbouw geeft de investeringen in
dit onderzoek hun rendement.
Het onderzoekprogramma kan in een drietal onderwerpen worden verdeeld nl. onderzoek
gericht op het verkrijgen van resistentie tegen insecten,of nematoden of schimmels.
1. Onderzoek gericht op het verkrijgen van resistentie tegen insecten
1.1
Het gewasgerichte insectenresistentie onderzoek richt zich op het identificeren van resistentiebronnen werkzaam tegentrips (Frankliniella occidentalis en Thrips tabaci). De
Californische trips (Frankliniella occidentalis) ishet belangrijkste plaaginsect in veel onder
glas geteelde gewassen.Chemische en biologische bestrijding verlopen moeizaam. Bovendien draagt dit insect het bronsvlekkenvirus (TSWV) over. Naast het vermogen om zich op
een zeer groot en divers aantal plantensoorten te vermeerderen,vertoont trips vaak een
ongevoeligheid voor pesticiden. Dezeverschijnselen suggereren dat F. occidentalis een
goed adaptatie-vermogen bezit.
Enerzijds zal de aanwezige biodiversiteit getoetst worden op waardplantresistentie tegen
trips (komkommer, chrysant, anjer).Anderzijds heeft eerder onderzoek aan enkele resistente komkommerplanten aanwijzingen opgeleverd dat bij de resistentie vluchtige verbin-
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dingen betrokken zijn en hetvoedingsgedrag vantrips verstoord is.In het algemeen
wordt verondersteld dat resistentie tegen insecten die gebaseerd isop verstoring van het
gedrag een duurzaam karakter heeft. Het onderzoek richt zich dan ook op (1) identificatie
van deze verbindingen, (2) ophelderen van de effecten van deze stoffen op gedrag en
ontwikkelingsmogelijkheden van trips via electrofysiologische technieken en (3) perspectieven van indirecte selectie op resistentie tegen insecten.Dit onderzoek iseen vervolg op
het -programma 237. Erwordt nauw samengewerkt met IPO-DLO en
RIKILT-DLO.
Daarnaast zal onderzoek worden opgezet met alsdoel indirecte selectie op resistentie
mogelijk te maken. Insecten hebben voor de aanmaak van hun uitwendig skelet, neurotransmitters en defensiesysteem aromatische aminozuren nodig. Deze kunnen ze niet zelf
synthetiseren. Uit CPRO-DLO/HRIonderzoek isin 1994gebleken dat planten die geselecteerd waren op lagere gehalten aromatische aminozuren minder door trips werden
aangetast. Deze benadering leent zich goed om op grotere schaalte worden toegepast.
Effecten van minder beschikbare aromatische aminozuren voor insecten zijn te verwachten
op een aantal verschillende niveaus zoals een grotere gevoeligheid voor uitdroging, of
een betere binnendringing van entomopathogene micro-organismen, of een verzwakte
afweer tegen parasieten.
Het iste verwachten dat dit principe voor meerdere herbivore insecten geldt (b.v. mineervlieg, spintmijt, luizen,witte vlieg).
Ook zal onderzoek gestart worden om eentoetsmethode voor resistentie tegen uientrips
(Thrips tabaci) in preite ontwikkelen.Toepassingen van geïntegreerde bestrijding in dit
gewastegen trips wordt onderzocht door IPO- met o.a. mengteelten met klaver. Gebruik
van resistente rassen biedt een oplossing ofwel in eenteelt op zich, dan wel in een geïntegreerd systeem met bijvoorbeeld de bovengenoemde vanggewassen. Het gebruik van
rassen met een redelijk niveauvan resistentie zal de preiteelt rendabeler maken. Daarom
zullen resistentiebronnen in de CPRO-DLO preicollectie worden geïnventariseerd en zullen
de genetica en het mechanisme van de resistentie worden bestudeerd. Uit een in 1994 op
CPRO-DLOgehouden veldproef bleek dat (partiële) resistentie tegen trips mogelijk aanwezig isin prei enzijn wilde verwanten. Toepassing van beeldanalyse voor de kwantificering
van tripsschade op preibladeren ismogelijk. CPRO-DLO beschikt over een uitgebreide
collectie van prei enverwante soorten en er iseen ruime kennis van het gewas aanwezig.
Dit onderzoek zal in samenwerking met IPO-en LUW-Entomologie plaatsvinden.
Overleg vindt plaats met NVZP-preibedrijven en PGF/LBSover uitbreiding van onderzoekcapaciteit.
Het biotechnologische onderzoek zal zich richten op het verkrijgen van duurzame insectenresistentie in gewassen via Bacillusthuringiensis toxinen (Bt-toxines) en proteinase
remmers (Pi's) uit planten. Bt-toxines zijn milieuveilige biologische insecticiden die biologischeafbreekbaar zijn en zich niet ophopen in de voedselketen. Door hun grote specificiteit zijn ze zeer geschikt om in combinatie met andere biologische bestrijdingsmiddelen te
gebruiken. Hetzelfde geldt voor Pi'sdie een milieuveilig alternatief zijn voor chemische
pesticiden. Belangrijke factoren die het brede gebruik van deze middelen vooralsnog
belemmeren zijn het niet-beschikbaar zijn voor veel plaaginsecten van geschikte Bt-toxines
of Pi'sen een manier om hun duurzaamheid te waarborgen zodat in detoekomst voorkomenwordt dat insecten resistentie tegen deze in de plant ingebouwde, biologische
insecticiden ontwikkelen.
Om deze belemmeringen weg te nemen isfundamenteel-strategisch onderzoek noodzakelijk. Onderzoek dat de duurzaamheid moet garanderen wordt uitgevoerd in LNV-onderzoekprogramma 280. In het kader van dit onderzoekprogramma wordt fundamenteelstrategisch onderzoek gedaan dat erop gericht isverbeterde Bt-toxines en Pi'ste genereren (protein breeding) die gebruikt kunnen worden om ook t o t nutoe niet gevoelige,
recalcitrante insectente bestrijden.
Het Bt-toxine onderzoek zal zich richten op het vast stellen van de functie van de afzonderlijke domeinen van het eiwit bij het werkingsmechanisme. Samen met ID- iseen voorstel ingediend bij NWO/SLWom essentiële aminozuren te identificeren ente optimaliseren. Als modelinsect gebruiken we de floridamot.
Het PIonderzoek zal zich richten op het identificeren en/of synthetiseren van Pi'sdie hun
substraat beter binden.Onseerdere onderzoek suggereert dat Pi'szeer effectief kunnen
zijn indien ze met een hoge affiniteit binden aan specifieke proteinases uit het doelinsect.
Om dit te bereiken maken we gebruik van phage-display, een methode waarmee we in
staat zijn efficiënt, optimaal bindende Pi'ste identificeren. Samen met het Laboratorium
voor Monoclonale Antilichamen LUW, het Academisch Ziekenhuis Maastricht en de Vak-

groep Biochemie, Rijksuniversiteit Leiden iseen NWO/STW project ingediend ter medefinanciering van dit onderzoek.
Dit onderzoek genereert eiwit-chemische/protein-engineering expertise die breed toepasbaar is.Daarnaast zullen de verbeterde Bt en PIgenen in modelgewassen en chrysant
getest worden op hun werkzaamheid. Hiervoor ismedefinanciering vanuit het bedrijfsleven (PVS)aanwezig.
2. Onderzoek gericht op het verkrijgen van resistentie tegen nematoden
2.1
Het gewasgerichte genetische onderzoek richt zich op resistentie tegen het wortelknobbelaaltje (Meloidogyne chitwoodi) in aardappel. Dit iseen voortzetting van het onderzoek
zoals gedaan in LNVOnderzoekprogramma 149. Resistentie geïdentificeerd in wilde
verwanten van aardappel zalverder worden geanalyseerd wat betreft resistentieniveau,
mechanisme envererving. Het doel isde meest veelbelovende bronnen van resistentie wat
betreft niveau van resistentie, monogene/polygene genetische regulatie en duurzaamheid
te identificeren. In het kader van het EU-FAIR programma iseenvoorstel ingediend om dit
onderzoek meete financieren.
Daarnaast zal een pilot studie worden uitgevoerd om vastte stellen of de partiële resistentie tegen het bietecysteaaltje zoals aanwezig in de aan cultuurbiet verwante soort Beta
maritima, succesvol ingekruist kan worden in de cultuurbiet. Tot nutoe isaantasting door
het bietecysteaaltje alleen te voorkomen door grondontsmetting en ruime rotatie. InB.
maritima iseen partiële resistentie aanwezig die mogelijk duurzaam is.
2.2. Het biotechnologisch onderzoek gericht op nematodenresistentie concentreert zich op
aardappel en biet. Dit iseen vervolg op het in LNVonderzoekprogramma 25 gestarte
onderzoek. Inwilde verwanten van aardappel (S.spegazzinii, S. vernei, S. andigenum) zijn
inmiddels een aantal loei gekarteerd die betrokken zijn bij resistentie tegen Globodera
rostochiensis en G. pallida. Om de genen betrokken bij deze resistenties te isoleren iseen
transposon tagging systeem in aardappel opgezet. Via dit insertie mutagenese systeem
zijn deze genen efficiënt te isoleren.Inmiddels zijn transposons in de buurt van de resistentieloci gelokaliseerd. Na inkruising van deze transposons in het resistente genotype kan
gestart worden met de isolatieprocedure. Eenaanvraag voor noodzakelijke medefinanciering van dit onderzoek door NWO/SLW issamen met de Vakgroep Nematologie, LUW
ingediend.
In biet gaat de interesse uit naar de isolatie van het Hs1gen dat resistentie geeft tegen het
bietecysteaaltje (Heterodera schachtii). In dit geval wordt kaartgestuurde isolatie van het
resistentiegen nagestreefd. Inmiddels ishet resistentielocus via YAC klonen fysisch in kaart
gebracht. De isolatie van het Hs1gen wordt in dit programma nagestreefd. Dit onderzoek
wordt meegefinancierd door een projectsubsidie uit het EU-AIR programma en het EUConcerted Action programma.
Naast het gebruik van resistentie aanwezig inwilde verwanten van aardappel maken we
ook gebruik van potentiële resistentiegenen uit andere organismen. Om nematoderesistentie te verkrijgen richten we ons op de expressie in aardappel van genen uit de muis die
coderen voor antilichamen tegen speekseleiwitten van aardappelcysteaaltjes. In programma 25 isaangetoond dat dergelijke antilichamen geproduceerd kunnen worden in aardappel. Dit onderdeel zal eenvoortzetting van dat onderzoek zijn. Dit onderzoek wordt
ondersteund door NWO/STWenvanuit het EU-Biotech programma.
3. Onderzoek gericht op het verkrijgen van resistentie tegen schimmels
3.1. Het gewasgerichte genetische onderzoek richt zich op o.a. ui {Allium cepa). Het doel is
resistenties efficiënt overte dragen naar de cultuurui via soortkruisingen en het gebruik
van aan de resistentieloci gekoppelde moleculaire merkers. InA fistulosum zijn tal van
ziekte- en plaagresistenties aanwezig die belangrijk kunnen zijn voor een minder milieubelastende teelt van de ui.Via soortkruisingen tussenA cepa enA fistulosum is het niet
gelukt uierassente ontwikkelen met genen afkomstig uit A fistu losum. De soortkruising
A fistulosum xA cepazelf lukt wel, maar de F, en met name deterugkruisingen met ui
zijn in hoge mate steriel. Eenandere wijze om genen over te brengen isvia het gebruik
van een derde soort als intermediair (zgn.brugkruising). Van een op kleine schaal gemaakte brugkruising (A cepa x (A roylei xA. fistulosum) bleken circa 75%van de nakomelingen redelijk fertiel te zijn. Bovendien wees isozym onderzoek uit datA roylei en A
fistulosum allelen op 9van 10bestudeerde loci in de verwachte 1:1 verhouding voorkomen. Vastgesteld zalworden inwelke mate het mogelijk isom resistentiegenen uit A
fistulosum overte brengen naar ui viaA roylei. Als model voor de overdracht van
resistentie-genen zal de volledige resistentie tegen pink root (Pyrenochaeta terrestris) die
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aanwezig is inA. fistulosum worden gebruikt. Dedoor CPRO-DLOontwikkelde moleculaire
merkerkaart van Allium zalworden benut voor het volgen van het introgressieproces.
Bij aardappel zal de genetische achtergrond van duurzaamheid van resistentie onderzocht
worden met P. infestans-aardappe\ alsvoorbeeld plant-pathogeen relatie.Toetsen zullen
worden ontwikkeld om duurzaamheid van resistentie te schatten. Monogene resistenties
tegen P. infestans worden snel doorbroken. In een aantal oude rassen iswel duurzame
resistentie aanwezig, echter met eente laag niveau voor deteeltpraktijk. Een andere
potentiële resistentiebron isgeïdentificeerd in wilde Solanum soorten uit Zuid-Amerika.
Deze resistentie isechter ook van partiële aard. Ook in zwarte nachtschade is resistentie
aangetoond. Deze resistentie blijkt een non-host resistentie te zijn. De duurzaamheid van
dezetypen resistentie zal nader worden onderzocht omte kunnen beslissen of deze
resistentie ook in cultuuraardappel een langdurig en duurzaam karakter zal hebben. De
belangrijkste factor die onderzocht zal worden isde relatie tussen variatie in het pathogeen en de duurzaamheid van een resistentie. Hiervoor zalworden samengewerkt met
IPO-.Aspecten die daarbij worden bekeken zijn de invloed van de daglengte en de genetische achtergrond van de duurzame resistentie aanwezig in het verouderde ras Robijn. Dit
onderzoek bouwt voort op eerder onderzoek uitgevoerd in programma 149.
Bij bolgewassen zijn de problemen met de belangrijkste bodem- en bladschimmels duidelijk naar voren gekomen nu in het kader van de uitvoering van het Meerjarenplan Gewasbescherming het middelengebruik sterk gereduceerd dient te worden. Fusarium oxysporum isnog steeds de belangrijkste bodemschimmel. De bladschimmel Botrytis tulipae (e.a.)
wordt een groot probleem wanneer de intensiteit van het middelengebruik moet worden
teruggebracht.
Het doel binnen dit programma isdan ook opsporen envergroten van de genetische
variatie m.b.t. resistentie, dezetoepassen in kruisingsprogramma's, (alternatieve) selectiemethoden ontwikkelen, achtergrondsonderzoek naar dewaardplant-pathogeenrelatie en
de overerving uitvoeren.Voor de doelgroepen kunnen eventueel ontwikkelde géniteurs
zeer waardevol zijn.
Bij de opkweek enverdereteelt/groei van houtige gewassen vormt de bodemschimmel
Verticillium dahliae de grootste bedreiging. Bij devoor Nederland belangrijkste laanboom,
Acer platanoïdes, ontbreken momenteel voldoende resistente zaailing- of vegetatief
vermeerderde onderstammen en entrassen.Doelstelling van het project ishet opsporen
van resistent, voor de praktijk geschikt materiaal,via planttoetsen en in vitro technieken.
Noodzakelijke voorwaarde voor succesvolle introductie van dit uitgangsmateriaal is een
snelle vermeerdering (i.s.m. PBen COWT).
3.2
Het biotechnologisch onderzoek zal zich richten op het verkrijgen van resistentie tegen
Phytophthora infestans in aardappel. Eenaantal monogene resistentieloci tegen deze
schimmel zijn in wilde aardappelsoorten gekarteerd m.b.v. moleculaire merkers. Via
transposon tagging zal het R1locus geïsoleerd en geanalyseerd worden om zo het mechanisme van resistentie te ontrafelen. Dit onderzoek wordt meegefinancierd door ABON
(Associatie van Biotechnologische Onderzoekscholen in Nederland) via een AIO subsidie
terwijl een verzoek voor eenSTWprojectsubsidie isingediend. Daarnaast zullen via
medefinanciering in het kader van het EU-AIR programma envia UNDP(United Nations
Development Program) P. infestans resistentieloci aanwezig in Solanum microdontum, die
verantwoordelijk zijn voor mogelijk duurzame veldresistentie tegen deze schimmel,
gekarteerd worden m.b.v. moleculaire merkers. Dit onderzoek bouwt voort op eerder
onderzoek uitgevoerd in programma 25waarin een moleculaire merkerkaart is opgesteld
voor aardappel en programma 149waarin develdresistentie in splitsende populaties is
onderzocht.
Via medefinanciering van NWO/STWwordt bovendien onderzoek uitgevoerd gericht op
de isolatie van resistentiegenen tegen Peronospora parasitica uit Arabidopsis thaliana via
insertie mutagenese. Eengroot aantal loei betrokken bij resistentie tegen deze schimmel
zijn inmiddels gekarteerd.Wij beschikken over Arabidopsis lijnen die transposons bezitten.
De plaats van dietransposons op het genoom isgekarteerd en lijnen die transposons
dichtbij een resistentielocus bezitten zullen gebruikt worden voor tagging van dat locus.
planning 1997
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In dit programma wordt strategisch entoepassingsgericht onderzoek uitgevoerd t.b.v. de resistentieveredeling van akker- entuinbouwgewassen. Het onderzoek spitst zichtoe op het ontwikkelen entoepassen van (moleculair)-genetische methoden gericht op het verkrijgen van duurzame resistentie tegen ziekten enplagen in gewassen. Daarmee wordt terugdringing van het
gebruik en de afhankelijkheid van bestrijdingsmiddelen in de land- entuinbouw beoogd t.b.v.
biologische teelt, een schoon milieu en eenveilige consumptie.

In 1997zal onderzoek plaatsvinden gericht op het verkrijgen van resistentie tegen insecten,
schimmels en nematoden.
Ontwikkeling van het wetenschapsgebied
1. Deachtergronden van de resistentie tegen trips van komkommer worden nader bestudeerd
i.s.m. RIKILT-DLOen IPO-DLO. Identificatie van stoffen betrokken bij de resistentie zal worden
afgerond en koppeling tussen productie van deze stoffen en niveau van resistentie zal worden vastgesteld. Ook zal het effect in vitro van de vluchtige stoffen op trips worden vastgesteld (DWK/Bedrijfsleven). Het onderzoek naar de genetische basisvoor deverschillen in
agressiviteit die voorkomen tussenverschillende trips-stammen en de rol die symbionten van
trips hierbij spelen zalworden afgerond met een promotie (DKW/STW). Het onderzoek
gericht op de introgressie vantripsresistentie in prei, anjer en chrysant vindt voortgang
middels toetsontwikkeling, bestudering van de genetica van de resistentie en het resistentiemechanisme vastgesteld en de introgressie van resistentie vanuit wilde verwanten in prei en
chrysant (DWK/Bedrijfsleven).
2. Proteinase remmers die een verbeterde bindingscapaciteit aan darmproteasesvan de floridamot hebben worden geselecteerd (DWK/STW). Het onderzoek naar de verbetering van
Bacillus thuringiensis toxines zalworden voortgezet. De nadruk zal hierbij liggen op de
optimalisatie van de expressie van dezetoxines in chrysant en het ontwikkelen van toxines
met nieuwe specificiteiten enverhoogde toxiciteit tegen een scalavan insecten
(DWK/Bedrijfsleven).
3. Het onderzoek gericht op de introgressie in ui van pink root resistentie afkomstig uit een
wilde verwant via kruising en selectie zalworden voortgezet (DWK).
4. Detoetsontwikkeling t.b.v. Botrytis resistentie intulp wordt voortgezet op veld-, plant-, bladen bladponsniveau. Dedoorgroei van eerder geselecteerd fusaarzuur-ongevoelig
gladiooimateriaalwordt gevolgd (DWK/Bedrijfsleven).
5. Van een aantal eiwitten zal detoxiciteit voor schimmels o.a. Fusarium oxysporum worden
bepaald (DWK).
6. Onderzoek gericht op adventieve scheutvorming vanAcer platanoides in vitro zal worden
voortgezet evenals het onderzoek gericht op de isolatie van Verticillium resistente zaailingen
(DWK/Bedrijflseven)
7. Onderzoek gericht op het verwerven van inzicht in de cytologische en moleculaire
mechanismen en genetische achtergrond van duurzame resistentietegen P. infestans in
aardappel wordt voortgezet. Tevens zal de relatie tussenvroegheid en deze resistentie
worden vastgesteld (Bedrijfsleven en STW). Hiertoe zal onderzoek naar de genetica van
resistentie uit Solanum microdontum enS. berthaultii worden vervolgd en zal de vererving
van partiële resistentie aanwezig in het ras Robijn op diploid niveau worden onderzocht in
het veld. Ook zal de genetica van non-host resistentie aanwezig inS. nigrum worden
bestudeerd (DWK).
8. De identificatie van eenvoudig te gebruiken moleculaire merkers gekoppeld aan loei
aanwezig in wilde Solanum soorten die betrokken zijn bij veldresistentie tegen Phytophthora
infestans zalworden afgerond (DWK/ EU-AIR).Onderzoek gericht op de isolatie via
transposon tagging van het R1resistentiegen uit S.demissum dat betrokken isbij verticale
resistentie tegen P. infestans zalworden voortgezet. Het doel isvia dit R1gen een ingang het
mechanisme dat leidt t o t resistentie ontwikkeling in P. infestans te ontrafelen (DWK/ABON).
9. De isolatie en analyse van een resistentiegen uitArabidopsis thaliana werkzaam tegen
Peronospora parasitica (valse meeldauw). Hierdoor willen wij inzicht verwerven in het
resistentiemechanisme en hoe de schimmel in staat isdeze resistentie te omzeilen. Dit inzicht
moet leiden t o t de introductie van duurzame resistentie tegen deze schimmel in
koolgewassen (DWK/STW).
10. Het Hs1gen dat verantwoordelijk isvoor nematoderesistentie in wilde biet zal geïsoleerd en
geanalyseerd worden (DWK/EU-AIR).
11. Onderzoek gericht op de isolatie en analysevan het H1 resistentiegen uit eenwilde verwant
van aardappel dat betrokken isbij resistentie tegen het aardappelcysteaaltje zal worden
voortgezet (DWK/STW). Het onderzoek naar de karakterisatie van wortelknobbelaaltjes
resistentie in wilde Solanum soorten en de introgressie daarvan in cultuuraardappel zal
worden voortgezet. De nadruk ligt op de genetische analyse van deze resistentie. Daarnaast
zal histologisch onderzoek plaatsvinden om deverschillende resistenties te vergelijken. De
resistentie tegen M. chitwoodi en M. fallax in de wilde Solanum soorten S. bulbocastanum en
S.fendleri zal gekarteerd worden met behulp van moleculaire merkers. Deze resistenties en
andere resistentiebronnen zullen worden geëvalueerd onder natuurlijke omstandigheden en
introgressie van de resistenties in cultuuraardappel zalworden voortgezet. Ook zal onderzoek
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plaatsvinden naar aanwezigheid van en selectie op virulente nematode populaties (DWK/EU-FAII
12. Onderzoek naar de mogelijkheid om via de expressie van monoclonale antilichamen in
aardappel duurzame resistentie tegen het aardappelcysteaaltje te verkrijgen zal worden
afgerond (DWK/STW).
Maatschappelijk belang
1. Verschillen in gedrag op resistente komkommer tussentripsherkomsten zullen worden
vastgesteld alsook de invloed van het seizoen op de resistentie en factoren die de fitness van
tripspopulaties bepalen (DWK/STW).
2. Van enkele tientallen anjerrassen zaltripsresistentie worden vastgesteld terwijl
resistentietoetsen beschikbaar zijn voor het bedrijfsleven (DWK).
3. Verbeterde proteinase remmers en Bacillus thuringiensis toxines worden via transformatie in
chrysant worden geïntroduceerd t.b.v. duurzame insectenresistentie. Indien de expressie van
deze genen succesvol isdan kan detechniek direct gebruikt worden bij de veredeling
(DWK/Bedrijfsleven ).
4. Detulpencollectie zal betertoegankelijk gemaakt worden en deels getoetst worden op
Botrytis en TBV resistentie. Uniek genetisch gemodificeerd tulpemateriaal zal worden
doorgeteeld en geanalyseerd (DWK).
5. Verticillium resistente geselecteerde zaailingen zullen volgens diverse protocols worden
vermeerderd zodat boomkwekerijen i.s.m. het Proefstation voor de Boomkwekerij spoedig op
beperkte schaal veldtesten kunnen uitvoeren (DWK/Bedrijfsleven).
6. De duurzame P. infestans resistentie uit S. tuberosum zal in samenwerking met buitenlandse
partners op meerdere locaties worden getoetst om de invloed van het milieu op deze
resistentie vastte stellen.Het fysiologisch onderzoek zal aangeven of duurzame resistentie
met vroegheid kanworden gecombineerd (DWK/STW). Splitsende populaties zullen leiden t o t
ontwikkeling van moleculaire merkers en uiteindelijk de isolatie van genen voor duurzameP.
infestans resistentie. Deontwikkelde moleculaire merkers kunnen gebruikt worden bij de
introgressie van P. infestans resistentie in aardappelrassen en zullen worden aangeboden aan
het bedrijfsleven (DWK/EU-AIR, Bedrijfsleven en ABON).
7. Viatransformatie zal het Hs1resistentiegen geïntroduceerd worden in cultuurbiet t.b.v. het
verkrijgen van duurzame resistentie tegen het bietecysteaaltje (DWK/EU-AIR).
8. Detechniek om antilichamen in planten te produceren zal verder worden uitgewerkt t.b.v.
het bedrijfsleven (DWK/STW).
andere relevante
programma's:
indicatie omvang

totaal 4,3 M / , waarvan 2,7 M / ten lastevan LNV

projecten

Insectenresistentie:
2070020
Variabiliteit in het aanpassingsvermogen van de Californische trips (CPRO-DLO,
C. Mollema)
2070022
Onderzoek naar de achtergronden van resistentie tegen trips in komkommer
(CPRO-DLO,C. Mollema)
2070046
Resistentietegen trips in prei (CPRO-DLO,C. Kik)
2070040
Introgressie resistentiegenen vanAllium fistulosum naar ui via Allium roylei
(CPRO-DLO,C.Kik)
2080002
Resistentietegen Californische trips in siergewassen (CPRO-DLO, F.R.van Dijken)
2080004
Introductie van soortvreemde genetische variatie in chrysant (CPRO-DLO,J.de Jong)
2080008
Tripsresistentie bij anjer (CPRO-DLO,J.de Jong)
2080006
Beheer en exploitatie van genetische variatie in siergewassen (deel tulp)
(CPRO-DLO,H.M.C.van Holsteijn)
2030040
De inzet van proteinase remmers t.b.v. resistentie tegen insecten (CPRO-DLO,
M.A. Jongsma)
2030041
Isolatie en introductie van Bt-toxinegenen in gewassen (CPRO-DLO, R.A. de Maagd)
2030023
Ontwikkeling van chrysanten met resistentie tegen insecten (CPRO-DLO,D. Bosch)
Schimmelresistentie:
2080018
Veredelingsonderzoek bij tulp: resistentie tegen Botrytis (CPRO-DLO,
Ph.T. Straathof)
2080019
Veredeling op Fusarium resistentie bij bolgewassen met behulp van moleculaire
technieken (CPRO-DLO,H.J.M. Löffler)

68

2080024
2090036
2090082
2090037
2030007a

2030007b
2030032

Veredelingsonderzoek naar Verticillium resistentie bij Acer platanoides (CPRO-DLO,
S.Roest)
Histologie van resistentie tegen Phytophthora infestans in aardappel en wilde
aardappelsoorten (CPRO-DLO, L Colon)
Defysiologische achtergrond van vroegheid in aardappel en van de relatie tussen
vroegheid envatbaarheid voor Phytophthora infestans (CPRO-DLO, L. Colon)
Duurzame resistentie tegen Phytophthora infestans in aardappel (CPRO-DLO,
LT. Colon)
Identificatie van moleculaire merkers gekoppeld aan loci in wilde Solanum soorten
die betrokken zijn bij veldresistentie tegen Phytophthora infestans (CPRO-DLO,
J.M. Sandbrink)
Gedetailleerde analyse van het R1locus bij aardappel voor moleculaire isolatie van
het Phytophthora infestans resistentiegen (CPRO-DLO,A. Pereira)
Isolatie en moleculaire analyse vanArabidopsis thaliana resistentiegenen tegen
Peronospora parasitica (CPRO-DLO,A. Pereira)

Nematoderesistentie:
2090033
Resistentie tegen Meloidogyne spp. in aardappel (CPRO-DLO,R.C.Jansen)
Ziekteresistentie in biet (CPRO-DLO,W. Lange)
2090077
Isolatie van het BCA resistentiegen Hs1via kaartgestuurde klonering (CPRO-DLO,
2030005
R.M. Klein Lankhorst)
Ontwikkeling van een economisch rendabele strategie voor de isolatie en
2030039
karakterisering van een set duurzame resistentiegenen tegen aardappelcysteaaltjes
(CPRO-DLO,R.M. Klein Lankhorst)
Moleculaire resistentieveredeling tegen phytopathogenen m.b.v. monoclonale
2030019
antilichamen (CPRO-DLO, D. Bosch)
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programma 284

Verbetering van de kwaliteit van plantaardig uitgangsmateriaal

programmaleider

Dr. R.J.Bino — CPRO-DLO

aanvangsjaar

1996

eindjaar

2000

samenvatting

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

aanleiding

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

Dit onderzoek bouwt voort op het afgesloten onderzoekprogramma 184. De relatie tussen
genetisch-fysiologische processen en de gezondheid van uitgangsmateriaal vormt het speerpunt
van het onderhavige programma. De kracht van het onderzoek wordt gevonden in de integratie
van disciplines die wordt bereikt door in multidisciplinaire groepen vanvoldoende kritische
omvang te werken aan hetzelfde plantmateriaal dat dezelfde behandelingen heeft ondergaan.
Voor de planperiode zijnten behoeve van LNVdevolgende einddoelen en specifieketussendoelen gesteld:
1) Verhoging van kwaliteit van zaden en bollen door analyse en sturing van
rustdoorbreking, kieming en groei van de kiemplant
- Karakterisering van DNA replicatie encelcyclus-eiwitten in relatiet o t vochtgehalte,
bewaargedrag en kiemkwaliteit.
- Verwerven van inzicht in het effect van stressop chlorofylfluorescentie in kiemplanten.
- Verwerven van inzichten over het ontstaan van verschillen in kiemrust, kiemkwaliteit en
embryo-afwijkingen tijdens de productie van uitgangsmateriaal.
2) Inzicht verwerven in de interacties die optreden tussen zaad en de op zaad
aanwezige microflora en de gevolgen daarvan voor de kwaliteit van de kiemplant
- Verwerven van kennis over het effect van zaadbehandelingen (priming, bewaring,
ontsmetting) op de samenstelling van de zaadmicroflora.
- Ontwikkeling van fluorescentietechnieken voor bepaling van devitaliteit van de op zaad
aanwezige micro-organismen.
- Beeldanalysetechnieken voor permanente monitoring van zaadkieming en kiemplantgroei
voor meting van plantreactie op micro-organismen.
3) Analyse van de wijze van overdracht van micro-organismen vanuit het zaad naar de
kiemplant
- Verwerven van kennis over detransmissie van zaadoverdraagbare micro-organismen naar
de plant.
- Bepaling van schade-entolerantiedrempels t.b.v. besluitvorming voor zaadbehandelingen
enter ondersteuning van internationale wet- en regelgeving.
- Meting van de effectiviteit van zaadbehandelingen op kwaliteit van zaad en kiemplant en
van de gevoeligheid van analysemethoden.
Additioneel aan de LNVfinanciering zijn devolgende doelen gesteld:
- Verbetering van bewaarbaarheid van recalcitrante boomzaden ten behoeve van herplantingsprogramma's in de Sahel.
- Ophelderen van de relatie tussen productie-omstandigheden en de zaadkwaliteit van
sojabonen.
- Opzetten van eentijdreeks van fysiologische activiteiten tijdens kieming van tomatezaad.
- Hettoepasbaar maken van geleidbaarheidsmetingen voor het aantonen van bacteriën in
aardappelknollen.
Met de bovenstaande doelen entussendoelen levert het programma resultaten op die breed
inzetbaar zijn. Het onderzoek levert technieken waarmee technologen de kwaliteit van
uitgangsmateriaal kunnen meten enverbeteren,en zal voor het uitvoeren van beleid de kennis
genereren waarmee wetenschappelijk gefundeerde criteria kunnen worden verbonden aan eisen
die worden gesteld aan de kwaliteit van uitgangsmateriaal. In al het werk binnen het
programma en bij het uitvoeren van andere opdrachten staat de kwaliteit van het geleverde
resultaat voorop. Daarom zullen dewetenschappelijk interessante resultaten in de beste
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internationale tijdschriften worden gepubliceerd en zullen devoor de praktijk belangrijke
technieken (in samenwerking met de doelgroepen) zover uitgewerkt worden dat ze als een
standaardlaboratoriummethode gebruikt kunnen worden. Binnen het programma issprake van
een inspanningsverplichting in devorm van het publiceren van wetenschappelijke gegevens en
het genereren van strategische kennis. Per kwartaal wordt devoortgang van het onderzoek
getoetst op basisvan deelrapportages.
Eendoelstelling die direct verbonden isaan het programma isde participatie van CPRO-DLO in
de ISTA.Met de resultaten van het onderzoek ondersteunt dit programma de doelstellingen van
de ISTAvoor het ontwikkelen en implementeren van gestandaardiseerde onderzoeksmethoden
bij de beoordeling van internationaal te verhandelen zaaizaad.CPRO-DLO draagt actief bij aan
de doelstellingen van de ISTAdoor participatie in de commissies Gezondheid, Bewaring, Vigour
en Zuiverheid en draagt de verantwoordelijkheid voor het nationaal ISTAoverleg waaraan ook
de keuringsinstellingen, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en de LNV-directie Landbouw
deelnemen. De participatie van CPRO-DLO iserop gericht de regelgeving van ISTAte versnellen,
de belangen van het Nederlands bedrijfsleven te ondersteunen en nieuwe innovatieve
technieken alsstandaard in regelgeving te introduceren.
planning 1997

In het jaar 1997zal het onderzoek op drie gebieden gefocussed zijn:
1. Verhoging van kwaliteit van zaden en bollen door analyse en sturing van rustdoorbreking,
kieming en groei van de kiemplant.
2. Inzicht verwerven in de interacties die optreden tussen zaad en de op zaad aanwezige
microflora en de gevolgen daarvan voor de kwaliteit van de kiemplant
3. Analyse van dewijze van overdracht van micro-organismen vanuit het zaad naar de
kiemplant.
Binnen de bovenstaande thema's zullen in 1997 devolgende strategische resultaten worden
behaald:
1. a. Eenoverzicht zalworden gemaakt van de activiteit van de celcyclus tijdens
zaadontwikkeling, zaadbehandeling en zaadbewaring.
b. Eentechniek voor gecombineerde immuno-flowcytometrische analyse en detectie van
DNA-gehalte zal worden ontwikkeld.
c. De activiteit van beta-tubuline accumulatie tijdens zaadkieming zalworden gekoppeld
aan genexpressie in transgene Arabidopsis mutanten.
2. a. Defysiologische kwaliteit van kiemplanten van kool zalworden bepaald door meting van
de efficiëntie van chlorofylfluorescentie.
b. Inzicht zalworden verkregen over het effect van fysiologische zaadbehandelingen op de
samenstelling van de microflora in zaden van kool enwortel.
c. Beeldanalysetechnieken zullen worden ontwikkeld om de groei van kiemplanten van kool
en suikerbiet in detijd continu te volgen.
3. a. Het effect van biologisch veilige zaadbehandelingen op de gezondheid van zaad en
kiemplant zalworden onderzocht,
b. Detransmissie van Phoma Ungarntijdens kieming van koolzaden zalworden gerelateerd
aan de aanwezigheid van de schimmel in het zaad.
Specifiek zullen binnen de genoemde thema's devolgende maatschappelijk relevante resultaten
worden behaald:
1. a. Detoepasbaarheid van DNA-replicatie en beta-tubuline accumulatie als merkers voor
rustbreking (koelduurverklikker) zalworden getoetst aantulpen- en leliebollen.
b. Het gebruik van DNA-replicatie voor het ijken vanvochtige behandelingen met zaden van
tomaat en selderij zal worden geoptimaliseerd.
c. Protocols zullen worden ontwikkeld voor een voorspelling van het bewaargedrag van
zaadpartijen gebaseerd op markersvoor celcyclusactiviteit en membraanstructuur.
2. a. Met flurescentietechnieken zal devitaliteit van op koolzaden aanwezige microorganismen worden bepaald,
b. Mogelijkheden om met biologisch-veilige behandelingen de op het zaad aanwezige
microflora te manipuleren om de gezondheid van het zaadte verbeteren zullen t o t een
protocol worden ontwikkeld.
3. a. Toetsenvoor het testen van de gezondheid van zaden op de aanwezigheid van schadelijke
bacteriën zullen worden geoptimaliseerd en beschreven,
b. Ontwikkeling van een routine bepaling van devirulentie van Phoma-isolaten geïsoleerd
van zaden m.b.v. een bladinoculatie-toets en moleculaire analyse van DNA-fragmenten in
het kader van risico-analyse.
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Additioneel aan het LNV-programma en met (mede)financiering door derden zullen de volgende
resultaten worden behaald:
1. a. Middels STWfinanciering wordt detoepasbaarheid van glasovergangen in zaden om de
bewaarduur te voorspellen onderzocht. Hiertoe zal in de opthotherme opstelling worden
aangepast om zaden van kool te meten.
b. Middels NWO-WOTRO financiering wordt de bewaarduur van Afrikaanse Neem zaden
gerelateerd aan de activiteit van de celcyclus.
c. Met Braziliaanse overheidsgelden wordt een4-jarig onderzoek gefinancierd naar de
relatietussen de activiteit van decelcyclus ende afbraak van reservevoedsel tijdens
kieming van tomatenzaden.
2.
Middels EU-FAIRfinanciering worden referentiematerialen voor zaadoverdraagbare
bacteriën ontwikkeld. Daarbij zal de bewaarbaarheid in relatie t o t stabiliteit en
homogeniteit worden geoptimaliseerd.
3.
Met Braziliaanse overheidsgelden wordt een4-jarig onderzoek gefinancierd naar de
relatie tussen productie-omstandigheden en de kwaliteit van sojabonen. Een overzicht
wordt gemaakt van risico-factoren (o.a.gezondheid) die vanuit het zaad invloed hebben
op de kiemplant.
andere relevante
programma's

29,235,281,283

indicatie omvang

totaal 1,9 M / , waarvan 1,8 Mƒgefinancierd door LNV

projecten

2.120.016
2.120.018
2.120.019
2.120.021
2.120.023
2.120.025
2.120.029

2.120.034
2.120.035
2.120.036
2.120.037

Interacties tussen de fysiologie en de gezondheid van zaden in relatie tot de
kwaliteit van de kiemplant (CPRO-DLO,H.Jalink)
Effecten van productiefactoren op de kwaliteit van zaad van sojabonen (CPRO-DLO,
C.J. Langerak)
Integration of physiological and molecular disciplines in seed quality analysis
(CPRO-DLO,S.P.C. Groot)
Hardheidsmetingen (CPRO-DLO,H. Jalink)
Verbetering van bewaring van neemzaden (Azadirachta indica) (CPRO-DLO,
S.P.C. Groot)
De inductie van celcyclusactiviteit en reservevoedselmobilisatie gedurende imbibitie
en kieming vantomatezaden (CPRO-DLO,S.P.C. Groot)
Certified reference materials to promote quality assurance inthe seed production
chain and support Community policiesfor controlling quarantaine organisms
(CPRO-DLO,R.W. van den Bulk)
Activiteit van de celcyclustijdens de kieming van Arabidopsis zaad (CPRO-DLO,
R.J. Bino)
Analyse van celcyclusactiviteit tijdens rustbreking en kieming (CPRO-DLO,
S.P.C. Groot)
Geautomatiseerde analyse van kiemplantgroei (CPRO-DLO,
G.W.A.M.van der Heijden)
Zaadkwaliteit en bewaarbaarheid van geprimde zaden: Invloed van glasovergangen
van het cytoplasma (CPRO-DLO/LUW, H.Jalink)
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programma 285

Genetische regulatie en modificatie van metabolische processen:
de plant als natuurlijke producent van economisch interessante
stoffen

programmaleider

Dr. A.J.van Tunen —CPRO-DLO

aanvangsjaar

1996

eindjaar

2001

samenvatting

Het gebruik en de veredeling van planten voor de productie van economisch belangrijke stoffen
vormt intoenemende mate een interessant alternatief om op een economische, natuurlijke en
milieuvriendelijke wijze maatwerkmoleculen voor agro-industrieel gebruik te genereren. In dit
onderzoekprogramma wordt, in samenwerking met food en non-food industrie en veredelingsbedrijfsleven,toepassingsgerichte kennis gegenereerd op het gebied van genetische regulatie en
modificatie van metabolische processen.Deze kennis zal gebruikt worden om via moleculaire
veredeling gewassente produceren met een grote toegevoegde waarde door de verhoogde
intrinsieke aanwezigheid van de gewenste stoffen. Van biosyntheseroutes die leiden t o t de
vorming van geur- en smaakstoffen en routes die leiden t o t de synthese van suikers en
biopolymeren zullen genen,enzymen, biochemische omzettingen en cellulaire lokalisatie
bestudeerd en genetisch gemodificeerd worden.

aanleiding

Dit onderzoekprogramma vormt eenvoortzetting van onderzoekprogramma 26'Overdracht van
genetische materiaal met behulp van celbiologische technieken en bestudering van de stabiele
introductie en expressie in het acceptorgenoom'. Dit onderzoek was gericht op het vergaren van
basiskennis over chromosoomoverdracht, transformatie, celtypering en genetische regulatie van
metabolische processen.Afstemming van het nieuwe onderzoekprogramma heeft plaats
gevonden met de verwerkingsindustrie en het veredelingsbedrijfsleven. Daarnaast blijkt ui het
concept Kennis Beleidsplan (LNV),gesprekken met directies DWK en IH, vanuit de programmabeschrijvingen van het EU-kaderprogramma IV(FAIR en BIOTECH) en uit de evaluatie vanCPROprogramma 26,dat onderzoek op het gebied van genetische regulatie van metabolische
processen een centrale en zeer belangrijke speerpunt binnen de biotechnologie vormt. Een
blijvende interesse voor het genereren van kennis op het gebied van celtypering en transformatie
werd gesignaleerd. Deze marktinformatie heeft geleid t o t eenverschuiving van de onderzoekrichting waarbij research op het gebiedvan genetische regulatie van metabolische processen
versterkt isten koste van de somatische celgenetica en chromosoomoverdrachtonderzoek. Het
celbiologische onderzoek en de expertise op het gebied vantransformatie en celtypering blijft
gehandhaafd.
De genetische regulatie van een aantal zeer belangrijke biosynthese routes bij planten is
grotendeels nog onbekend en er iseen grote behoefte aan basiskennis over de genen, enzymen,
biochemische omzettingen en cellulaire lokalisatie van deze metabolische processen.Van de
meeste routes (bijvoorbeeld de biosynthese van geur- en smaakstoffen) zijnvaak niet eens de
biochemische en enzymatische omzettingen bekend die leiden t o t de vorming van deze
plantmetabolieten. Ook de plaats (welke cellen) waar deze biosyntheses plaatsvinden isvaak
volledig onbekend.Vergroting van onze kennis van deze routes, de genetische regulatie daarvan
en de cellulaire en subcellulaire lokalisatie waar deze biosyntheses plaatsvinden maakt het
mogelijk deze metabolische routeste beïnvloeden en via genetische modificatie of klassieke
veredeling te sturen.
De binnen dit programma verkregen kennis, methoden, moleculaire handvatten en uitgangsmateriaal zullen ter beschikking komen van het Nederlandse food- en non-food bedrijfsleven en de
veredelingsindustrie. Dit zal het concurrentievermogen van de Nederlandse agro- en veredelingsindustrie vergroten ten opzichte vanvooral de USAen Japan. Doordat veredeling op het
gebied van metabolische processen een nieuwe dimensie geeft aan het huidige veredelingsonderzoek, versterkt en kapitaliseert dit programma de expertise die binnen Nederland op het
gebied van veredeling aanwezig is(CPRO-DLO,Nederlandse veredelingsbedrijfsleven, LUW).

doel

Het genereren van kennis over genetische regulatie van metabolische processen en het
ontwikkelen van celbiologische en moleculaire methoden om deze metabolische routes via
genetische modificatie te kunnen sturen.Deze kennis en de ontwikkelde celbiologische
technieken worden gebruikt om de kwaliteit van gewassen te verhogen en in deze gewassen de
hoeveelheid en het type specifieke inhoudsstoffen zodanig te vergroten dat winning economisch
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rendabel wordt ten behoeve van deverwerkings- en bewerkingsindustrie en de veredelingsindustrie'.
Naast dit door LNVgefinancierde onderzoekprogramma zal er door derden gefinancierd,
additioneel onderzoek plaatsvinden op het gebied van aminozuurmetabolisme, suikertransport,
kleurstoffenbiosynthese en op het gebied van het ontwikkelen vantransformatiemethoden voor
aardbei, appel, karwij en suikerbiet. Specifieke thema's en projecten binnen de algemene
doelstelling zijn het genereren van kennis en methoden over de processen enfactoren die een
rol spelen bij:
Geur- en smaakstoffen
Bestudeerd wordt hoe geur- en smaakstoffen gemaakt worden in planten enwelke enzymen en
genen daarbij betrokken zijn. Geur en smaak van een product worden bepaald door een groot
aantal stoffen (somstot 300chemisch complexe verbindingen). Binnen dit project zal geconcentreerd worden op die stoffen die specifiek entypisch zijn voor bepaalde aroma's.Zo zal er op het
gebied van geurstoffen vooral onderzoek verricht worden naar de genetische regulatie van de
biosynthese vanterpenoïden die de belangrijkste componenten vormen van bijvoorbeeld
rozenolie. Voor de smaakstoffen betreft het vooral onderzoek naar de biosynthese van furaneol
en lactonen. Deexpertise ontwikkeld binnen het suikermetabolisme project (zie beneden) maakt
het ook mogelijk om het suikermetabolisme van vruchten te onderzoeken (suikers vormen een
belangrijke component voor de smaak). Naast moleculair genetisch en biochemisch onderzoek
wordt ook onderzocht welke cellen verantwoordelijk zijn voor de productie van deze secundaire
metabolieten. In het onderzoek worden aardbei (smaakstoffen) en petunia (geurstoffen) als
modelgewassen gebruikt. De experimenten op het gebied van geur- en smaakstoffen worden
uitgevoerd in samenwerking met het bedrijfsleven. Dit deel van het programma zal gedurende
de gehele looptijd van dit programma uitgevoerd worden.
Een klein deel van dit deel van het programma betreft onderzoek op het gebied van het
genereren van methoden en kennis die leiden t o t de identificatie van (somsvreemde) plantensoorten die interessante inhoudsstoffen in verhoogde hoeveelheden bevatten.Vanuit een
gedegen botanische achtergrond en met behulp van bestaande ente ontwikkelen zoeksystemen
worden dergelijke plantensoorten geïdentificeerd. Deze plantensoorten zullen gebruikt worden
voor veredeling, vervolgonderzoek of zijn direct van belang voor deverwerkende en bewerkende industrie. Dit onderzoek zal plaatsvinden gedurende de gehele looptijd van het project.
Additioneel aan dit programma zal er onderzoek verricht worden op het gebied van de
biosynthese van kleurstoffen (flavonoïden). Dit onderzoek zal gedurende 1995 en 1996
plaatsvinden gefinancierd door STW(1,8fte). Daarnaast wordt er op het gebied van
aminozuurmetabolisme een door derden gefinancierd project (3,0fte) uitgevoerd dat t o t doel
heeft het gehalte van aminozuren in een commercieel gewas via genetische modificatie te
verhogen ten einde eenverhoogde toegevoegde waarde te verkrijgen.
Suikermetabolisme
Binnen dit onderzoekthema wordt de biosynthese van fructanen bestudeerd. Fructanen zijn
suikers bestaande uit polymeren van fructose en hebben belangrijke commerciële toepassingen
voor de voedselindustrie en zijn ook belangrijk voor stresstolerantie. Erwordt bepaald
1. hoe maatwerkfructanen met specifieke ketenlengtes en vertakkingspatronen in grote
hoeveelheden gemaakt kunnen worden intransgene planten (1996-1999),
2. worden source/sink interacties bestudeerd (1998 en 1999).
In dit onderzoek worden fructaangenen uit aardpeer, knoflook entimotheegras geïsoleerd. Na
bestudering en modificatie zullen deze genen in de gewassen suikerbiet, aardappel,tomaat en
het modelgewas petunia geïntroduceerd worden om fructaanbiosynthese aante schakelen.
Naast aan de biosynthese vanfructanen wordt het suikermetabolisme in nectariën bestudeerd.
Nectariën zijn suborganen in bloemen, die een belangrijke rol spelen bij de aantrekking van
insecten. Deconcentratie en samenstelling van suikers bepaalt de kwaliteitvan de nectar en
daarmee de aantrekkingskracht voor bestuivers en de kwaliteit van de geproduceerde honing. In
dit programma wordt onderzoek verricht naar de genetische regulatie van het suikermetabolisme in nectariën waarbij petunia alsmodelgewas gebruikt wordt. Het onderzoek leidt t o t
inzicht in wijze waarop de diverse suikersworden geproduceerd ent o t de isolatie van
regulerende genen. Dergelijke genen kunnen worden toegepast voor genetische modificatie van
het metabolisme in nectariën, leidendt o t verandering van de nectarsamenstelling.
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Additioneel aan dit door LNVgeldente financieren project vindt onderzoek plaats dat
gefinancierd wordt door het Spaanse ministerie van Wetenschappen (1,0fte). Het betreft de
isolatie en karakterisering van suiker-transportgenen. Definanciering stopt eind 1996; geprobeerd zalworden om hier vervolgfinanciering voor te vinden.
Celtypering en transformatie
Methoden worden ontwikkeld om kleine hoeveelheden van stoffen (bijv DNA, RNA, eiwitten of
inhoudsstoffen) in een celof cellente brengen of juist uit een celte halen.Stoffen die in een cel
gebracht of aan een cel gehecht kunnen worden zijn bijvoorbeeld kleurstoffen waardoor een cel
gevolgd kan worden in haar ontwikkeling. Stoffen zullen ook uit cellen gehaald worden en
vervolgens biochemisch geanalyseerd worden.Via deze methoden worden cellen getypeerd en
kan bepaald worden welke cellen betrokken zijn bij biosynthese van bepaalde stoffen. Dit deel
van het LNV-onderzoekprogramma zal gedurende de gehele looptijd van het project
plaatsvinden.
Dedoor CPRO-DLO ontwikkelde unieke celtyperingstechnologie wordt ook gebruikt om
overdracht van genetisch materiaal naar recalcitrante gewassen te optimaliseren en substantieel
te verhogen. Daarbij zal dit onderzoek zich concentreren op de ontwikkeling van transformatieprotocollen voor die gewassen die van belang zijn om metabolische processen te modificeren.
Het ontwikkelen van transformatieprotocollen zalvoor een klein deel door LNVgelden t o t 1997
gefinancierd worden. In devoorafgaande jaren isop CPRO-DLOgewerkt aan methoden voor de
transformatie van Engels raaigras (Lolium perenne). De methode istoen niet volledig uitontwikkeld. Recente ontwikkelingen op het gebied van detransformatie van monocotylen en de
toenemende interesse voor voederwaarde van ruwvoer zijn aanleiding geweest t o t dit
onderzoek. Het doel van dit kleine en eind 1996 af te sluiten project iseen transformatieprotocol
te ontwikkelen en gebruiksklaar te maken voor enkele genotypen om in eenvervolgproject de
voedingswaarde van lolium te verbeteren door introductie van fructaangenen.
Het resterende en overgrote deel van het transformatieonderzoek isadditioneel aan dit LNVprogramma. Het wordt door derden gefinancierd en betreft transformatie van aardbei,appel,
karwij, aardappel ensuikerbiet (3,7fte). Door de uitvoering van het celtypering- en transformatieonderzoek wordt de opgebouwde celbiologische kennis en expertise in stand gehouden
hetgeen in de evaluatie van het vorige programma belangrijk gevonden werd. Ook het
veredelingsbedrijfsleven vindt dit belangrijk hetgeen gebleken is uit deverkennende gesprekken
en de aantoonbare bereidheid tot (mede)financiering.
planning 1997

De algemene doelstelling van dit programma is'Het via veredeling en moleculaire veredeling
ontwikkelen van planten die in staat zijn om economisch belangrijke maatwerkmoleculen op een
natuurlijke en milieuvriendelijke wijze voor agro-industrieel gebruikte produceren'.
Consumenten en dus ook industrieën hebben eentoenemende behoefte aan gezonde en op
natuurlijke en milieuvriendelijke wijze geproduceerde plantenproducten.
Binnen de specifieke thema's en projecten van dit programma zullen de volgende concrete
resultaten in 1997 bereikt worden.
Geur- en smaakstoffen
Dit thema sluit aan bij de maatschappelijke tendens naar meer natuurlijke aroma's in voedings-,
gezondheids- en personal care producten. In 1996worden defysiologische en biochemische
experimenten m.b.t. de geurstofproductie in petunia en de smaakstofproductie in aardbei
afgerond. Een betrouwbare methode om op reproduceerbare wijze de geur- of
smaakstoffensamenstellingte bepalen isopgezet. Ten behoeve van dit thema isin 1996 met
subsidie in het kader van de PPIMibiton regeling een DNA robot met computerapparatuur
aangeschaft ter waarde van ƒ 150000,-.In 1997 zullen de eerste geur- en smaakstofgenen uit
petunia en aardbei geïsoleerd en,met behulp van de nieuwe apparatuur, gekarakteriseerd
worden. Van deze genen zal de basevolgorde bepaald worden en zal het expressiepatroon in de
tijd en plaats onderzocht worden. Genconstructen zullen gemaakt worden die uiteindelijk ten
doel hebben om de geur- ensmaakstofproductie te verhogen (kwantitatief), te verbeteren
(kwalitatief) o f t e verhinderen (bij off flavors). In 1997 zullen de eerste transformatie
experimenten naar petunia en aardbei uitgevoerd gaan worden. Voor elk genconstruct zullen 1520transformanten gegenereerd worden die in 1998 geanalyseerd worden op geur- of
smaakstoffensamenstelling.
Een belangrijke vinding in 1996was de ontdekking dat vanille (wereldwijd een van de
belangrijkste aroma's) geproduceerd wordt door petunia bloemen. Dit opent de mogelijkheid
om tijdens de genisolatie-experimenten ook op genen te letten die betrokken zijn bij vanille
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biosynthese. In relatie daarmee zal in 1997 binnen de plant Vanilla planifolia (de bron van
natuurlijke vanille aroma) de biosynthese van vanilline in relatie met boonvorming en
boonontwikkeling bestudeerd worden. Mijlpalen 1997:het beschikbaar komen van smaak- en
geurstofgenen;transgene petunia en aardbei planten. Output 1997:2artikelen in internationale
tijdschriften,
1voorlichtend artikel.
Suikermetabolisme
Fructanen zijn fructosepolymeren met belangrijke food (voedingsvezel, low calory sweetener) en
non-food (vezels,voor wasmiddelen) toepassingen. In 1996zullen genconstructen gemaakt zijn
die het mogelijk maken om daadwerkelijk fructanen in suikerbiet te produceren. Transgene
suikerbieten zullen daadwerkelijk in 1997 gegenereerd worden. In 1997zullen deze transgene
planten op moleculaire en biochemische wijze geanalyseerd worden.Zo kan bepaald worden of,
hoeveel en welk type fructanen in deze planten gemaakt worden.
In 1996 zijn de eerste nectariën-specifieke genen uit het modelgewas petunia geïsoleerd en ten
dele gekarakteriseerd. In 1997zal defunctie van deze genen verder bepaald worden via een
zogenaamde 'reverse genetics' aanpak. Daarnaast zal de biochemische samenstelling van petunia
nectar bepaald worden.
Mijlpalen 1997:er zal een prototype 'frutanenbiet' geproduceerd worden, kennis over de functie
en expressievan de eerste nectariën-specifieke genen. Output 1997:2artikelen in
vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften, 1patent applicatie
Celtypering en Transformatie
Het project 'Transformatie Engels Raaigras'zal in 1996 aflopen. Het celtypenngsproject richt zich
met name op de ontwikkeling van methoden om planten te transformeren die vervolgens in
staat zijn om op efficiënte wijze economisch belangrijke en renewable (eiwitten, koolhydraten,
vetten en groene chemicaliën alskleurstoffen, flavonoïden, smaakstoffen, geurstoffen)
producten te maken. In 1997zullen experimenten uitgevoerd worden om te bepalen of de
celtyperings methode die voor suikerbiet ontwikkeld en gepatenteerd is,toegepast kan worden
voor een aantal andere gewassen: Vicia faba, ui,soyaboon, maïs. Daarnaast zullen de
experimenten die voor aardbei zijn opgezet m.b.t het voorkomen van smaakstoffen in de
verschillende delen van devrucht en in relatie met vruchtontwikkeling, in 1997 afgerond
worden. Mijlpalen 1997: beantwoording van devraag of de ontwikkelde celtyperingsmethode
ook voor andere gewassenwerkt, het verkrijgen van kennis van de celtypen waarin smaakstoffen
gevormd worden. Output: 1artikel.
andere relevante
programma's

281,282,286

indicatie omvang

totaal 2,8 M / , waarvan 1,7 Mƒgefinancierd door LNV

projecten

Geur- en smaakstoffen
2.050.018
Geur- en smaakstoffen petunia en aardbei (CPRO-DLO ,A.J.van Tunen)
2.050.017
Transformatie aardbei (CPRO-DLO,F.A. Krens)
2.050.027
Vanille (CPRO-,W.A. Brandenburg)
2.050.016

Isolatie Fructaangenen (CPRO-DLO,A.J.van Tunen)

2.040.034

Moleculaire regulatie van het suikermetabolisme in nectariën (CPRO-DLO,
C M . Creemers-Molenaar)

2.050.023

Celtypen en transformatie competentie (CPRO-DLO,F.A. Krens)
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programma 287

Het ontwikkelen van methoden ten behoeve vanen het gebruik
van RassenInformatiesystemen en het produceren van
rassenlijsten

programmaleider

Dr.ir. A.A.J.M. Franken— CPRO-DLO

aanvangsjaar

1996

eindjaar

1997

samenvatting

In detoekomst zal het cultuur- en gebruikswaarde onderzoek op een andere manier
plaatsvinden, doordat veel meer dantot nutoe het geval was de gegevens van de bedrijven en
andere instellingen betrokken zullen worden in het onderzoek. Dat vraagt drastische
aanpassingen van het huidige systeem.
Het doel van dit programma isdesystemen rond het vaststellen van de cultuur- en
gebruikswaarde van rassenzodanig te verbeteren,dat daardoor de kwaliteit en de efficiëntie
van de productie,verwerking en presentatie van rasseninformatie verhoogd wordt.

aanleiding

De consument isintoenemende mate gevoelig voor dewijze waarop onsvoedsel is
voortgebracht, zowel in de primaire als in deverwerkende fasen.De aandacht verschuift naar
een meer natuurlijke productie, meer zorg voor het milieu, grotere duurzaamheid en integrale
ketenzorg.
Al deze ontwikkelingen vragen om eenveranderd rassensortiment. Rasseninformatie is nodig
voor een goede kwaliteits-, resistentie- en milieumanagement envoor het optimaliseren van het
bedrijfsresultaat. Kennis over raseigenschappen en hoe rassen met verschillende combinaties van
eigenschappen reageren, bijvoorbeeld op verschillende milieus/teeltwijzen, isvan essentieel
belang.
Bij de aanbeveling van rassenzijn leveranciers van uitgangsmateriaal,telers, handelaren,
fabrikanten en consumenten te onderscheiden elk met hun eigen belangen. Bij de rassenkeuze is
daarom behoefte aan objectieve informatie, waarbij de raseigenschappen zo goed mogelijk
tegen elkaar afgewogen worden. Daarbij moet de gehele keten in beschouwing genomen
worden. Enerzijds omdat afhankelijk van de plaats in de keten verschillende raseigenschappen
van belang zijn en anderzijds omdat vaak tegenstrijdige belangen aan de orde zijn.
Bij de integrale ketenzorg staat eenveilige, duurzame en economische rendabele productieketen
voorop,waarbij de kwaliteit van het product door de hele keten moet kunnen worden
gewaarborgd. Daar het uitgangsmateriaal aan de basisstaat van de keten,ishet van belang om
t o t eenjuiste rassenkeuze te komen,te meer daar inwendige kwaliteitsfactoren een belangrijk
rol spelen bij de integrale ketenzorg.
Samen met de proefstations iseen inventarisatie gemaakt van de knelpunten bij het uitvoerend
cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek. Deze zijn samengevat in de nota Methodenonderzoek
CGO,waarbij vier belangrijke onderzoekthema's zijn geïdentificeerd, waaronder statistische
methoden en protocols.
Volgens artikel 73van deZaaizaad-en Plantgoedwet kunnen voor groepen van cultuurgewassen
Rassenlijsten worden aangehouden. Dit heeft geresulteerd in de Besluiten Aanbevelende
Rassenlijst Landbouwgewassen, Aanbevelende Rassenlijst Groentengewassen, Aanbevelende
Rassenlijst Bosbouwgewassen,Aanbevelende Rassenlijst Fruitgewassen en Aanbevelende
Rassenlijst Siergewassen ende daarbij behorende Beschikkingen.
De Rassenlijst voor Landbouwgewassen en die voor Bosbouwgewassen hebben een bindend
karakter.

doel
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Dit onderzoekprogramma isgericht op het ontwikkelen van protocols en het opzetten van een
accreditatiesysteem voor het cultuur- en gebruikswaardeonderzoek. Daarnaast wordt in dit
programma uitvoering gegeven aan een aantal wettelijke taken.
Een goedewaardebepaling en informatie over nieuwe rassen met verbeterde eigenschappen zijn
beleidsmatig van belang omdat deze rassen bijdragen aan de mogelijkheden om de
milieubelasting ten gevolge van deteelt te verminderen en omdat ze bijdragen aan het
vergroten van de concurrentiepositie van de Nederlandse land- en tuinbouw.

Doelstellingen van het onderzoek t.b.v. de WDT:
- Ontwikkeling van Protocollen
Doel van protocollen ishet mogelijk maken van accreditatie van bedrijven, doorzichtig maken
en standaardiseren van de beproeving van rassen,waardoor een betrouwbare, snellere en
goedkopere waardevaststelling van nieuwe rassen bereikt wordt en delen van het
routinematige cultuur- en gebruikswaarde onderzoek op goede wijze door derden kan
worden uitgevoerd.
- Accreditatie
Doel van het opzetten van een systeem van accreditatie van bedrijven ishet borgen van de
kwaliteit van bedrijven,waardoor delen van het routinematige cultuur- en
gebruikswaardeonderzoek op goede wijze door derden kan worden uitgevoerd.
- Statistische methoden
Protocollen vereisen een goede statistische onderbouwing. Belangrijke onderwerpen
betreffen de analyse van genotype-milieu-interactie, analyse van waarderingscijfers en het
ontwerpen van efficiënte beproevingssystemen. Eenbelangrijk aspect daarbij ishet ontwikkelen van methoden, die gebruikmakend van binnenkomende gegevens, het systeem voor
het onderzoek van de cultuur- en gebruikswaarde van rassenverder optimaliseren.
- Ontwikkelen van een systeemom CGOgegevens te verzamelen en te verwerken tot
rasinformatie
Doel ishet beheersen van de gegevensstromen, het verzamelen,verwerken en bewerken van
de informatie over rassenop basiswaarvan voorlichting over rassen gegeven kan worden.
Erzal een rasseninformatiesysteem in nauwe relatie met het bestaande systeem voor
registratie en kwekersrecht (REX)opgezet worden,waarbij de gegevensstromen zoveel
mogelijk geautomatiseerd moeten worden.
Het systeem van rasseninformatie zalworden uitgevoerd volgens de methode Landbouw
Informatica Aanpak (LIA) omdat hiervan binnen CPRO-DLO- kennis aanwezig isen in
voorkomende gevallen een beroep kan worden gedaan op de LIA-expertise binnen LNV.Er
zal een gegevens- en activiteitenanalyse en een interactie-analyse plaatsvinden en vervolgens
zal een ontwerpplan voor hette bouwen systeem gemaakt worden. In laterejaren zal het
systeem gebouwd en gevuld worden.
Doelstellingen van deWDT in engere zin:
- Het leveren van rasseninformatie
Door de constante verbetering van het rassensortiment, in beeld gebracht door het cultuuren gebruikswaardeonderzoek en vastgelegd in de Rassenlijsten,wordt een bijdrage geleverd
aan een concurrerende, milieuvriendelijke, duurzame en veilige landbouw. Aspecten die
daarbij een steeds belangrijker wordende rol spelen zijn productkwaliteit, productiekwaliteit,
volksgezondheid en milieuzorg.
- Hetvoeren van de secretariaten van de commissies voor het samenstellen van de Rassenlijsten
- De Nederlandse bijdrage leveren aan de Gemeenschappelijke rassenlijst voor
Landbouwgewassen
- De indeling van Engels raaigras rassen in verband met de zaaizaadsteun van deEU
planning 1997

In 1997zullen deWDTtaken in engere zin vervuld worden. DezeWDT-taken worden verricht in
het kader van wettelijke bepalingen, die detoelating van nieuwe rassent o t de markt reguleren.
De resultaten die in 1997gerealiseerd worden zijn als volgt.
a) De productie van de rassenlijst voor landbouwgewassen op basisvan het cultuur- en
gebruikswaarde onderzoek voor landbouwgewassen, die door CPRO-DLOverwerkt en
besproken worden in de rassenlijstcommissie landbouwgewassen.
b) Deafhandeling van lopende (bezwaren) procedures voor de andere rassenlijstcommissies.
c) Het aanleveren van gegevens en ander relevante informatie aan de EUvoor de productie van
de Gemeenschappelijke Rassenlijst Landbouwgewassen.
d) Het maken van een indeling van Engels raaigrassen en aanlevering van data aan de EU in
verband met de zaaizaadsteun van deEU.
e) Toetsing van boomsoorten op gebruikswaarde.
f) Beschrijving en bewaring van genenbronnen van inheemse boom- en struiksoorten.
g) Coördinatie internationaal genen bewaringsprogramma.
h) Selectie genetisch materiaal van edele boomsoorten.
i) Toetsing en beschrijving genetisch materiaal van edele boomsoorten.
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Het onderzoek ter ondersteuning van de WDTtaken zal in 1997 het volgende opleveren.
a) Onderzoeksprotocollen voor de meest belangrijke landbouwgewassen voor een nieuw cultuur
en gebruikswaarde onderzoek op basisvan discussies binnen het AKK-project Rail.
b) Verbeterde statistische methoden voor het cultuur- en gebruikswaarde onderzoek voor
landbouwgewassen.
c) Onderzoekprotocols voor een aantal,door het bedrijfsleven belangrijk geachte gewassen
(voornamelijk groentengewassen) die niet binnen het AKK-project worden meegenomen
worden.
d) Eensysteem om efficiënt gegevens over rassente verwerken en opte slaan in een
geautomatiseerde databank
andere relevante
programma's
indicatie omvang

totaal 1,8 M / , waarvan 1,7 Mƒten lastevan LNV

projecten

LNV-financiering
28701
Het ontwikkelen van kwantitatieve methoden voor een efficiënt rassenonderzoek
(CPRO-DLO,F.A. van Eeuwijk)
28702
Het ontwikkelen van protocollen (CPRO-DLO,J.H.Stolk en H. Bonthuis)
28704
Rassenlijstvoor Landbouwgewassen (CPRO-DLO, H. Bonthuis)
28705
EUrassenlijst (CPRO-DLO,J.J.Bakker)
28708
Activiteiten t.b.v. andere rassenlijsten (CPRO-DLO,J.J.Bakker)
28710
Ontwikkelen van eensysteem om CGO-gegevens te verzamelen ente verwerken tot
rasinformatie (CPRO-DLO,J.H.Stolk)
28711
AKK-project RAIL:Ontwikkeling van een duurzaam ketengestuurd systeem voor Ras
Analyse en Informatie Landbouwgewassen (CPRO-DLO, H.C.H. Ghijsen)
37049
Genetische kwaliteit van inheemse bomen (IBN-DLO,S.M.G.de Vries)
37053
Rassenlijst van bomen (IBN-DLO,S.M.G.de Vries)
Financiering door derden
28709
Interactie tussen rassenenteelttemperatuur (NOVEM, Landbouwschap)
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3.3 Diergezondheid en dierenwelzijn
221
246
251

Productie van vaccins, reagentia en diagnostica t.b.v. de dierhouderij
Klimaat en luchtkwaliteit gericht op de gezondheidstoestand van het dier
Verhoging van de immunologische 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
253 Fysiologische weerstand van deslijmvliezen van de luchtwegen en het maagdarmkanaal
van het varken
254 Onderzoek naar een optimaal gebruik van het natuurlijk, immunologisch afweersysteem
als essentieel onderdeel van de gezondheidsbalans van huisdieren
294 Onderzoek ter bevordering van pluimveegezondheid en veiligheid van pluimveeproducten
295 Ontwerpen en evalueren van methoden om landbouwhuisdierpopulaties vrij te maken en
te houden van Aujeszky virus, IBR,Actinobacillus pleuropneumoniae, en Salmonella
enteritidis
296 Synthetische vaccins,diagnostica en hormoon analoga
298 Preventie en bestrijding van Veewet- envirale exotische ziekten
299 Diagnostiek in het kader van wettelijke en opgedragen taken,diagnostiekontwikkeling in
het kader van bestrijdings- en monitoringsprogramma's en referentietaken ID-DLO
300 Advisering van de rijksoverheid betreffende de registratie en de kwaliteitsbewaking van
diergeneesmiddelen en detoelating vantoevoegingsmiddelen in diervoeder
301 Aanpassingsvermogen en welzijn van landbouwhuisdieren
(304) Gebiedsgerichte oplossingen voor behoud en ontwikkeling van de kwaliteit van natuur en
landschap door landbouwbedrijven (zie 3.9)
(310) Economie, bedrijfsvoering en milieukwaliteit (zie 3.14)
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programma 221

Productie van vaccins,reagensen diagnostica t.b.v. de
dierhouderij

programmaleider

Dr. P.B.G.M. Belt— ID-DLO

aanvangsjaar

1994

eindjaar

1997

samenvatting

Het programma verschaft middelen en diensten nodig voor de productie van de, door ID-DLO te
leveren, biotechnologische en dierlijke producten,waarin het bedrijfsleven niet voorziet, of niet
in de gewenste kwaliteit kan voorzien, of waarvan de productie onder de directe verantwoordelijkheid van het Ministerie van LNVdient plaatste vinden.

aanleiding

ID-DLOfungeert alsproductie-eenheidvoor de bereiding van een breed scalavan producten en
staat ter beschikking van de Minister van LNV in geval van een plotselinge noodzaak om enig
product te bereiden. De producten zijn te karakteriseren als:
- noodzakelijk, maar voor de industrie niet aantrekkelijk om te produceren vanuit commercieel
oogpunt, of,
- van zodanig belang, dat de overheid aanwezigheid en kwaliteit zeker wil stellen door het
instituut het monopolie voor de productie te geven (bijvoorbeeld MKZ-vaccin en tuberculines).

doel

De doelstelling iste voorzien in veterinaire reagentia, diagnostica en immunobiologische diergeneesmiddelen, waarin het bedrijfsleven niet voorziet, of niet in de gewenste kwaliteit kan
voorzien, of waarvan de productie onder de directe verantwoordelijkheid van het Ministerie van
LNVdient plaatste vinden. Het programma beoogt verder een optimale samenwerking met en
ondersteuning van het DLO-onderzoek en een bijdrage aan de gezondheid van mens en dier.
Dete leveren prestatie isgekoppeld aan devraag vanuit de doelgroepen. Dewettelijke taak
(bijvoorbeeld stand-by-MKZ-vaccinproductie, het produceren en beschikbaar houden van tuberculines, Sruce//a-antigeen) wordt volledig gefinancierd door het Ministerie van LNV en de
dienstverlenende taak (overige diagnostica) wordt mede gefinancierd door derden (voornamelijk
SGDen Rijksdienst voor Vee enVlees) via deverkoop van producten.

planning 1997

andere relevante
programma's
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Programma 221 heeft als primaire doelstelling de productie, kwaliteitscontrole en/of het beschikbaar houden van veterinaire reagentia, diagnostica en immunobiologische diergeneesmiddelen,
waarin het bedrijfsleven niet voorziet, of niet in de gewenste kwaliteit kanvoorzien, of waarvan
de productie onder de directe verantwoordelijkheid van het Ministerie van LNVdient plaats te
vinden. Deze productietaken hebben een continu karakter. Defeitelijke inhoud van WDT zal dus
ook het komende jaar niet noemenswaardig veranderen. De bezuinigingen voor 1997zullen met
name gehaald worden door reorganisatie van de werkzaamheden.
Defeitelijke wettelijke opgedragen taken (Veewet en de Gezondheid- enWelzijnwet voor
Dieren) of taken die hieruit voortvloeien (b.v. De regeling in het kader van de georganiseerde
dierziektenbestrijding) die in 1997 binnen programma 221 bewerkt worden zijn de productie,
kwaliteitscontrole en/of beschikbaar houden van: 1)vaccins en antisera,waaronder de MKZ
vaccin-noodvoorraad, miltvuurvaccin, miltvuurserum etc. 2) diagnostica,waaronder Tuberculine,
Brucelline, Brucella Abortus antigenen etc. en 3) biologische reagentia, waaronder Staphylococcen beta-toxine, cavia-complement en haemolytische amboceptor.
Naast de primaire taak, de productie, kwaliteitscontrole en beschikbaar houden van bovengenoemde producten wordt ook innen het programma gewerkt aan de implementatie en instandhouding van GMPen de registratie van diergeneesmiddelen (inclusief het bijbehorende onderzoek).Dezetaken vloeien voort uit de Diergeneesmiddelenwet enworden in 1997 met kracht
voortgezet.
Deexpertise voor de productie van MKZ-vaccin en sensitines zal onderhouden worden conform
de afspraak met het bestuur van ID-DLO, met instemming van LNV (Chief Veterinary Officer). Het
beheer en onderhouden van de noodvoorraad MKZ-vaccin wordt voortgezet. Tevens isnog een
beperkte hoeveelheid ruimte gereserveerd voor onderzoek naar verbetering van producten en
productieprocessen.

indicatie omvang
projecten

totaal 1,6 Mƒten laste van LNV
47100.00.
000102030447100.10

Productie (PRO) en Kwaliteitscontrole (VKB) (ID-DLO, F. Reek)
Algemene activiteiten t.b.v. productie en kwaliteitscontrole
MKZ vaccin
Tuberculine
Overige bacteriologische en parasitologische producten/diagnostica, incl. bloedproducten
Overige virologische producten/diagnostica
Productontwikkeling/verbetering
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programma 246

Klimaat en luchtkwaliteit gericht op degezondheidstoestand van
het dier

programmaleider

Dr.ir. CE.van 't Klooster — IMAG-DLO

aanvangsjaar

1995

eindjaar

1998

samenvatting

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

aanleiding

In stallen spelen klimaat en infectiedruk een grote rol.Voor beheersing van het stalklimaat op
dierniveau isbeheersing van het luchtbewegingspatroon in stallen nodig. De infectiedruk wordt
bepaald door binnenkomst van pathogenen envia aerogene routes en door verspreiding van
pathogenen binnen bedrijven. Bijkomende aspecten zijn emissies naar het milieu die binnen
hiervoor gestelde normen dienen te blijven, het energieverbruik, de economische en bedrijfskundige haalbaarheid.
Binnen integrale ketenbewaking wordt met het oog op kwaliteitszorg, kostenbewaking en
dierlijk welzijn gestreefd naar eenvermindering van het medicijngebruik bij dieren. Uitkomsten
van empirisch,experimenteel en epidemiologisch onderzoek wijzen in de richting dat ziekten en
suboptimale gezondheid voor eenwezenlijk deel samenhangen met de klimaatcondities en de
luchtkwaliteit in de stal. Deze uitkomsten zijn overwegend kwalitatief en derhalve nog niet
bruikbaar om stallen te ontwikkelen met een lage infectiedruk.
Bij kwantificering van de klimaatcondities spelen ongunstige temperatuurverdelingen en luchtstromingen, alsmedewisselingen hierin, een centrale rol. Bij de luchtkwaliteit zijn de aanwezigheid van schadelijke gassen envaste deeltjes (stof, endotoxinen, pathogenen etc.) belangrijk.
Daarnaast dienen de arbeidsomstandigheden in stallen sterkte worden verbeterd met het oog
op de gezondheid van de dierverzorgers. Hier wijst het onderzoek er op dat de problemen ook
vooral worden veroorzaakt door de luchtkwaliteit met een prominente rol voor de aanwezigheid
van stof.
Door de grote economische schade die infecties in stallen veroorzaken groeit de belangstelling
om klimaat en luchtkwaliteit beter te beheersen. Eenverbetering van de klimaatbeheersing op
de factoren luchtsamenstelling (zowel schadelijke gasvormige alsvaste stofcomponenten) en
lokale verdeling van zowel de luchtbeweging alsdetemperatuur isnodig om de problemen van
diergezondheid en arbeidsomstandigheden opte kunnen lossen.
Dit levert ook aanknopingspunten op voor de emissieproblematiek omdat bronsterkten meestal
worden bepaald door lokale temperaturen en de lokale luchtbewegingen bepalen hoe de
schadelijke componenten worden opgenomen en naar de uitstroomopeningen worden getransporteerd. Tevens iser een direct verband met het energieverbruik zodat dit als belangrijk aandachtspunt wordt meegenomen.
Naast het empirisch toetsen vantechnische hulpmiddelen, gepaard gaande met hoge investeringen en eentoename van het energieverbruik, zoals in het programma gezondheid van het
Proefstation voor deVarkenshouderij, wat mogelijk oplossingen voor de korte termijn aanreikt is
het zinvol om verdelingsmodellen te ontwikkelen die ingezet kunnen worden bij het ontwerpen
van stallen die de problematiek van energiekosten, investeringskosten, infectiedruk en emissies
integraal benaderen en daarom tot optimale ontwerpen kunnen komen en de kwaliteit van het
binnenklimaat kunnen verbeteren door een goede verdeling van schone lucht en een goede
afvoer van ongewenste stalluchtcomponenten.

doel

Het onderzoek dient de mogelijkheden aante dragen voor een stalontwerp waarbij de combinatie van klimaatbeheersing met eisen die aan de inrichting van stallen worden gesteld,waarbij op
optimale wijze isvoldaan aan de gezondheidscriteria voor de dieren, de gezondheid van de
dierverzorger, de milieu-eisen aangaande de emissievan schadelijke componenten en het
energieverbruik. Deontwikkeling van de normen behoort niett o t het onderzoekgebied van dit
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programma. Hierop zijn onderzoekprogramma's gericht vanuit de dierfysiologie en de arbeidsomstandigheden.
Een belangrijke inspanning zal moeten worden geleverd om de ruimtelijke verdeling van temperatuur en luchtstroming alsfunctie van gebouwparameters als de geometrie, inrichting en
uitvoering van de stal en dierparameters alsdierbezetting enwarmteproductie te kunnen
bepalen. Hierbij zal het gereedschap van de numerieke stromingsleer (incl. warmte- en massatransport; 'computational fluid dynamics' of cfd) worden toegepast.
Binnen IMAG-DLO isreeds gespecialiseerde soft- en hardware aanwezig met basis know-how om
dit voor dit doel inte kunnen zetten. Erzal echter een belangrijke inbreng via expertise-ontwikkeling nodig zijn voor een adequate toepassing in dit programma.
De ontwikkelde modellen voor de stromings- entemperatuurverdeling in de stal kunnen dienen
om snel een groot aantal alternatieve uitvoeringsvormen van stallen en klimaatbeheersingsstrategieën te evalueren op de aan het klimaat te stellen eisen.Dit modelonderzoek moet in samenhang worden uitgevoerd met experimenteel onderzoek waarin metingen aan het stalklimaat
worden verricht om de modelvorming te toetsen ente valideren. Dit experimentele onderzoek
zal op twee fronten moeten worden uitgevoerd: aan de ene kant kunnen aan een geïdealiseerde, vereenvoudigde situatie de uitgangspunten voor de modelvorming worden getoetst, daarnaast zal in reële situaties het stalklimaat moeten worden gemeten om reële randvoorwaarden
voor de modellen te bepalen en de meer complexe werkelijkheid met de modelberekeningen te
kunnen vergelijken. Intwee slagen zullen de modellen worden uitgebreid met respectievelijk de
verdeling van luchtcomponenten, inclusief inerte vaste deeltjes en de verdeling van pathogenen.
Deze uitbreidingen zullen ook moeten worden gevalideerd onder gecontroleerde en onder
praktijkomstandigheden.
Het instrument van de modelvorming en de experimentele toetsing vergroten in sterke mate het
inzicht in de verschillende stalklimaatprocessen en hun samenhang. Op basisvan dit inzicht
kunnen stalsystemen worden ontwikkeld waarbinnen met klimaatbeheersingsstrategieën voldaan kan worden aande gezondheidscriteria voor de dieren, de gezondheidseisen van de
dierverzorger en de milieu-en energie-eisen.
planning 1997

Met behulp van de ontwikkelde modellen van het klimaat in stallen (Computational Fluid
Dynamics, CFD)wordt de ruimtelijke verdeling van de belangrijkste klimaatparameters, afhankelijk van staltype en klimatiseringssysteemvastgesteld. In 1997zalverdere CFD-modelvorming en
validatie van de modellen, in het in 1996gerealiseerde klimaatlaboratorium plaatsvinden in
project 54.604 in het kader van Strategische Expertise Ontwikkeling (SEO).
Bij de modelvorming van het stalklimaat op dier- en stalniveau staan verbetering van de leefomgeving van het dier en het energiegebruik voor de klimatisering centraal. Belangrijk in de
modelvorming isderhalve de interactie van dier en klimaat en de effecten van klimatiseringssystemen op het klimaat, de klimaatregeling en het energiegebruik. Een aantal aspecten van
innovatieve klimatiseringssystemen kunnen op hun perspectieven voor de praktijk worden
beoordeeld..
De luchtkwaliteit in de stalwordt met name bepaald door de locale concentraties van schadelijke
gasvormige envaste deeltjes. Verspreiding en afvoer van schadelijke deeltjes worden bepaald
door productieprocessen enfysische processen zoals localetemperaturen en luchtbewegingen.
Bovengenoemde modelvorming van het stalklimaat isderhalve essentieel om devertaalslag te
maken van het klimaat in de stal naar de luchtkwaliteit voor het dier.
Op basisvan de beschikbare literatuur en de reedsverzamelde data zal een start gemaakt
worden met de ontwikkeling van kennismodellen over stofproductie en -verspreiding. De bestaande stromingsmodellen voor lucht in stallen zullen worden uitgebreid met transportfuncties
van stofdelen (SEO-project 54.604),waardoor vertaling van stofproductie naar stofconcentraties
op verschillende plekken in de stal mogelijk is.In 1997 zullen experimenten worden voorbereid
om deze modellen te toetsen in de gebouwde klimaatcel. In het kader van de door DWK gefinancierde inspanningen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden, zullen Praktijkonderzoek
Pluimveehouderij en IMAG-DLO ook werken aantechnieken ter verlaging van de stofconcentratie. De binnen 246 gegenereerde kennis over productie en verspreiding van stof, zal daar ook
ingebracht worden. Ruwvoerverstrekking,wenselijk vanuit welzijnsoogpunt, kan positieve en
negatieve invloeden op de luchtkwaliteit hebben,zo kan de ammoniak concentratie onder
sommige omstandigheden dalen en kan de stofconcentratie mogelijk stijgen.
Verder zal aandacht worden besteed aan het energieverbruik in de klimatisering. Studie is
voorzien naar de mogelijkheden om het energieverbruik in de veehouderij te reduceren. Afhankelijk van mogelijkheden voor externe financiering zal in 1997 een project gestart worden gericht
op de ontwikkeling van een ontwerpgereedschap van grondbuissystemen.
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andere relevante
programma's
indicatie omvang
projecten

totaal 0,5 M / ten lastevan LNV
54.604
53.314
54.310
54.305
53.304
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Modelvorming voor ruimtelijke verdeling van het klimaat in varkensstallen met behulp
van Computational Fluid Dynamics (IMAG-DLO,T.de Jong)
Huisvestingssystemen met een lage infectiedruk (IMAG-DLO,A.J.A. Aarnink)
Modelonderzoek stalklimaat op dier- en stalniveau (IMAG-DLO, E.N.J.van Ouwerkerk)
Het gebruik van grondbuizen in deveehouderij (IMAG-DLO, N.J.van de Braak)
Ruwvoerverstrekking (IMAG-DLO, CE.van 't Klooster)

programma 251

Verhoging vande immunologische enfysiologische weerstand
van de luchtwegen bij het rund

programmaleider

Prof.dr. J.T.van Oirschot — ID-DLO

aanvangsjaar

1995

eindjaar

1998

samenvatting

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

aanleiding

Maatschappelijke achtergrond
De rundveehouderij isvan oudsher van groot belang voor de economie van ons land en staat
internationaal in een hoog aanzien. Deze positie moet gehandhaafd blijven of bij voorkeur
verbeterd worden. Infectieziekten veroorzaken jaarlijks een ernstige vermindering van de
rentabiliteit van deveehouderij. Exacte cijfers zijn niet bekend, maar alleen al de schade t.g.v.
sterfte van kalveren die persistent met BVDV (bow'ne virus diarree virus) zijn besmet, beloopt
jaarlijkstenminste 20 miljoen gulden.
Daarnaast wil de maatschappij dat runderen op eenvoor mensen aanvaardbare wijze gehouden,
gehuisvest enverzorgd worden. Eenoptimale productie moet niet ten koste gaan van het welzijn
van het rund. Omtegemoet te komen aan de (somstegenstrijdige) economische en maatschappelijke wensen die er leven, isonderzoek vereist. In het kader van de economie, de handel in
runderen en rundveeproducten, waaronder sperma en embryo's, die steeds meer internationaliseert, ishet sterk aante bevelen om bepaalde dierziekten uit te roeien. Omtegemoet te komen
aan de maatschappelijke acceptatie van de rundveehouderij isonderzoek nodig naar de gezondheid en het welbevinden van het dier in de productiesystemen. Daarnaast lijkt het toekomstbeeld
(rapport Julicher) aante geven dat een steeds grotere verantwoordelijkheid ten aanzien van
gezondheid enwelzijn bij de veehouder/ondernemer komt te liggen. Hij zou de gezondheidsbalans binnen zijn bedrijf moeten bewaken. Daarvoor heeft hij instrumenten nodig. Bovendien
dient hij te streven naar een vermindering van het gebruik van diergeneesmiddelen.
Wetenschappelijke achtergrond
De luchtwegen van runderen worden blootgesteld aan een aantal invloeden van buitenaf,
waaronder micro-organismen. Veelal zal het afweersysteem, waaronder het mucociliaire systeem
en de alveolair macrofagen, deze indringers onschadelijk maken. Echter een aantal micro-organismen isin staat om de slijmlaag te passeren en aan cellente hechten. Het verloop van de
daaropvolgende infecties wordt o.a. beïnvloed door eigenschappen zowel van het agens als van
het dier in relatie tot zijn omgeving (stress).
Virusinfecties geven aanleiding t o t ziekte,verminderen daarbij deweerstand van het luchtwegslijmvlies,verstoren defunctie van immuuncompetente cellen,waaronder alveolair macrofagen,
en veroorzaken immuunsuppressie, waardoor secundaire bacteriële infecties optreden. Als
runderen in een stressvolle omgeving gehouden worden, kan dat de ziekte mogelijk nog verergeren of kunnen de dieren bevattelijker zijnvoor ziekte, doordat hun weerstand isverlaagd.
Interacties van het rund met ziektekiemen leiden mogelijk tot ernstiger luchtwegziekten wanneer dit gebeurt onder stressvolle omstandigheden, met alsgevolg verminderd welzijn, productieverlies en behandeling met geneesmiddelen (waaronder antibiotica).
De Europese Unie heeft zichten doel gesteld optermijn BHV1 (bovine herpesvirus 1)uit te
roeien. Daarnaast lopen in Scandinavië al dan niet vrijwillige programma's om BVDV uit te
roeien. Nederland kan bij deze ontwikkelingen niet achterblijven en dient daarom voor deze
ziekten (BHV1- en BVDV- infecties vallen onder ziektecategorie II)zo spoedig mogelijk een
bestrijdingsprogramma's in gang te zetten.Voor het opzetten van een effectief bestrijdingsprogramma iskennis nodig van de Nederlandse situatie.
ID-DLOheeft alséén der eerstenter wereld een BHV1-eradicatievaccin en een bijbehorende
diagnostische test ontwikkeld. Onder laboratoriumomstandigheden zijn deze eradicatie-instrumenten getest enwerkzaam bevonden.Veld- entransmissieproeven zijn in uitvoering, om de
resultaten uit het vorige programma 63toepasbaar te maken onder veldcondities. Vooruitlopend
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op de resultaten heeft de Centrale Adviescommissie Herkauwers van de Stichting Gezondheidszorg voor Dieren onlangs besloten om eind 1994te starten met een uitroeiingscampagne van
BHV1. Eendergelijke campagne vereist wetenschappelijke advisering en begeleiding en noodzaakt t o t aanvullend epidemiologisch envaccinologisch onderzoek. Als de campagne na zo'n 10
jaar isafgerond, kan de vaccinatie worden stopgezet. Monitoring van de rundveestapel op
afwezigheid van 6HV1 isdan nodig.
BVDV isvermoedelijk economisch de meest schadelijke infectieziekte bij het rund. Jaarlijks
worden ca.40 000 persistent geïnfecteerde kalveren geboren,waarvan de meeste sterven voor
het tweede levensjaar. Hetvirusveroorzaakt ook ernstige ziekte en sterfte onder volwassen
koeien. Ook subklinische infecties veroorzaken schade door verminderde melkgift en door
ernstige onderdrukking van het immuunapparaat. Voor de bestrijding van BVDV iseen vaccin
essentieel dat intra-uteriene infecties en daarmee de geboorte van persistent geïnfecteerde
kalveren voorkomt. Tot nutoe iseen dergelijk werkzaam vaccin niet beschikbaar. Succesvolle
ontwikkelingen op het gebied van varkenspest hebben ons binnen het BVDV project doen kiezen
voor de ontwikkeling van eenvaccin op basisvan een zwak virulent veldisolaat.
Omdat BRSV{bovine respiratoir synctieel virus) op alle rundveebedrijven voorkomt en samen met
andere agentia en omgevingsfactoren elkjaar weer aanzienlijke schadeveroorzaakt en niet
uitroeibaar is(prevalentie isongeveer 100%),iser behoefte aan een werkzaam BRSVvaccin.Van
de huidige BRSV-vaccins isniet goed bekend of ze effectief zijn, omdat er nog geen 'challengemodel' isom deze vaccinste testen.Daarom ishet noodzakelijk (de registratie-autoriteiten
hebben er ook behoefte aan) om een BRSV'challengemodeP te ontwikkelen waarin het voorkomen van de door BRSVveroorzaakte luchtwegziekte gemeten kan worden.
Uitgaande van de hierboven beschreven achtergronden isde centrale doelstelling van dit programma:
Het verkrijgen van meer inzicht in de interacties tussen rund en micro-organismen in een al dan
niet stressvolle omgeving en de invloed daarvan op de fysiologische en immunologische weerstand van de luchtwegen bij runderen. Met behulp van deverworven kennis kunnen adviezen
gegeven worden (bv.Stressmanagement), kunnen strategieën ontwikkeld of verbeterd worden
die t o t doel hebben,o.a.via het aanleveren van instrumenten voor bestrijding/uitroeiing van
BHV1, BVDV en BRSV,defysiologische en immunologische weerstand van de luchtwegen te
verhogen.
Uitroeiing van BHV1, optimale bestrijding van BVDV en preventie BRSV-infecties zullen resulteren
in een gezonder, meer intact luchtwegslijmvlies, minder immuunsuppressie en daardoor minder
ziekten. Dit onderzoek zal langs dezeweg bijdragen aan een gezondere veestapel, een verhoogd
welzijn van runderen en eenvermindering van het geneesmiddelengebruik. Verbeterde diagnostische methoden zijntevens instrumenten voor de veehouder-ondernemer voor het monitoren
van de gezondheidsbalans
doel

Fundamenteel-strategisch deel van het onderzoek
Voorgesteld wordt gedurende de looptijd van het onderzoek een nieuw project op te starten
met alstitel: 'Interactietussen stressen infectie bij het rund'. Als aanloop voor dit nieuw te
starten project zal een literatuurstudie worden uitgevoerd en zullen er pilot proeven met runderen worden uitgevoerd.
Het einddoel is
- Meer inzicht te verkrijgen in de interacties tussen rund en micro-organismen in een al dan
niet stressvolle omgeving en in de invloed daarvan op de immunologische en fysiologische
weerstand van de luchtwegen bij runderen. Met behulp van deverworven kennis kunnen
strategieën ontwikkeld of verbeterd worden die t o t doel hebben deweerstand van de
luchtwegen te verhogen.
Daarnaast worden specifieke infecties bestreden/uitgeroeid via toepassingsgericht onderzoek
(zie verder).
De bestrijding en preventie van infecties kan in een later stadium ondersteund worden met
kennis die isverkregen uit het fundamenteel-strategische deel van het onderzoek.
De eindresultaten zullen zijn
- een stress-infectiemodel in het rund, waarin simultane virus-bacterie luchtweginfecties
kunnen worden uitgevoerd in een al dan niet stressvolle omgeving;
- eentoegenomen inzicht in het effect van stress op de interactie van virus en/of bacterie met
de luchtwegen van degastheer enwelke immuunsuppressieve en (immuun)pathologische
mechanismen daarbij een rol spelen;
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meer kennis over immuunsuppressieve mechanismen van virus infecties.

Deze resultaten worden gepresenteerd aan en gepubliceerd voor doelgroepen en wetenschappelijke collega's.
Naar verwachting zullen de resultaten aanleiding geven om specifiek onderzoek te verrichten
naar stress in situaties met groot infectierisico (i.s.m.de afdeling 'Huisvesting en Verzorging").
Verwacht wordt dat het onderzoek resulteert in inzicht in hoeverre stress een rol speelt bij het
ontstaan en verloop van ziekten en deverspreiding van ziektekiemen.
Het tussendoel is:
Het uitvoeren van literatuurstudie envan enkele pilot-experimenten voor de ontwikkeling van
het virus-bacterie-infectiemodel en voor het aanbrengen van stressonder runderen.
Het tussenresultaat is:
Afhankelijk van de menskracht die voor dit onderzoek ingezet kan worden (afhankelijk van de
voortgang/afronding van hettoepassingsgerichte deel van het onderzoek) wordt in het eerste
jaar een literatuurstudie verricht en zullen enkele pilot-experimenten worden uitgevoerd teneinde een keuzete kunnen maken m.b.t. het virus en de bacterie die in het stress-infectie model zal
worden gebruikt, en om bv. nate gaanwelke vorm van stress bij de kalveren in het stress-infectie
model moet worden aangebracht.
Deze pilot-studies zullen zonodig in het tweede jaar worden voortgezet. Het pilot-onderzoek zal
worden uitgevoerd in nauw overleg/samenwerking met de afdeling "Huisvesting en Verzorging'
en de afdeling Bacteriologie'.
Op basisvan deze voorstudies kan dan een keuzemoment ingebouwd worden waarin beslist kan
worden het onderzoek bijte stellen,u i t t e breiden o f t e beëindigen.
Naarverwachting iser op dat moment ook meer inzicht in de werking van het uniek lijkende
immuunsuppressieve mechanisme tijdens BVDV-infectie (zie onder "toepassingsgerichte deel van
het onderzoek").Tevens kan nagegaan worden of het BHV1-reactivatiemodel een bijdrage kan
leveren aan het onderzoek naar de beoordeling van de relatie stressen infectie bij het rund (zie
onder 'toepassingsgerichte deel van het onderzoek').
Bij dit fundamenteel-strategisch deel van het onderzoek issprake van een inspannings-verplichting.
Erzal een geleidelijke ombuiging plaatsvinden van het huidige onderzoek naar het voorgestelde
rund-stress-infectie-(RSI-)onderzoek.Destart envoortgang van het rund-stress-infectie-onderzoek zal sterk afhangen van de mate waarin het toegepaste deel van het onderzoek voortgang
vindt en afgerond kan worden. Uit hettoegepaste onderzoek zal n.l. menskracht moeten worden vrijgemaakt voor het rund-stress-infectie-onderzoek.
Hoewel op het gebied van stressen bacteriologische expertise bij runderen expertise-kennis wel
aanwezig is,kan vanwege verplichtingen in andere programma's op korte termijn hiervoor geen
inbreng van menskracht geleverd worden.
Inzet vantwee onderzoekers entwee onderzoekassistenten zou na 2jaar het volgende opleveren:
De beschikking over een rund-stress-infectiemodel en eerste antwoorden op devragen of in het
ontworpen infectiemodel:
- stress invloed heeft op deweerstand van de luchtwegen;
- infecties invloed hebben op deweerstand van de luchtwegen;
- stress invloed heeft op eenvirale, bacteriële of menginfectie;
- stress de immuunrespons beïnvloedt;
- een secundaire bacteriële infectie een primaire luchtweginfectie verergert;
- een luchtweginfectie of een menginfectie een stressrespons opwekt.
Meer toepassingsgerichte deel van het onderzoek
Het fundamenteel-strategisch onderzoek legt de basisvoor de ontwikkeling van nieuwe
bestrijding- en preventie-strategieën. In het meer toepassingsgerichte deel van het project wordt
onderzoek verricht naar methoden voor het bestrijden en uitroeien van specifieke virale infecties.
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De einddoelen zijn:
A. Het ontwikkelen van instrumenten voor uitroeiing van BHV1.Hiervoor dienen de BHV1
eradicatie-vaccins en bijbehorende diagnostica verder ontwikkeld te worden. Het verrichten
van onderbouwend epidemiologisch experimenteel- en veldonderzoek.
Op basisvan de resultaten kunnen doelgroepen geadviseerd worden over de meest efficiënte
bestrijdingstrategie.
B. Het ontwikkelen van instrumenten voor een bestrijdings-/uitroeiingsprogramma voor BVDV.
Hierbij iseen marker-vaccin dat congenitale infecties voorkomt en een discriminerende test
van wezenlijk belang. Het in kaart brengen van de antigene diversiteit van BVDV, hetgeen
van belang isvoor inzicht in de Pathogenese envoor de ontwikkeling van een effectief
vaccin.
C. Ontwikkelen van een preventie-strategie voor BRSV-infecties bij runderen. Het in kaart
brengen van de antigene diversiteit van BRSVhetgeen van belang isvoor inzicht in de Pathogenese en voor de ontwikkeling van een effectief vaccin.
Het eindresultaat is
Het beschikbaar hebben van inzicht en instrumenten om tenminste twee zeer schadelijke virusziekten bij runderen te bestrijden of mogelijk zelfs uit te roeien. Indien de genoemde strategieën
succesvol zijn leidt dit tot
1) eenverbeterde immunologische enfysiologische weerstand van de luchtwegen, tot
2) een afname van secundaire bacteriële infecties en tot
3) een afname in het gebruik van antibiotica vanwege het minder voorkomen van respiratoire
problemen bij runderen.
De tussendoelen zijn:
ad A.:
- Hettesten van dewerkzaamheid van de bereide eradicatievaccins onder gestandaardiseerde
experimentele condities en in het veld. Afhankelijk van de resultaten zal besloten worden in
welke mate dit deel van het onderzoek moet worden voortgezet (keuzemoment 1996).
- Het optimaliseren van de bij het eradicatievaccin behorende diagnostica, onderzoeken of
melk getest kan worden en het ontwikkelen van een bevestigingstest voor dubieuze uitslagen.
- Onderzoeken of erverschil isin epidemiologie tussen BHV1-subtype-1-(IBR) enBHV1subtype-2- (IPV) infecties.
- Onderzoek of het BHV1-reactivatiemodel alseen parameter kan dienen voor stress.
adB.:
- Het bereiden van monoclonale antilichamen tegen BVDV.
- Monitoring van de antigene variatie van BVDV-veldisolaten.
- Het produceren van baculovirus E1-recombinanten.
- Het ontwikkelen van een'challengemodel' om bestrijdingsstrategieën te evalueren.
- Hettesten van de recombinanten in het 'challengemodel'.
- Onderzoek naar het immuunsuppressie mechanisme tijdens een BVDV-infectie.
- Monitoring van prevalentie en incidentie op 130 rundveebedrijven.
adC:
- Opzetten van een BRSV"challengemodeP waarbij op een reproduceerbare wijze ziekte kan
worden opgewekt. Mogelijk moeten de runderen eerst gestresstworden. Ook de registratieautoriteiten hebben aan een dergelijk model grote behoefte.
- Testen van bestaande vaccins en bij onvoldoende werkzaamheid ontwikkelen van een recombinant DNA-vaccin.
- Monitoring van de antigene variatie van BRSV-veldisolaten.
- Afronding van ontwikkeling van een subtype specifieke peptide-ELISAvoor monitoring van
rundveebedrijven op het voorkomen van diverse subtypen.
- Onderzoek naar de rol van longmacrofagen in de Pathogenese en immunologie van BRSVinfecties.
Bij het meer toepassingsgerichte onderzoek issprake van een resultaatverplichting.
De tussenresultaten zijn:
- Kennis over kwaliteit van BHV1 marker-vaccins en diagnostische kits en of deze in principe
voldoende zijn voor de uitroeiing van het virus in Nederland.Onderzoek onder
experimentele- enveldcondities naar dewerkzaamheid van marker-vaccins wordt medegefi-
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nancierd door de Regionale Gezondheidsdiensten voor Dieren en door de farmaceutische
industrie (bereikt eind 1996)
Inzicht in antigene variatie en in de prevalentie van BVDV. De beschikbaarheid van een
'challengemodel' voor BVDV kandidaat-vaccins. Het onderzoek naar prevalentie en incidentie
van BVDV-infecties wordt medegefinancierd door de Regionale Gezondheidsdiensten voor
Dieren (bereikt eind 1996)
Inzicht in antigene variatie van BRSV,in de mogelijkheid t o t experimentele reproductie van
pinkengriep en in de rol van macrofagen bij de ziekte. Het onderzoek naar de rol van macrofagen bij BRSV-infectieswordt medegefinancierd door de farmaceutische industrie (bereikt
eind 1996)
Beschikbaarheid van gevoeligere en meer specifieke antilichaamdetectietesten tegen de drie
bovengenoemde virussen (bereikt eind 1996)

Op basisvan resultaten van dit programma kunnen adviezen gegeven worden over efficiënte
preventiemaatregelen, waaronder zoötechnische (stressmanagement) tegen infectieziekten,
waaronder BHV1. Dit isvan praktisch belang in verband met dete starten uitroeiingscampagne
vanBHVL
Knelpunten
Niet alle einddoelen entussendoelen zullen met de beschikbare menskracht gerealiseerd kunnen
worden. Met name het opstarten van het nieuwe project 'Interactie stressen infectie bij het rund'
zal dan vermoedelijk vertraagd worden.
Een moeilijke opgave isde ontwikkeling van het BRSV-'challengemodel'. Daarnaast is het niet
goed mogelijk inte schatten hoe succesvol de BHV1-veldproef enverwante proeven verlopen.
Valt het resultaat daarvan tegen, dan zal er meer menskracht nodig zijn voor betere instrumenten voor uitroeiing vanBHV1.
Devolgende onderzoeken zouden eigenlijk moeten worden uitgevoerd binnen dit programma,
maar kunnen niet worden uitgevoerd vanwegete weinig menskracht. Met additionele financiering kunnen één of meer van deze punten wel onderwerp van studie worden.
1) Uitbreiding van diagnostisch arsenaal,waardoor meer monitoring kan worden uitgevoerd:
- het ontwikkelen van een PCRvoor een routinematige toepassing ter detectie van BHV1 en
BVDV;
- ontwikkeling van 'cow-side' diagnostische testen voor detectie van BHV1-, BRSV-en BVDVantigenen en -antilichamen.
2) Ontwikkeling van BHV1-vaccinsdie een snelle immuniteit induceren.
3) Risico-analyse van factoren van belang voor deverspreiding van BHV1 en BVDVtussen bedrijven en binnen bedrijven.
Financiën
Het in dit programma beschreven onderzoek wordt door LNV gefinancierd met uitzondering van:
1) Eengroot deel van de BHV1-veldproef en BHV1-transmissieproeven ter evaluatie van de
werkzaamheid van BHV1-markervaccins.
2) Destudie naar de rol van macrofagen in de Pathogenese van BRSV-infecties.
Bezuinigingen zullen ervermoedelijk toe leiden dat de start van het project 'Interactie tussen
stressen infectie bij het rund' vertraagd wordt.
planning 1997

In 1997 zullen in het kader van het project rund-stress-infectie de eerste resultaten over de
invloed van stressop het verloop van een primaire bovine herpesvirus 1(BHV1) infectie bij
kalveren en op het verloop van reactivate van een latente BHV1 infectie bekend worden.
Daarnaast wordt er meer duidelijkheid verkregen over de Pathogenese die leidt tot immuunsuppressietijdens een bovine virus diarree virus (BVDV) infectie bij kalveren.
Tevens wordt de literatuurstudie over relatie stress-infectievoortgezet. Dit project levert inzicht
op over de reciproke relatie gezondheid enwelzijn en kan t o t concrete aanbevelingen leiden om
stressvolle situaties te vermijden.
In het kader van het rapport 'Diergezondheid in beweging' iseen lijst opgesteld met top-5
ziekten die met prioriteit moeten worden bestreden:zowel BHV1 als BVDV infecties worden
hierin genoemd.
In 1997 zullen ook meer gegevens bekend zijn over de instrumenten die gebruikt worden bij het
BHV1-eradicatieprogramma. Met name resultaten over de werkzaamheid van levend gE-negatief
vaccin in het veld, over aerogene transmissie van BHV1 en over het belang van 'natuurlijk'
voorkomende stressoren voor de reactivate entransmissie van BHV1worden verwacht. Het
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onderzoek naar detoepassing van de gE-ELISA,die onderscheid maakt tussen geïnfecteerde en
gevaccineerde dieren, in melkmonsters zalworden afgerond.
Binnen het BVDV project zal in 1997inzicht verkregen zijn in antigene diversiteit van BVDV.
Verder zal bekend zijn of biotech subunit vaccins in schapen bescherming geventegen homologe
en heterologe intra-uteriene infecties.Als dat het geval isen er kan op basis daarvan een commercieel vaccin ontwikkeld worden,dan wordt er aan een differentieerbare ELISA gewerkt.
Mocht er geen of onvoldoende bescherming optreden dan zal via de'infectieuze kopie' benadering getracht worden eenwerkzaam vaccinte ontwikkelen.
Alle projecten liggen goed op schema,volgens de planning van 1995.
Het BRSVproject zal in 1997 helaasstopgezet zijn.
De resultaten van dit programma dragen bij aan inzicht in het belang van stress in verband met
infectieziekten, aan mogelijke uitroeiing vantwee economisch zeer schadelijke virusziekten
(BHV1 en BVDV infecties) en zullen leiden tot 1) een verbeterde immunologische en fysiologische
weerstand van de luchtwegen,tot 2) een afname van secundaire bacteriële infecties,t o t 3) een
afname in het gebruik van antibiotica in deveehouderij. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd
aan een gezondere veestapel,wordt het welzijn van rundvee bevorderd en het diergeneesmiddelengebruik verminderd.
Onderzoekers die binnen dit programma werkzaam zijn participeren in internationale congressenen volgen de literatuur op devoet. De resultaten zijn betrouwbaar en gelden waarschijnlijk
voor de meeste situaties in andere landen.Op het gebied van BHV1 en BVDV infecties draagt dit
programma in hoge mate bij aan de ontwikkeling van het wetenschapsgebied. Het principe van
de markervaccins en detoepassing op BHV1 gebied komt uit DLO-onderzoek voort. Het onderzoek draagt derhalve duidelijk bij aan de positionering van ID-DLOals excellent onderzoekscentrum.
andere relevante
programma's

294 en 301

indicatie omvang

totaal 1,8 M / , waarvan 1,3 Mƒten lastevan LNV

projecten

40070
40091
47089
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Bovine virus diarree (ID-DLO,P.A. van Rijn)
Bovine herpesvirussen (ID-DLO,J.T.van Oirschot)
Interactie tussen rund, stressen infecties (ID-DLO,F.A.M. Rijsewijk)

programma 252

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

programmaleider

Dr. M.A. Smits— ID-DLO

aanvangsjaar

1995

eindjaar

1998

samenvatting

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

aanleiding

Het beleid van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij iser op gericht om een
hoog gezondheid- enwelzijnsniveau van dieren in deveehouderij te bereiken ente handhaven.
Een goede gezondheidsstatus van dieren en dierlijke producten isessentieel voor een dierlijke
productie,waarin de kwaliteit van het product centraal staat.
Kwaliteitszorg beoogt onder meer afwezigheid in het primaire productieproces van gezondheidsbedreigende factoren voor mens en dier, alsmede afwezigheid in het eindproduct van ziekteverwekkers enschadelijke stoffen in devorm van residuen.
Kwaliteitszorg draagt bij aan hetverwerven van een positief imago van deveehouderij, aan het
vertrouwen van de consument in het dierlijk product en versterkt de internationale positie van
de Nederlandse veehouderij. Eenhoge kwaliteit van het productieproces, met veel aandacht voor
milieu-effecten en dierenwelzijn zaltevens bijdragen aan een gezond economisch draagvlak voor
de veehouderij en aan het behoud van goede bestaansmogelijkheden voor dewerknemers in de
sector.
Dedierziektesituatie in de Nederlandse varkenshouderij isgunstiger dan die in de meeste andere
landen binnen de Europese Unie. Niettemin blijft de gezondheidsstatus van onze varkenshouderij
zeer kwetsbaar, mede als gevolg van devarkensdichtheid in een aantal provincies.Verder leiden
infecties die endemisch voorkomen tot een aanzienlijke economische schade alsgevolg van
morbiditeit, sterfte, groeivertraging en de kostenvoor preventie en bestrijdingsmaatregelen.
Deze ziekten verzwakken dan ook de marktpositie van de sector. Daarmee samenhangend en om
een hoge gezondheidsstatus te verwerven ente handhaven iser in de varkenshouderij een
structurele afhankelijkheid ontstaan van diergeneesmiddelen om het optreden van ziekten te
voorkomen en het productieverlies te beperken (Concept Beleidsvoornemen Diergeneesmiddeiengebruik bij Landbouwhuisdieren', 1994).Vooral het structureel gebruik van breed-spectrum
anti-microbiële middelen levert potentiële risico'svoor mens en dier alsgevolg van het ontstaan
van resistente micro-organismen. Hettoegenomen gebruik van diergeneesmiddelen heeft een
negatieve invloed op de door de consument gewenste kwaliteitvan het productieproces en het
product en noopt de varkenshouderij tot een meer rationeel gebruik.
Ten einde de gezondheidsstatus van varkenste verbeteren bij een verminderd diergeneesmiddeiengebruik, iswetenschappelijke kennis nodig van de veroorzakers van ziekten en zijn instrumenten nodig voor diagnostiek, preventieve maatregelen en selectief gebruik van antibiotica en
vaccins. Dezewetenschappelijke en optoepassing gerichte instrumenten zullen voor een aantal
ziekten nog (verder) ontwikkeld dienen te worden.
Zo iser onvoldoende inzicht in hetvóórkomen en de economische betekenis van de belangrijkste
Categorie Ien IIziekten in devarkenshouderij.Voor veelvoorkomende ziekteveroorzakers als
Mycoplasma hyopneumoniae, Actinobacillus pleuropneumoniae en Streptococcus suis ontbreekt
adequate kennist.a.v. (i) de mechanismen die deze micro-organismen gebruiken om de afweer
van het dier te ontwijken en de factoren die bijdragen aan het falen van de fysiologische en
immunologische weerstand van de gastheer, (ii) de genetische en antigene eigenschappen,
alsmede devariatie hierin, (iii) de beschermende immuunrespons en (iv) de epidemiologie en
handhaving van deze micro-organismen op bedrijfsniveau.Verder dienen de diagnostische
technieken voor agens-en antilichaamdetectie soms nog ontwikkeld danwel verbeterd te
worden.
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Daarnaast zijn er kennisleemtes op het gebied van antibiotica (resistentiemonitoring, gevoeligheid, farmacokinetiek, effect op milieu) en zijn voor de controle en/of het vrij maken van bedrijven vanvoornoemde bacteriële infecties effectieve markervaccins nodig.
Het nemen van adequate veterinair-zoötechnische maatregelen wordt verder bemoeilijkt door
onvoldoende inzicht in de interactie tussen bedrijfsfactoren en ziektekiemen. Extra complicerend
voor het verwerven van oplossingsgerichte kennis ishet groot aantal variabelen die van invloed
kunnen zijn op de gezondheidsstatus van het dier, waaronder regionale situatie, handelsstromen, bedrijfsstructuur (gesloten/open), huisvesting, klimaat, management, hygiëne, voer, genetische eigenschappen,stress enz.
Integratie van de hiervoor genoemde kennis en instrumenten is nodig om een betere inschatting
te kunnen maken van de veterinair-zoötechnische voorkeursstrategie bij de eradicatie of het
beheersbaar maken van de belangrijkste Categorie Ien IIziekten bij het varken.
Samenvattend kan gesteld worden, dat er eengrote behoefte bestaat aan kennis en instrumenten om de gezondheid van varkenste meten ente verbeteren, zodat eenselectief en restrictief
gebruik van diergeneesmiddelen mogelijk wordt en daarmee de structurele afhankelijkheid van
deze middelen kan verminderen.
De beantwoording van de voorliggende vragen moet leident o t programma's voor de uitroeiing
van de uit economische, handelspolitieke en gezondheidsoverwegingen belangrijkste ziekten
dan wel tot het met veterinaire en zoötechnische maatregelen beheersbaar maken van deze
ziekten bij eenverminderd rationeel gebruik van diergeneesmiddelen.
Als additioneel resultaat zal dit onderzoek kennis en instrumenten aandragen voor het opstellen
van voorkeurlijsten van geneesmiddelen envoor het certificeren van bedrijven, die tevens
ingezet kunnen worden ten behoeve van de gezondheidsbalans en de Integrale Ketenzorg.
doel

Het programma beoogt een bijdrage te leveren aan het bevorderen van de gezondheid van
varkens in de varkenshouderij op eenwijze dietoestaat dat diergeneesmiddelen nog slechts
beperkt en bij voorkeur na eenjuiste indicatiestelling ingezet worden.
Om deze einddoelstelling te kunnen bereiken zullen in deze planperiode de volgende subdoelstellingen gerealiseerd worden:
1. Inventarisatie van gezondheid-risicofactoren
Veel endemische ziekten in devarkenshouderij zijn het resultaat van interacties tussen het dier,
etiologische factoren en omgevingsfactoren. Om deze interacties te kunnen identificeren en
nader te kunnen analyseren isinventariserend onderzoek op bedrijfsniveau nodig. Aangezien
aandoeningen van luchtwegen en maagdarmtractusvanuit gezondheid- en economisch oogpunt
zeer frequent voorkomen envoor preventieve entherapeutische behandeling veel antibiotica
gebruikt worden,zal het onderzoek zich met name op devoor deze ziekten verantwoordelijke
factoren richten. Gezien de complexiteit op bedrijfsniveau van de interacties tussen kiemen, de
gastheer en omgevingsfactoren zal in het eerstejaar een selectie plaatsvinden van de risicofactoren welke voor deze studie het belangrijkste zijn.Voor de realisatie van dit onderzoek iseen
nauwe samenwerking noodzakelijk met o.a. detweedelijns gezondheidszorg, proefstations en
universitaire onderzoekgroepen.
Een belangrijk additioneel aandachtspunt in deze inventarisatie zijn ziekten met een zoönotisch
karakter, waaronder Salmonella thyphimurium enS. suis.
Realisatievan deze inventarisatie-studie vereist mogelijk additionele projectsubsidies van LNV en
het bedrijfsleven.
2. Ontwikkelen en verbeteren van diagnostische technieken
Betrouwbare en bij voorkeur snelle diagnostische technieken voor het aantonen van ziektekiemen en antilichamen hiertegen zijn essentieel voor het welslagen van het inventariserend
onderzoek. De beschikbaarheid van diagnostische testen istevens eenvoorwaarde voor de
implementatie van het streven naar een selectief gebruik van diergeneesmiddelen, voor beheersing en eradicatie van ziekten en het certificeren van bedrijven.
Voor een aantal van de op bedrijven verwachte kiemen zijn reeds bruikbare diagnostische testen
aanwezig of kunnen met een beperkte inspanning testen opgezet worden. Op grond van het
vooronderzoek en literatuurkennis zal in ieder geval diagnostiekontwikkeling en -verbetering
noodzakelijk zijn voor M. hyopneumoniae, A. pleuropneumoniae, Serpulina hyodysenteriae en
voor pathogène 5.suisstammen. Gedurende de planperiode kan blijken dat ook voor andere
ziektekiemen testen verbeterd of ontwikkeld moeten worden.
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Om diagnostische testen te kunnen ontwikkelen iseen voorfase van funderend onderzoek nodig,
die leidt t o t biochemische en moleculaire identificatie en karakterisering van (virulentie)-factoren
waarin virulente stammen zich onderscheiden van niet-virulente stammen en tot kennis omtrent
de antigene determinanten welke geschikt zijn voor sérologie of agensdetectie.
3. Verminderen van het gebruik van diergeneesmiddelen
Omte komen t o t een selectievetoepassing en daarmee t o t eenverminderd gebruik van antibiotica iskennis nodig van de bedrijfsfactoren, de ziektekiemen en detoegepaste middelen. In het
kader van het nieuwe veterinaire antibioticumbeleid zal het onderzoek vooral gericht worden op
het verbeteren vantesten om de gevoeligheid van bacteriën voor antibiotica te bepalen, op
onderbouwing van dosering entoedieningswijze middels farmacokinetisch onderzoek, op
werkzaamheidstoetsing in diermodellen, het ontstaan van resistentie tegen antibiotica en op
meting van de effecten van het antibioticumgebruik op resistentie-ontwikkeling van o.a. de
coliforme flora op bedrijven.
In het kader van de inventarisatie (zie 1)zal het gebruik van diergeneesmiddelen worden gevolgd en zal worden gescreend op resistentie. Landelijke resistentiemonitoring en referentietaken geschieden binnen het WDT-programma 299.
Overwogen wordt om bedrijfsstudies uit te voeren om het effect van een selectief en restrictief
geneesmiddelengebruik op ziekte-incidentie te onderzoeken. Uitvoering isafhankelijk van
externe financiering.
4. Ontwikkelen van strategieën voor eradicatie en/of beheersbaar maken van
Categorie I- en H-ziekten
Onderzocht zal worden op welke wijze preventief ingegrepen kan worden in het t o t ziekte
leidende samenspel van causalefactoren. Het hoogste streefniveau ishierbij het elimineren van
de ziekte.Voor endemisch voorkomende infectieziekten kan het allereerst ziektekiem-vrijmaken
van topfokbedrijven eente verkiezen strategie zijn.
Om dit te kunnen bereiken zal per ziekte, mede op grond van het inventariserend onderzoek,
vastgesteld worden of en hoe deziekte elimineerbaar is.Indien eliminatie economisch of
veterinair-zoötechnisch niet haalbaar is,dienen effectieve preventiemaatregelen beschikbaar te
zijn of te komen,waardoor de klinische problemen en economische schade beperkt kunnen
worden bij een selectief en restrictief gebruik van diergeneesmiddelen.
Daartoe zal van belangrijke bacteriële ziekteverwekkers alsA. pleuropneumonias, S. suis,
M. hyopneumoniae enS. hyodysenteriae en de relevante virale ziektekiemen kennis beschikbaar
dienen te zijn of gegenereerd dienente worden omtrent de agens-gastheer interactie en de
verspreidingsmechanismen van deze pathogenen, kennis omtrent de aanwezigheid van latent of
chronisch geïnfecteerde dieren en de invloed van vaccinatie op deze status, kennis omtrent de
mogelijkheid om via eenselectief gebruik van vaccinatie of medicatie t o t eliminatie te komen en
kennis omtrent zoötechnische maatregelen waarmee herintroductie wordt vermeden.
Ter vervanging van antibiotica enter ondersteuning vantoekomstige bestrijding zullen markervaccins ontwikkeld worden voor A pleuropneumoniae enS. suis.Erwordt gestreefd naar externe
financiering van dit onderzoek.
5. Pathobiologie van bacteriële Categorie I- en U-infecties
De (moleculaire) Pathogenese zal worden bestudeerd van Categorie I- en H-infecties met speciale
aandacht voor A p/europneumon/ae-infecties.
Het onderzoek richt zich op het identificeren van de zwakke schakels in de natuurlijke afweermechanismen van het dier tijdens een infectie.
Op welk niveau en hoe doorbreekt de ziekteverwekker de natuurlijke afweer enwelke componenten van de bacterie en de gastheer zijn hierbij betrokken.Voor de realisatie van dit onderzoek iseen nauwe samenwerking en uitwisseling van kennis en instrumenten voorzien met
onderdelen van het programma "Fysiologischeweerstand maagdarmkanaal en luchtwegen van
het varken'.
Deverkregen kennis isvan belang bij het ontwikkelen van een effectieve bestrijdingsstrategie.
Optermijn kan kennisvan de zwakke schakels in de natuurlijke weerstand tegen infectie tevens
ingezet worden bij het meten en bijsturen van negatieve effecten van omgevingsfactoren,
toepassing vinden alsindicator infokprogramma's gericht op verhoogde ziekteresistentie, leiden
t o t nieuwe targets voor diagnostiek of t o t nieuwe concepten voor veilige diergeneesmiddelen.
Dit onderzoek vraagt een integrale benadering vanuit de pathologie, microbiologie en moleculaire biologie.
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Devoor LNVen deVeehouderij belangrijkste resultaten van dit programma zijn:
- identificatie van de belangrijkste infectieuze en niet-infectieuze risicofactoren die leiden tot
het ontstaan van Categorie I-en ll-ziekten.
- inzicht in de haalbaarheid om deze ziekten te elimineren dan wel beheersbaar te maken.
- methoden gebaseerd op veterinair-zoötechnische maatregelen om eradicatie van deze
ziekten te bereiken of de schadete beperken.
- effectieve en veilige eradicatie-vaccins voor A. pleuropneumoniae enS. suis.
- gevalideerde, gevoelige en specifieke testsystemenvoor de diagnose van de belangrijkste
ziekten, voor implementatie van een selectief gebruik van diergeneesmiddelen, voor certificering van bedrijven en als meetinstrument voor de gezondheidsbalans.
- voorstellen voor een rationeel antibioticumgebruik, wetenschappelijk onderbouwde bijdragen voor het opstellen van voorkeurlijsten voor antibiotica, standaardisatie van technieken
om de gevoeligheid van bacteriestammen voor antibiotica te bepalen, kennis over het vóórkomen van resistentie, adviezen hoe resistentievorming kan worden vermeden en kennis over
de effecten van antibiotica op het micro-milieu.
planning 1997

1 . Inventarisatie van gezondheid-riskofactoren
In 1996 iseen deels extern gefinancierd project uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de
complexe etiologie van luchtwegaandoeningen bij vleesvarkens. Deassociatietussen het
vóórkomen van luchtwegaandoeningen ende aanwezigheid van bepaalde (combinaties van)
agentia en omgevingsfactoren stond hierbij centraal. Degegevens van dit onderzoek worden
nader uitgewerkt. Continuering van het project isafhankelijk van de externe financier. Erzal
contact gezocht worden met een ander DLOinstituut om na te gaan of er mogelijkheden zijn
om een onderzoeksproject opte starten naar de invloed van stalklimaat-parameters op het
ontstaan van luchtwegproblemen bij vleesvarkens.
In 1997zal het epidemiologisch onderzoek worden geïntensiveerd. Het betreft experimenteel
onderzoek, modelbouw en modelanalyse voor het kwantificeren van de risicofactoren voor de
introductie entransmissie vanA. pleuropneumoniae. Hierbij wordt samengewerkt met
programma 295,FDen LUW-VH (zie ook 4).
Als de resultaten van het DGIBgefinancierde project'Inventarisatie kritische risicofactoren'
voorhanden zijn, zal bekeken worden hoe daar het beste op ingespeeld kan worden.
Het project 'ISV-varken',waarin samenwerking wasvoorzien met programma 298 en 299,FD,
LUW-VH, LUW-ABE,PVen SGD,ishelaas niet gehonoreerd. De haalbaarheid van het
programma-onderdeel 'identificatie van de belangrijkste infectieuze en niet-infectieuze
risicofactoren die leiden t o t het ontstaan van'categorie Ien IIziekten', blijft daarom afhankelijk van het verwerven van additionele financiering via LNV en/of bedrijfsleven.
2. Ontwikkelen en verbeteren van diagnostische technieken
Eriseen PCRtest opgezet die soort-specifiek lijkt te zijn voor A pleuropneumoniae en er zijn
een aantal antigenen vanA pleuropneumoniae geïdentificeerd die mogelijk kunnen worden
toegepast in een (blocking)-ELISA test. In 1997zullen de PCRen mogelijk ook de ELISA
geëvalueerd worden met monsters van experimenteel geïnfecteerde dieren en met monsters
uit de praktijk. Uit dit onderzoek zal blijken of deze instrumenten ingezet kunnen worden bij
de eliminatie of het beheersbaar makenvanA Pleuropneumoniae infecties.
Eriseen ELISA en PCRtest opgezet waarmee pathogène stammen vanS.suisserotype 2 en
een deel van de pathogène stammen van serotype 1kunnen worden opgespoord. In 1996is
begonnen met het valideren van dezetesten op klinisch materiaal. Dit werk wordt in 1997
gecontinueerd. Detesten zullen worden getoetst op praktijkbedrijven met en zonder S. suis
problemen. Hieruit zal blijken of dezetest een zinvolle bijdrage kan leveren aan toekomstige
bestrijdingsprogramma's. In 1997zal de aandacht ook gericht worden op mogelijk pathogène
stammen van andere serotypen.
Eendiagnostische test die onderscheid moet maken tussen pathogène en niet-pathogene
stammen moet bij voorkeur gebaseerd zijn op eiwitten/genen die verantwoordelijk zijn voor
het verschil in pathogeniciteit. Deze eiwitten/genen zijn voor S. suisniet bekend. In 1997 zal
met in vivo en/of in vitro testen getracht worden dergelijke eiwitten/genen op te sporen.
Hierbij issamenwerking voorzien met het lopende SEO-project 'Genproducten van pathogène
bacteriën die alleen invivo tot expressie komen'.
3. Verminderen van het gebruik van diergeneesmiddelen
Het antibioticum onderzoek isgericht op het verbeteren vantesten om de antibioticumgevoeligheid van bacteriën te bepalen,op onderbouwing van dosering en toedieningswijze,
op werkzaamheidstoetsing in diermodellen, op het ontstaan van antibioticum-resistentie en
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op meting van de effecten van het antibioticumgebruik op resistentie-ontwikkeling. Bij dit
onderzoek wordt nauw samengewerkt met programma 299.Tevensworden in dit kader
diverse activiteiten uitgevoerd ten behoeve van derden.
In 1997zullen de lopende activiteiten worden gecontinueerd. Nieuwe activiteiten voor 1997
zijn: het uitvoeren van kwantitatief antibioticum gevoeligheids-onderzoek van luchtwegpathogenen (i.s.m. GDen industrie); onderzoek naar de prevalentie van vancomycine resistente
enterococcen bij mensen en in verschillende diersoorten en het bestuderen van hun onderlinge verwantschappen (i.s.m.RIVM,AZM,Dijkzicht ziekenhuis); en het opzetten van technieken voor het uitvoeren van resistentie epidemiologie. Deze activiteiten leiden onder andere
t o t voorstellen voor een rationeel antibioticumgebruik met betrekking t o t luchtwegpathogenen en het opstellen vanvoorkeurslijsten voor antibiotica.
4. Ontwikkelen van strategieën voor eradicatie en/of beheersbaar maken van
Categorie I en II ziekten
Om kennis te genereren omtrent de agens-gastheer interactie, de verspreidingsmechanismen
en omtrent de aanwezigheid van latent of chronisch geïnfecteerde dieren, iseen model in
ontwikkeling om detransmissie vanA. pleuropneumoniae invarkenste meten.Dit model is
o.a. nodig om de rol van carrier dieren (latent geïnfecteerd) in de verspreiding te bestuderen
en om het effect van interventie strategieën op detransmissie te kunnen meten. Naast het
experimentele transmissie onderzoek wordt in samenwerking met FDen LUW epidemiologisch onderzoek uitgevoerd. Het betreft modelbouw en modelanalyse voor het bestuderen
vantransmissie vanA. pleuropneumoniae. Dit onderzoek levert kwalitatieve en kwantitatieve
informatie voor ziekte(risico)modellering (zie ook 1) en inzicht in de haalbaarheid om deze
ziekte te elimineren danwei te beheersen..
Voor de ontwikkeling van markervaccins voor A pleuropneumoniae enS. suis,ter vervanging
van antibiotica enter ondersteuning vantoekomstige bestrijding, zijn er contacten met
industriële partners, hetgeen tot nutoe geresulteerd heeft in een marginale externe financiering.
5. Pathobiologie van bacteriële Categorie I en U-infecties
De resultaten van het in vitro en in vivo Pathogenese onderzoek met mutanten van
A pleuropneumoniae zullen worden uitgewerkt. Pathogenese onderzoek zal worden gecontinueerd in samenwerking met programma 253.
Het programma zal in 1997duidelijk maken of we adequate testen in handen hebben waarmeeA pleuropneumoniae onafhankelijk van het serotype kanworden aangetoond. Deze
testen zijn nodig voor het epidemiologische onderzoek wat inzicht moet geven in de haalbaarheid vanA pleuropneumoniae bestrijdings en/of eradicatie programma's in Nederland.
Erzijn op dit moment weinig of geen landen waar concreet aan dergelijke optie's gewerkt
wordt.
HetS. suisonderzoek speelt een mondiale voortrekkersrol. Deenorme variatie die gevonden
isin deS.suisstammen maakt de problematiek echter zeer complex. Door de toenemende
S.suisproblematiek in de praktijk iser eentoenemende behoefte aan diagnostische testen en
mogelijkheden voor bestrijding. Het programma zal in 1997duidelijk maken of we eentest in
handen hebben die de basis kan vormen om een deel van de S.suisproblematiek (serotype 2
en een deel van serotype 1) aante pakken,te beginnen in detop van de productie piramide.
Het programma zal in 1997verbeterde testen opleveren voor de bepaling van de antibioticum gevoeligheid van bacteriën en adviezen voor dosering entoedieningswijzen van antibiotica.
Het onderzoek maakt gebruik van alletoegankelijke en beschikbare kennis die van belang is
voor devoortgang van het programma. De betrouwbaarheid en geldigheid van de resultaten
worden getoetst door peer-review van de manuscripten dieter publicatie worden aangeboden aan wetenschappelijke tijdschriften.
Concreet te behalen producten:
- Diagnostische test(en)
- Adviezen
- Primair transmissie model voor A pleuropnomoniae
- Diverse publicaties,voordrachten en posterpublicaties.
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andere relevante
programma's
indicatie omvang
projecten

295,298 en 299
totaal 2,3 M / ten lastevan LNV
40020
40025
40114
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Diagnostiek, Pathogenese en bestrijding vanActinobacillus pleuropneumoniae infecties (ID-DLO, E.M. Kamp)
Diagnostiek, epidemiologie en Pathogenese van Streptococcus suis infecties bij het
varken en een strategie voor de bestrijding van de ziekte (ID-DLO, H.E. Smith)
Rationeel veterinair antibioticum gebruik (ID-DLO,D J . Mevius)

programma 253

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

programmaleider

Dr. M.J.A. Nabuurs— ID-DLO

aanvangsjaar

1995

eindjaar

1998

samenvatting

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

aanleiding

Het grootste deel van de dagelijks, op de varkensbedrijven voorkomende ziekten zijn multifactorieel van aard. Desondanks worden deze aandoeningen in de diergeneeskundige praktijk meestal
behandeld alsmonofactoriële infectieziekten. Dit iswaarschijnlijk éénvan de belangrijkste
redenen voor het toegenomen gebruik van farmaca envaccins.Voor een belangrijk deel volgt de
diergeneeskundige praktijk evenwel de resultaten van het diergeneeskundig onderzoek. Het
denken over varkensziekten als multifactoriële aandoeningen bestaat al heel lang in de onderzoekwereld, maar het onderzoek zelf richt zichtoch meestal op het isoleren en bestuderen van
een (voorwaardelijk) pathogeen agens. Dit komt voornamelijk doordat, vanwege de complexiteit, het erg moeilijk ismultifactoriële aandoeningen met succes modelmatig te onderzoeken.
Veelal bestaan er geen diergezondheidsparameters die zich lenen voor het bestuderen van
beginnende afwijkingen mede omdat het normale nauwelijks bekend is. In dit programma zal
daarom gestart worden met de bestudering van het normale,fysiologische, functioneren dat
vergeleken wordt met detoestand van beginnende stoornissen enwel van de slijmvliezen van de
luchtwegen envan het maagdarmkanaal. De beperking van het programma t o t de slijmvliezen
van de luchtwegen en het maagdarmkanaal isgekozen omdat:
- een aanzienlijk deel (85tot 90 procent) van defarmaca die heden ten dage in de varkenshouderij alsadditieven in hetvoer en voor preventieve en curatieve doeleinden gebruikt worden,
wordt toegepast om ziekten van het maagdarmkanaal envan de luchtwegen te voorkómen
of te beheersen;
- het merendeel van de ziekten dat bij varkens vóórkomt, alleen dan kan ontstaan wanneer
noxen en/of kiemen de epithelia van deverschillende orgaansystemen kunnen beschadigen,
koloniseren of passeren.
Dezetwee redenen voor de afbakening worden met een aantal voorbeelden onderbouwd.
1. 'Surfactant/lunglining-fluid' isbetrokken bij defagocytose en 'killing' van virussen en bacteriën door longmacrophagen. Aangenomen wordt dat omgevingsfactoren zoals stof en ammoniak invloed hebben op 'surfactant protein'-producerende cellen en op hettrilhaarepitheel.
Van ammoniak isook bekend dat het degeneratie veroorzaakt van pneumocytentype-2cellen, die 'surfactant protein' produceren. Kwalitatieve parameters voor 'surfactant proteins'
ontbreken evenwel nog geheel.
2. Negen en negentig procent van de cellen in de longspoelvloeistof van SPF-biggen bestaat uit
longmacrophagen terwijl bij 90%van de conventionele biggen de cellen in de longspoelvloeistof wordt gevormd door 40% ontstekingscellen en slechts 60% longmacrophagen hetgeen
betekent dat bij veel dieren in het veld de longen zich bevinden op de grens van gezond en
ziek; voor bij de mensgebruikte criteria zou ersprake zijn van pneumonie.
3. Eenenterotoxische Escherichiaco//-bacterie moet, alvorens deze kan hechten aan de epitheelcel, eerst de mucuslaag passeren.Onder normale omstandigheden, wanneer de mucuslaag is
opgebouwd uit mucinen die afkomstig zijn uit volwassen goblet-cellen, is dit slechts in zeer
beperkte mate mogelijk zodat er ondanks de aanwezigheid van deze bacteriën in de dunne
darm, geen ziekte zal optreden.Indien de mucuslaag alsgevolg van alteratie van de mucosa
isopgebouwd uit mucinen die afkomstig zijn uitjonge, pasgeregenereerde goblet-cellen dan
zullen Escherichiacoli bacteriën daadwerkelijk de dunne darm in grote aantallen kunnen
koloniseren. De gevolgen van een dergelijke kolonisatie zijn bovendien ernstiger naarmate de
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epitheelcellen, eveneens alsgevolg van herstel na alteratie,jonger zijn omdat jonge epitheelcellen een grotere functionele verandering ondergaan t.g.v. Escherichia co//-enterotoxinen.
4. Voor enteraal actieve bacteriën die endotoxine-'shock' veroorzaken zal het epitheel van de
darm zodanig beschadigd moeten worden dat passagevan het toxine door de mucosa (translocatie) heen mogelijk wordt. Onder normale omstandigheden blijkt de mucosa ondoorlaatbaar te zijn voor die hoeveelheden endotoxine die kunnen leiden tot een endotoxine-'shock'.
Toch bestaat de bestrijding van endotoxine-'shock' tot op heden uit het gevenvan voornamelijk enteraal actieve farmaca zonder achtte slaan op de causale factoren die tot translocatie
leiden.
Probleemstelling
In de (dier)geneeskunde isnogvrijwel geen onderzoek verricht naar de factoren uit de leefomgeving van landbouwhuisdieren die de,van nature aanwezige, potentie tot het voorkómen van
ziekte aan,in en achter de slijmvliezen van het maagdarmkanaal en de luchtwegen van dieren
aantasten. Mede hierdoor isde bestrijding van veel ziekten gebaseerd op het gebruik van vaccins
en farmaca. Indien er meer kennis ontstaat omtrent het functioneren van defysiologische weerstandvan de slijmvliezen en mede daardoor t o t het voorkómen van eenvermindering van
werking van de natuurlijke barrièrestegen ziekten, zal een grote reductie van het gebruik van
farmaca mogelijk zijn.
doel

Het onderzoek met betrekking tot defysiologische weerstand aan deslijmvliezen van het varken
zal zich richten op drie invalshoeken:
- het naar buiten gerichte deelvan de slijmvliezen zoals'surfactant/lung-lining fluid' in de
longen en de mucuslaag in de darm;
- het eigenlijke epitheel met receptoren voor noxen en kiemen, de acute reactie van de epitheelcel op noxen,de metabole verandering in de epitheelcel;
- het achter het epitheel gelegen fysiologische afweer systeem zoals de acute reactie van
ontstekingscellen, mediatoren, endotheelcellen enz.
Het onderzoek houdt zich niet alleen bezig met de acute reactie van de slijmvliezen maar ook
met de manier waarop het dier een efficiënte reactie kan handhaven (homeostase van de reactie)
en hoe een dier de eerste verdedigingslinie tegen noxen en kiemen (op eigen kracht, dus zonder
farmaca en/of vaccins)weer kan herstellen.
Eendeel van het onderzoek zal bestaan uit het in kaart brengen van dierfactoren zoals ontstekingscellen en -mediatoren die het ontstaan van ziekten via de slijmvliezen van de luchtwegen
en het maagdarmkanaal bemoeilijken. In andere projecten zal al meteen onderzoek gaan
plaatsvinden naar de dier- en omgevingsfactoren die, in de huidige varkenshouderij blijkbaar op
grote schaal,detegen ziekten beschermende potenties van de slijmvliezen aantasten.

planning 1997
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Evenals in detwee voorgaande jaren ishet onderzoek in programma 253 sterk geïnspireerd door
'Diergezondheid in Beweging'; het isdaarom gericht op verbetering van de gezondheid van de
dieren in de hedendaagse dierhouderij.
1a.
De resultaten met betrekking t o t het ontwikkelen van een 'Speendiarree' model zijn zo
hoopgevend dat verwacht mag worden dat het model in 1997 operationeel zal worden.
Het belangrijkste probleem lijkt op dit moment nog de afwezigheid van een eenvoudige
methode om de, genetisch bepaalde, aan-of afwezigheid van receptoren voor K88fimbriaevan Escherichiacoli bacteriën op de epitheelcellen in de dunne darm te bepalen.Er
wordt op dit moment in prgr. 253 gewerkt aan een miniaturisering van de'Brush border'
techniek, zodat het mogelijk wordt de receptor aan-of afwezigheid te bepalen in levende
dieren middels een dunne darm biopt.Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een standaardisatie van de myeloperoxidase test waardoor het mogelijk wordt om in hetzelfde biopt de
mate van ontsteking te bepalen. Door de hoogte van devilli en de diepte van de crypten
te bepalen kan een darmbiopt tevens gebruikt worden voor het verkrijgen van informatie
over de gezondheids-status van het darmepitheel.
1b. Deontwikkeling van het adhaesie onderzoek van darmbacteriën aan het darmepitheel in
de'Ussing' kamer geeft aanleiding te veronderstellen dat in 1997het onderzoek ter hand
genomen kan worden waarbij de relatie van adhaesie (van darmbacteriën aan de epitheelcel) met de rijpingsfase van de dunne darm enterocyt kan worden bestudeerd. De betekenisvan vlokatrofie voor het ontstaan van diarree kan dan worden gekwantificeerd. Dit
deel kan in 1998waarschijnlijk worden afgerond.

Het onder 1aen 1b beschreven onderzoek iseveneens van belang voor de ID-DLO-programma's 252 en 254. De hierna volgende punten 2. en 3. hebben respectievelijk een
relatie met programma 307 en programma 252.
2.
Het onderzoek naar de oorzaken van macromoleculair transport vanuit de dunne darm
naar de lymfe- en/of bloedbaan zalworden voortgezet. Hierbij zal met name in 1997
aandacht worden besteed aan de relatie tussen de vullingsgraad van de dunne darm (met
voer) en de afhankelijkheid van eenverstoorde bloedvoorziening van de dunne darm.
Indien deze relatie kan worden bewezen zal het onderzoek worden voortgezet met het
testen van nutriënten die minder snel zullen leiden t o t een beschadiging van de dunne
darm wanneer de bloedvoorziening tijdelijk tekort schiet. Door devoersamenstelling aan
te passenaan de bevindingen van het onderzoek zullen dieren minder snelschade ondervinden van (stress)factoren die leiden tot eenverminderde bloedvoorziening van het
darmconvoluut; detranslocatie van bacteriën zal eveneens beter kunnen worden voorkómen. Ook zullen een aantal stoffen worden getest waarvan bekend isdat zein-vitro de
opname van macromoleculen in het darm-epitheel van muizen kunnen voorkómen.
3.
Om longspoeling geschikt te maken voor het bepalen van de gezondheids-status van de
longen zullen in 1997devolgende werkzaamheden worden uitgevoerd:
a. Cellen uit longspoelsel zullen verder immunocytochemisch worden gedifferentieerd. De
resultaten van het cytologisch onderzoek zullen worden gerelateerd aan het microbiologischen histologisch onderzoek van dezelfde longen waardoor een classificatievan de
long-cytologie mogelijk zal worden.
b. De parameters van de cytologie zullen worden uitgetest in de Isolated Perfused Lung (IPL).
Voor dit doel zullen de longen van conventionele varkens, uit bepaalde cytologische
klassen, en van SPF-dieren worden getest in de IPL Middels een infectie met Actinobaccilluspleuropneumoniae zal de reactie op een acute infectie van de verschillende cytologische klassen worden bepaald.
Deontwikkeling van het IPL-modelzal in 1997worden voortgezet. Nieuwe parameters voor de
reactie van verschillende structuren (compartimenten) uit de longen op een acute infectie zullen
worden ontwikkeld.Allereerst zullen beschikbare antilichamen tegen adhaesiemoleculen worden
getest. Wanneer blijkt dat deze niet werken zullen monoclonale antilichamen worden ontwikkeld.
andere relevante
programma's
indicatie omvang
projecten

252,254,307
totaal 1,2 Mƒten laste van LNV
40003.00
40004.00
40118.00

Maagdarmziekten van het varken (ID-DLO, N. Stockhofe-Zurwieden)
Functionele ischaemie aisoorzaak vantranslocatie (ID-DLO, M.J.A. Nabuurs)
Gezondheid van de longen beoordeeld aan de handvan longspoelsels (ID-DLO,
J. Pol)
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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

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

aanleiding

Omgevingsfactoren zoals infectieuze agentia en stressdreigen de gezondheidsbalans van landbouwhuisdieren te verstoren.Zij beïnvloeden het welzijn van de dieren negatief en leiden t o t
ziekte en productieverlies. In het streven van de dierlijke sector naar welzijnsvriendelijke en
rendabele houderijsystemenwordt in dit verband met name aandacht gevraagd voor het wegnemen of verminderen van deze negatieve omgevingsinvloeden envoor het zo goed mogelijk
gebruik van de natuurlijke capaciteit van het dier om zichtegen negatieve omgevingsinvloeden
te verweren.
Bij de studie van het evenwicht tussen het dier en zijn omgeving ligt het voor de hand ruim
aandacht te besteden aan de mechanismen die compenseren voor negatieve omgevingsfactoren.
Het meest in het oog springend isdaarbij de afweer aan de buitenkant van het dier op het
grensvlak met de omgeving,te weten de slijmvliezen en in mindere mate de huid. Juist het
optimaal functioneren van de immunologische afweer aan de slijmvliezen vormt een belangrijke
buffer en daarmee een kritische factor die bijdraagt aan het in evenwicht houden van een
situatie die men kan duiden met determ gezondheidsbalans. Daarnaast kan de invloed van
omgevingsfactoren die resulteren in stress,eenwezenlijke invloed uitoefenen op het functioneren van de immunologische afweer.
De'veerkracht' van de immunologische weerstand isvan groot belang om effectief te reageren
op verstoringen en bedreigingen vanuit de omgeving, en isdaarmee bepalend of, en in welke
richting de gezondheidsbalans wordt verstoord. Bij het streven naar een balanstussen gastheer
en omgeving in deveehouderij isdaarom inzicht nodig in de interactie tussen de immunologische afweer en de omgevingsfactoren die de effectiviteit van de natuurlijke weerstand van
landbouwhuisdieren (negatief) beïnvloeden. De noodzaak tot een betere benutting van de
natuurlijke, immunologische weerstand van landbouwhuisdieren wordt nog versterkt doordat
een deel van hett o t nu beschikbare arsenaal van kunstmatige middelen, die de weerstand
beïnvloeden, aan betekenis verliest: De resistentie voor antibiotica en antiparasitaire middelen
neemt immerstoe en devooruitzichten op de ontwikkeling van nieuwe stoffen in deze categorieën zijn voor het komende decennium minimaal. Ook al omdat dergelijke stoffen, integenstelling t o t vaccins,het milieu belasten en residuproblemen kunnen veroorzaken in de humane
voedselketen, dient het natuurlijk vermogen van het dier om zichtegen negatieve omgevingsinvloeden te beschermen optimaal benut te worden.
De kennis van de potentie van de immunologische weerstand van het dier iszowel van belang
om te kunnen inschatten in hoeverre het dier doeltreffend kan reageren op infecties en herinfecties, alsook om het perspectief te kennen van een restrictieve enselectieve vaccinatie strategie.
Bovenstaande kan alsvolgt worden samengevat:
Welzijn dier, de belasting van het milieu en de humane voedselketen door antibiotica- en
antiparasitica(residuen), de resistentievorming bij antibiotica en antiparasitica in combinatie met
slechte vooruitzichten voor de ontwikkeling van nieuwe generaties van deze middelen, en
behoud enverbetering van de rendabiliteit van deveehouderij vragen om een goede benutting
van de natuurlijke, immunologische afweer van het dier om zichtegen negatieve omgevingsinvloeden te verweren. Dit programma richt zich op onderzoek naar een optimale benutting van
de natuurlijke immunologische afweer.
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doel

Om de bovengenoemde probleemstelling te benaderen moeten wij enerzijds bepalen wat de
kenmerken zijn van en devoorwaarden voor een effectief werkend immuunsysteem, in combinatie met de benoeming van negatieve invloeden vanuit de omgeving. Op basis hiervan kunnen
voorwaarden worden geformuleerd welke nodig zijn voor een goed functioneren en benutten
van de natuurlijke immunologische afweer van landbouwhuisdieren in de praktijk.
Dit betekent dat het Programma als resultaat devolgende onderdelen bevat:
a. karakterisatie van de natuurlijke, immunologische afweer voor een aantal infectieziekten;
b. kennis van de immunologische weerstand in relatiet o t omgevingsinvloeden;
c. methoden en adviezen om negatieve invloeden uit de omgeving te verminderen, dan wel
positieve te versterken;
d. kennis van dewijze waarop de immunologische weerstand van het dier iste benutten;
e. methoden en adviezen om de weerstand van het dier te verhogen.
De doelstellingen van dit programma zijn redelijk ambitieus van aard;toch maakt de huidige
aanpak in samenhang met de in voorgaandejaren ontwikkelde expertise op het gebied van
"mucosale immuniteit varken, pluimvee en kleine knaagdieren' (modelsystemen), 'coccidiose',
"PRV" en in beperkte mate 'stress-infectie-immuniteit' de genoemde doelstellingen realistisch.
Meer in detail kan men bij de studievan de interactie van immunologische weerstand en omgeving de volgende aspecten per project onderscheiden:
Het project Stress en immuniteit
- Een belangrijk toetsbaar tussenresultaat ishier het verkrijgen van een reproduceerbaar
diermodel voor de studie van destress-immuniteits-relatie. Naar verwachting zal dit moment
1jaar na aanvang van het programma zijn bereikt.
- Als eindresultaat levert dit project een beter inzicht in de effecten van stress op het immuunapparaat en op deweerstand van landbouwhuisdieren tegen ziekten.
Het project Antigeenpresentatie
Binnen dit project worden antigeenpresentatie-methoden ontwikkeld en geëvalueerd ten
behoeve van effectievere methoden van vaccinatie bij landbouwhuisdieren, i.h.b. bij het varken,
leidend t o t een lager diergeneesmiddelengebruik. Hierbij wordt gebruik gemaakt van meer
natuurlijke vaccinatie-routes.
- Het eerstetussenresultaat zal bestaan uit de evaluatie van intranasale immunisatie regimes in
varkens.
- Als eindresultaat van dit project zal de evaluatie van verschillende mucosale routes en van
replicerende vaccins inzicht moeten verschaffen over detoepassingsmogelijkheden van
dergelijke antigeen aanbiedingsmethoden.
Het project Cellulaire immuniteit tegen de ziekte van Aujeszky
- Alstussenresultaat richt dit project zich op het vaststellen van de rol van 'Natural Killer' cellen
bij ADV infecties in hetvarken.
- Het eindresultaat betreft inzicht te krijgen in de effectormechanismen die essentieel zijn voor
een optimale bescherming tegen deze virusinfectie (w.o. het voorkomen van virusuitscheiding). Deverkregen inzichten kunnen daarna tevenstoepassing vinden bij andere gastheerpathogeen interacties.
Het project Vermindering van vaccingebruik bij pluimvee
Binnen dit project wordt gestreefd naar daadwerkelijke vermindering van 3 op het totale aantal
vaccinaties van meer dan 14bij reproductie/legdieren.
In het eerstejaar kent dit project een oriëntatie op een drietal onderdelen:
a. een literatuuronderzoek waarbinnen o.a. ruim aandacht wordt besteed aan de mogelijkheden t o t gebruik van combivaccins;
b. de betekenis van alveolair longmacrofagen bij in de inductie-fase van de immuunreactie;
c. de potentiërende werking van immuuncomplexen bij de inductie van een snelle, krachtige en
lang durende immuunrespons; in verband hiermee wordt vergelijkend onderzoek verricht
naar goede productiemogelijkheden van zulke complexen.
Op grond van de uitkomsten van bovengenoemde onderzoekaspecten worden na ca. 1jaar
de uiteindelijke keuzes gemaakt voor de richting van het onderzoek gedurende de rest van
de programma periode. Daarbij zal eenveterinair belangrijke pathogeen, zoals NCD, in de
studies worden geïncorporeerd.Tegelijkertijd zal mogelijk in samenwerking met Embrex
onderzocht worden of immuuncomplexen bruikbaar zijn alsvaccinvoor eivaccinatie.
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Als eindresultaat wordt getracht om op deze wijze de aard van het vaccin en/of de verwerking door het immuunsysteem te verbeteren om d.m.v. een eenmalige vaccinatie levenslange
bescherming opte wekken.

Het project Toedieningsmethoden voor vaccins tegen coccidiose
Binnen dit project worden methoden ontwikkeld voor effectievere aanbieding van recombinant/subunit vaccins op basisvan Eimeria antigenen aan het lokale afweersysteem rond de darm.
- Alstussenresultaat wordt beoogd na ca. 1 jaar eenvergelijkende evaluatie vantwee methoden af te ronden. Deze methoden zijn erop gericht antigeen binnen te brengen in de lamina
propria van de darm.
In devolgende jaren zal de methode die het meeste perspectief biedt worden uitgewerkt en
in de praktijk worden getoetst. Om de kans op succesvolle afronding van dit project te
vergroten wordt binnen dit project zowel aandacht besteed aan de meting in pluimvee van
de geïnduceerde bescherming (challenge infecties) alsaan de ontwikkeling van nieuwe
technieken voor het meten van (coccidiose specifieke) T-cel immuniteit in de kip (toetsbaar
nevenresultaat).
- Het eindresultaat richt zich op een effectieve vaccinatiestrategie tegen coccidioseter vervanging van het grootschalige gebruik van coccidiostatica in het voer.
Het project Immunopathologie van Fasciola hepaf/ca-infecties
Dit project richt zichop hetverkrijgen van inzicht nodig om de bestrijding van leverbotinfecties
m.b.v. antihelmintica te kunnen vervangen door een gerichte vaccinatiestrategie die berust op de
natuurlijke afweer van het doeldier. Hierbij staat het rat-parasiet model voor meerdere parasieten die de gastheer via dezelfde route binnendringen.
- Toetsbare tussenresultaten zijn:
a. de ontwikkeling van een reproduceerbaar model in de rat waarmee de expressie van
bescherming tegen leverbotinfecties op darmniveau kan worden gemeten;
b. de karakterisatie van locaties,stoffen encellen die van belang zijn in de inductiefase van
de afweerrespons;
c. de karakterisatie van stoffen encellen die betrokken zijn bij "trapping' en "killing' van de
parasiet.
- Hettoetsbare eindresultaat van dit project isde ontwikkeling van eenvaccinatiestrategie in
het ratmodel die geschikt isvoor toetsing in het doeldier (rund).
De projecten binnen dit programma houden zichalle bezig met de relatie tussen omgeving en
dier, met een accent op de processen die zich afspelen op of rondom het grensvlak van dier en
omgeving, gevormd door de slijmvliezen,waarbij infectieuze omgevingscomponenten en stress
een belangrijke rol spelen. Door periodiek, structureel overleg (met uitwisseling van kennis en
methoden) tussen de projectleiders binnen het programma wordt de slagingskans van de gestelde doelen binnen dit programma vergroot.
planning 1997

Het onderzoek binnen dit programma richt zich op de balanstussen het dier en zijn omgeving.
Deze balans beïnvloedt niet alleen de gezondheid en welzijn van het dier, maar ook de rendabiliteit van het bedrijf en de kwaliteit van het uiteindelijk geleverde product, een goed functionerend afweersysteem isessentieel voor een goede gezondheidsbalans. Dewerkzaamheden in 1997
spitsen zichtoe op de relatie tussen stressenwelzijnsfactoren enerzijds (project 40125) en
efficiëntie van afweermechanismen anderzijds, daarbij wordt o.m. aandacht besteed aan het
genereren van specifieke kennist.a.v. cellulaire immuniteit (project 400540) en aan het verbeteren van bestaande (project 40115) en ontwikkelen van nieuwe vaccinatie methoden (projecten
40115 en40116). In het kort zijn dewerkzaamheden hieronder aangegeven

40054.00
Het ontwikkelen van methoden voor het meten van de cellulaire tak van de immuunrespons bij
varkens isvan groot belang voor het verkrijgen van een inzicht in detotale immuunrespons. Het
meten van de immuunrespons capaciteit en immuunstatus zalworden toegepast bij de analyse
van de invloed vanwelzijnseffecten op deweerstand tegen met name infectieziekten. De
methoden worden ontwikkeld aan de handvan welomschreven ziekte/infectiemodellen (PRV,
ziekte van Aujeszky). Het cellulair immunologisch onderzoek bij het varken vormt de essentiële
basisvoor het binnen NWO/LNV programma's op te starten en reeds opgestart welzijnsonderzoek, waarbij een aandachtsgebied isde relatie tussen stressenweerstand tegen ziekte (project
40125). Deze activiteiten worden uitgevoerd in samenwerking met programma 301 en een
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lopend SEO-project (maternale immuniteit). Het resultaat van dit onderzoek levert een essentiële
bijdrage om te kunnen komen tot 'normen' t.a.v. de invloed van welzijnseffecten op weerstand.

40115
Vermindering vanvaccinatiefrequentie en intensiteit heeft een economisch en een dierwelzijnsaspect. Binnen dit project worden langstwee wegen methoden onderzocht om te komen t o t
effectievere vaccinatie v oor bepaalde ziekten. Deeerste methode betreft hettoedienen van
vaccinatiegenen in de vorm van immuuuncomplexen. De lokalisatie en de immuunrespons tegen
immuuncomplexen wordt onderzocht in een pluimveemodel. Dewerkzaamheden binnen dit
onderzoek zijn afgestemd met het lopende SEO-project m.b.t. maternale immuniteit. Het isin dit
stadium van het project nog niet goed aante geven in welke mate deze benadering gaat bijdragen aanvermindering van vaccinatie handelingen bij pluimvee.
Detweede methode om effectiever te vaccineren betreft het simultaan toedienen van geschikte
antigenen samen met immuunstimulerende factoren. Nieuwe meer specifieke en effectieve
methoden berusten op het, gelijktijdig met het toedienen van het antigeen, lokaal t o t expressie
brengen van factoren, b.v. cytokines, die een regulerende invloed hebben op functies van het
immuunsysteem. Mede op basisvanfinanciering vanuit het ECCopernicus project worden de in
1996gegenereerde virale pseudorabiësvirus vectoren, die influenza antigenen en/of de varkens
cytokines t o t expressie brengen,getest in diermodellen. Dewerkzaamheden van dit deel van het
project lopen volgens de planning. Deresultaten van een lopend SEO-project (cytokines) worden
in dit onderzoek geïncorporeerd.

40116
Infecties met de parasieten Fasciolahepatica in runderen en met Eimeria soorten in pluimvee
zorgen voor aanzienlijk economische schade in de Nederlandse veestapel en ze hebben bovendien voor de geïnfecteerde dieren een negatief welzijnsaspect. Het onderzoek naar de immuunresponstijdens primaire en secundaire infecties heeft ertoe geleid dat voor beide parasieten de
mogelijkheden om een effectief vaccinte ontwikkelen worden onderzocht.
Van Fasciolahepatica wordt een antigeen fractie geïsoleerd en gekarakteriseerd die bij vaccinatie 80% bescherming tegen een herinfectie opwekt. Met betreffende antigenen / peptiden zullen
vaccinatie studies uitgevoerd worden, in combinatie met mogelijkheden van 'antigeen targeting'
en adjuvantia. Om inzicht te krijgen in de immunologische mechanismen betrokken bij de
bescherming na vaccinatie zal de immuunrespons in de darm na vaccinatie met Fasciola hepatica
worden vergeleken met de immuunrespons na orale infectie.
Voor de ontwikkeling van eenvaccin dat geschikt isom infectie met de pathogène parasiet van
het genus Eimeria bij pluimvee te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken isgestart met
het via moleculair-biologische methoden vervaardigen van een vector die alsvehikel en productie
unit vanverschillende antigenen kan dienen. Erwordt verwacht begin 1997te kunnen beginnen
met het inbouwen van specifieke gedoneerde antigenen van pathogène soorten alsE.tenella en
E.acervulina. Navermeerdering kunnen de eerste immunisatie en beschermingstesten worden
uitgevoerd. Tegelijkertijd worden de Pathogenese en biologische activiteit van Eimeria in deze
setting onderzocht.
Devoortgang van de werkzaamheden binnen dit project liggen goed op schema, maar zullen in
1997 nog niet leiden tot bruikbare vaccins.

40125
Binnen dit project staat de relatie tussen enerzijds stress inductie en anderzijds inductie van de
primaire immuunrespons en memory respons centraal. Met name het moment van stress inductie
in relatie t o t het moment van vaccinatie wordt onderzocht. Tevens wordt de kinetiek van de
immuunrespons onder stress-arme en stress-volle omstandigheden bestudeerd.Als parameters
van de immuunrespons zullen bestudeerd worden: 'natural killer' activiteit, cytotoxische Tcel
activiteit, cytokine responsen en proliferatie van CD4en CD8cellen,en specifieke antilichaamvorming. Ook de invloed van stressop de immuunrespons in dieren met verschillende 'coping styles'
zal worden onderzocht. Naast de studies in muizenmodelsystemen, zullen preliminaire studies
worden verricht in varkens,afhankelijk van de resultaten in een parallel project lopend binnen
programma 301. Het resultaat vandit onderzoek zal duidelijk moeten maken in hoeverre de
effectiviteit van een vaccinatie wordt beïnvloed door de mate en vorm van stresswaarin het dier
zich op dat moment bevindt.
andere relevante
programma's

252,253,294,301
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indicatie omvang
projecten

totaal 1,9 M / , waarvan 1,8 Mƒten lastevan LNV
40054
40115
40116
40125
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Ziekte van Aujeszky (ID-DLO,A.T.J. Bianchi)
Vermindering van vaccingebruik bij kippen middels effectievere vaccinatiemethoden
en vaccinsamenstelling (ID-DLO,S.H.M.Jeurissen)
Vaccinatie ter vervanging van antiparasitic (ID-DLO,E.J.van Miliigen)
Stressen immuniteit (ID-DLO,G.Thomas)

programma 294

Onderzoek ter bevordering van pluimveegezondheid en
veiligheid van pluimveeproducten

programmaleider

Prof.dr. A.L.J. Gielkens— ID-DLO

aanvangsjaar

1996

eindjaar

1999

samenvatting

Het programma beoogt diagnostische en preventieve kennis en instrumenten 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 vanEUrichtlijnen en de Veewet, (ii) omdat zij een risico vormen voor devolksgezondheid of (iii) economisch een grote schade kunnen veroorzaken.Ter ondersteuning hiervan wordt kennis verworven
over de afweer van de gastheer tegen infecties en over de bijdragen van genetische en omgevingsfactoren op de gezondheid.

aanleiding

Wereldwijd neemt devraag naar pluimveeproducten nog steedstoe. Ook binnen de Europese
Unie wordt eenjaarlijkse groei van de consumptie van pluimveeproducten met 1-2% verwacht.
Nederland heeft gedurende de afgelopen decennia een belang-rijke positie op deze markt
verworven; het exporteert jaarlijks voor circa 3 miljard gulden aan pluimveeproducten. Deze
positie ishet resultaat van een aantal factoren waaronder voortdurende schaalvergroting, de
organisatie in productieketens, een hoge efficiency, afnemende productiekosten, en een goede
gezondheidsstatus. Degoede gezondheidsstatus van pluimvee isbereikt door een nauwe begeleiding door de eerste entweedelijns gezondheidszorg, waardoor de hygiëne werd verhoogd en
de bedrijfsvoering werd verbeterd. Ook het toepassen van preventieve vaccinatieprogramma's
was onmisbaar voor het bereiken van de hoge gezondheidsstatus.
De positie van de Nederlandse pluimveehouderij op de internationale markt wordt beïnvloed
door een aantal economische, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Enerzijds iser de
vraag van markt en consument naar goedkope producten met een hoge voedingskwaliteit en vrij
van ziektekiemen en residuen.Anderzijds worden eisen gesteld om de gezondheid en met name
het welzijn van de dieren te verbeteren en de belasting van het milieu te verminderen. Daarnaast
worden door het wegvallen van grenzen, en andere handelsbelemmeringen en door de veranderde organisatie van de Nederlandse pluimveehouderij (zie hieronder) de risico's op insleep van
ziektekiemen groter enworden strengere eisen gesteld aan het vrijwaren van pluimvee en
pluimveeproducten van ziektekiemen.
Het beleid van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer enVisserij isgericht op het verbeteren van het welzijn ende gezondheid van dieren in deveehouderij, en op een doelmatiger
gebruik van diergeneesmiddelen. Eengoede gezondheidsstatus van dieren en veilige dierlijke
producten zijn immers essentieel voor de kwaliteit van de dierlijke productie en dragen bij tot
vermindering van de uitstoot van milieuverontreinigende stoffen.
Kwaliteitszorg beoogt onder meer afwezigheid in zowel het primaire productieproces als in het
eindproduct van gezondheidsbedreigende factoren voor mens en dier.
Kwaliteitszorg draagt ook bij aan het verwerven van een positief imago, aan het vertrouwen van
de consument in het dierlijk product enversterkt de internationale positie van de Nederlandse
veehouderij. Een hoge kwaliteit en efficiency van een primaire productie, die het belang erkent
van aandacht voor milieu-effecten en dierwelzijn zaltevens bijdragen aan een gezond en
economisch draagvlak voor deveehouderij. Daartoe wordt in het rapport 'Diergezondheid in
Beweging' het streefbeeld geschetst dat de pluimveehouder een eigen verantwoordelijkheid
draagt voor een gezondheidsmanagement dat leidt t o t voorkomen van insleep en verspreiding
van ziektekiemen op zijn bedrijf en naar de afnemer van zijn product.
In de praktijk wordt momenteel in de leg-envleessector een systeem van integrale ketenbeheersing (1KB)ingevoerd. Dit systeem beoogt de insleep en versleping van ziektekiemen te
voorkomen dan wel beter beheersbaar te maken.Vaak wordt daartoe preventief gevaccineerd of
wordt medicatie toegepast. Naastveterinaire maatregelen wordt steeds meer nadruk gelegd op
het terugdringen van de infectiedruk middels management, huisvesting en hygiënemaatregelen.
Het geheel van deze maatregelen moet leiden tot het verhogen van de productiekwaliteit in de
opeenvolgende schakelsvan de gehele productieketen.
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De projectgroep Streefbeeld Pluimvee heeft voor een aantal pluimveeziekten, die van groot
belang isi.v.m. volksgezondheid, export en rentabiliteit, aangegeven welk prevalentieniveau
bereikt dient te worden in het jaar 2000.Probleem isdat deze doelen veelal niet haalbaar zijn
omdat daarvoor de instrumenten en kennis ontbreken. Zo heeft preventief vaccineren tot gevolg
dat infecties worden gemaskeerd (pseudo-vogelpest (NCD), infectieuze bursitis disease (IBD),
ziekte van Marek (MD), infectieuze bronchitis (IB),etc.). Dewerkelijke infectiedruk kan dan ook
niet worden bepaald en vrijwaringsgaranties kunnen niet hard worden gemaakt. De Nederlandse
pluimveehouderij kan nog niet zonder de preventieve vaccinaties omdat de risico's van insleep en
versleep te groot zijn (o.a.NCD,IBD, MD). Deze risico'sworden nog vergroot door de hoge
dichtheid van pluimvee in bepaalde delen van het land. Ook door het nemen van management
maatregelen en invoeren van nieuwe houderijsystemen kan het risico op insleep en verspreiden,
en daarmee het ontstaan van ziekte,worden verminderd met name indien infectie doses laag
blijven. Echter de effecten van dergelijke maatregelen kunnen niet worden gegeneraliseerd,
omdat aanslaan van een infectie afhankelijk isvan de biologische eigenschappen van de ziektekiem, het aantal kiemen nodig voor het optreden van infectie, de weerstand van de gastheer en
de Pathogenese. Hiervoor iskennisvan deze factoren per ziektekiem of groep van ziektekiemen
noodzakelijk. Bovendien isveelal onbekend welke routes het belang-rijkst zijn. Ziektekiemen
kunnen bijvoorbeeld versleept worden door medewerkers van pluimveebedrijven (Salmonella,
Campylobacter, etc.),via het broedei (o.a.Salmonella), door verplaatsen van pluimvee of via de
kratten waarin het pluimvee wordt vervoerd. Ook worden veel ziektekiemen door (sier)vogels of
via de lucht (o.a. NCD,Al, IB, Reovirus) verspreid.Onbekend isook in hoeverre ziektekiemen in
goed gevaccineerde koppels kunnen vermeerderen en hoe lang uitscheiding en transmissie
plaatsvindt.
In de praktijk worden om ziekten te beheersen (dier)geneesmiddelen toegevoegd aan het voer.
Sommige van deze middelen worden gebruikt omdat infecties van bepaalde kiemen op een
andere manier niet voorkomen kunnen worden. Het gebruik van deze additieven mag niet
leiden tot ongewenste residuen in het eindproduct. In het kader van GMP-regelsvoor mengvoederbereiding zijn daarom gegevens nodig over het effect van recirculatie van residuen via
strooisel en over het effect van de aanwezigheid van lage concentraties (verslepingsdoseringen)
in eindvoeders op het residu-gehalte invlees eneieren.
Het onderzoek in programma 294wil de instrumenten en de kennis genereren om de doelstelling van het Streefbeeld Pluimvee en het beleid zoals neergelegd in het rapport 'Diergezondheid
in Beweging' te kunnen realiseren. Om de in deze rapporten neer-gelegde doelstellingen te
kunnen realiseren worden instrumenten geproduceerd (markervaccins) om onderscheid te maken
tussen infecties en vaccinaties, mechanismen van natuurlijke enverworven afweer onderzocht,
onderzoek verricht naar transmissie van ziektekiemen en de invloed daarop van preventieve
medicaties, huisvesting en bedrijfsmanagement. Het onderzoek beperkt zich noodgedwongen
door de beperkte formatie t o t kiemen,die een risico vormen voor de volksgezondheid en de
kwaliteit van het eindproduct {Salmonella enteritidis, typhimurium; Campylobacter), die vallen
onder deVogelziektenwet en/of dievan economisch belang zijn voor de pluimveehouderij (NCD,
Al, IBD,en malabsorptie-syndroom). Het coccidiose onderzoek valt buiten dit programma omdat
het onderwerp isvan programma 254.
Om de programmadoelstellingen te realiseren isgekozen voor een nauwe samen-werking met
het praktijkonderzoek c.q.de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) en het Praktijkonderzoek
Pluimveehouderij (PP).Aldus worden de mogelijkheden benut voor een goede zoötechnische en
veterinaire kennisintegratie enwordt detoepassingvan kennis in de praktijk bevorderd. Het
programma onderzoek isonderdeel van het Meerjaren Onderzoeksplan Pluimveegezondheid
(MOP) 1995-2000,waarin de onderzoekactiviteiten zijn beschreven die in deze periode worden
uitgevoerd door en in samenwerking tussen ID-DLO,de GD,het PP,en de FD.Met de LUW wordt
overleg gevoerd om te komen tot een gezamenlijke aanpak van het epidemiologische onderzoek
aan Salmonella. Prioriteiten voor onderzoek zijn in overleg met LNVen het bedrijfsleven aangeduid. Deonderzoekkeuzes zullen na bredere toetsing binnen de doelgroep en door de opdrachtgever, voorgelegd worden aan de Stuurgroep MOP.Degebruikers van de onderzoeksresultaten zijn LNV,het pluimvee-bedrijfsleven (PVE)en deGD.
Samenvattend kan worden gesteld dat er kennis en instrumenten nodig zijn voor de bestrijding
van pluimveeziekten die een sectorbrede aanpak vereisen (categorie 1-NCD,Al — en categorie 2
— Salmonella, Campylobacter) en ziekten dievan grote economische betekenis zijn voor de
individuele pluimveehouder (categorie 3— o.a. Gumboro).
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Het programma beoogt kennis en instrumenten te ontwikkelen ter bevordering van de pluimveegezondheid en de veiligheid van pluimveeproducten.
Binnen het programmadoel zijn de volgende subdoelstellingen te onderscheiden:
1. Maximale beheersing van besmetting van pluimvee en pluimveeproducten m e t
Salmonella en Campylobacter
De kostbare bestrijding van Salmonella in de reproductiesector heeft nog niet geleid t o t
vrijdom van de kiem.Jaarlijks raakt 1-3% van de reproductiekoppels besmet. In de legsector is
de besmettingsgraad 18% en aandeslachtlijn isongeveer 60%van de vleeskuikens positief.
Eenzelfde percentage van devleeskuikenbedrijven isbesmet met Campylobacter. Aanwijsbare
knelpunten voor het welslagen van het IKB-programma (gezondheidsplanner) voor Salmonella en in de naastetoekomst Campylobacter, zijn onvoldoende kennis van de risicofactoren
voor horizontale insleep op bedrijven,van deverdere verspreiding van de kiem in de productieketen en de effectiviteit van de diverse preventieve/interventiemaatregelen op transmissie.
Effectieve hulpmiddelen ter ondersteuning van epidemiologisch onderzoek (genotypering,
gevoelige diagnostiek) ente ontwikkelen interventiestrategieën (discriminerend vaccin,
huisvesting) verdienen veel aandacht. Daarnaast zou zowel voor Salmonella als Campylobacter de haalbaarheid van een bestrijding in devleeskuikensector onderzocht moeten worden.
Belangrijkste resultaten
- Wiskundig model voor transmissievanSalmonella binnen entussen koppels;
Interventiemaatregelen om detransmissiete verminderen (ID-DLO,vervolg programma 68,
LUW,GD).
- Kennis epidemiologie (insleeproutes) Campylobacter.
- Snelle diagnostische test (PCR)voor Salmonella en Campylobacter (keuze eind 1996,
afstemmen RIKILT-DLO).
- Methode om Salmonella en Campylobacter te typeren (epidemiologische markers,tracering besmettingsbron) met genetische technieken (pilotstudie t o t medio 1997, afstemmen
RIKILT-DLO).
- Veilig en effectief markervaccin voor Salmonella; identificatie antigenen van belang voor
handhaving enverspreiding van kiem in het dier (evaluatie eind 1997).
- Methode voor de beheersing vanSalmonella/Campylobacter op vleeskuikenbedrijven en
voor Salmonella op eindlegbedrijven (gezondheidsplanner) (GD,ID-DLO).
2. Verbeteren van de veiligheid en houdbaarheid van pluimveeproducten
De kritische punten tijdens het slacht- enverwerkingsproces van pluimveeproducten voor
besmetting enversleping van micro-organismen, die humaan-pathogeen en/of bederf-veroorzakend zijn, zijn onvoldoende bekend. Navaststellen van de kritische controle-punten zullen
(hygiëne-)procedures worden verbeterd en getoetst (lopende afspraak van het oude programma 250).
Belangrijkste resultaten
- Inzicht in besmettingsroutes tijdens slachtproces.
- Model met critical control points.
3. Afwezigheid van residuen als gevolg van overdracht van verslepingsdoseringen van
diergeneesmiddelen vanuit diervoeder naar pluimveevlees en eieren
Afwezigheid van residuen in het dierlijk product voor humane consumptie, hetzij veroorzaakt
door directe toepassing, hetzij indirect door versleping via diervoeder of water of circulatie
via excreta, iseen belangrijk criterium voor kwaliteit enverkoop. In samenwerking met
RIKILT-DLOwordt de overdracht vanverslepingsdoseringen van diergeneesmiddelen en
additieven vanuit diervoeder naar pluimveevlees en eieren vastgesteld.Deze gegevens zijn in
het kader van de IKB/GMPregels voor de mengvoederbereiding nodig om de maximale
residu-toleranties in voeder af te stemmen op die in de eindproducten.Verder ishet voor het
vaststellen van wachttermijnen envoor deverwerking van eiproducten van belang kennis te
hebben van de invloed van de fysisch-chemische eigenschappen van diergeneesmiddelen op
de verdeling over dooier en eiwit (lopende afspraak van het oude programma 250).
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Belangrijkste resultaten
- Vaststellen normen voor maximale verslepingsdoseringen in voer (ID-DLO, RIKILT-DLO;
medefinanciering PW, LNV).
- Model waarmee op grond van fysisch-chemische eigenschappen, voorspelling mogelijk
wordt van deverdeling van residuen van diergeneesmiddelen over eiwit en dooier
(ID-DLO, RIKILT-DLO).
4. Verbetering bestrijding van infecties met infectieuze bursitis virus
Dewereldwijd verspreide ziekte van Gumboro iszeer moeilijk uit te roeien. Deziekte wordt
veroorzaakt door het infectieuze bursitisvirus. Dit virus iszeer besmettelijk, spreidt snel in en
tussen koppels, iszeer stabiel en resistent tegen gebruikelijke desinfectantia. Het blijkt niet
mogelijk om met hygiëne- en huisvestingsmaatregelen het virus uit koppels te verwijderen.
Daardoor lijkt bestrijding middels eenstrikt en intensief vaccinatieprogramma de enige
mogelijkheid om de pluimveestapel vrij te maken van dit virus.
Preventie door vaccinatie wordt bemoeilijkt door het optreden van antigene en virulente
varianten. Verder vormt de interferentie van maternale immuniteit bij jonge kuikens een
probleem bij devaccinatie en ontbreekt voldoende kennis over de factoren die bijdragen aan
de besmetting van koppels,alsmede detransmissie en handhaving van het virus binnen
koppels. Vrijmaken van koppelsvan dit virus istevens niet mogelijk, omdat vaccin-en veldvirussen niet van elkaar onderscheiden kunnen worden.
Doel van dit onderzoek isom eenveilig en immunogeen marker vaccinte ontwikkelen,
waarmee een bestrijdingsbenadering gebaseerd op vrijmaken en vrijhouden mogelijk wordt.
Een dergelijke benadering zal op langere termijn leidentot het stopzetten van de vaccinatie
tegen de ziekte. Hiervoor is meer kennis nodig over de (moleculaire) Pathogenese van de
ziekte en de (genetische) mechanismen dieten grondslag liggen aan virulentie en antigene
variatie.
Belangrijkste resultaten
- Synthese van een 'full length' DNA kuip van het IBDvirusvoor de ontwikkeling van een
marker vaccin envoor onderzoek naar genen betrokken bij devirulentie (evaluatie eind
1997).
- Kennist.a.v. (moleculaire) Pathogenese van de ziekte en antigene variatie van Nederlandseveldisolaten.
- Een levend geattendeerd markervaccin (infectieuze cloon of een IBDV-Marek-vector)
(evaluatie eind 1997).
- Kennis risico-factoren, inzicht in spreiding van het virus en effectiviteit van preventiemaatregelen (gezondheidsplanner) (GD, ID-DLO)
5. Het ontwikkelen van testen voor het meten van natuurlijke en verworven
afweermechanismen
Deweerstand van dieren tegen infectieziekten iseen samenspel van een reeks van natuurlijke
en verworven afweermechanismen. De natuurlijke afweer berust onder meer op de aanwezigheid van fysische barrières, op fysiologische mechanismen aan oppervlakten die in contact
staan met de buitenwereld, zoals mucusvorming aan slijmvliezen,en uit beschermende
activiteiten van het fagocyten-systeem. Despecifieke afweer berust op antistoffen in het
bloed en in secreta, naast cel-gemedieerde immuunresponsen, zoals cytotoxische T-celresponsen. Deeffector functie van de specifieke respons wordt uitgeoefend in het bloed (systemische respons) of aan deslijmvliezen (lokale respons). Deverworven afweer wordt in het
algemeen geïnduceerd door -soms meerdere keren-vaccineren.Alvorens de effecten van b.v.
huisvesting,stress,voeding en erfelijke factoren op beide vormen van afweer te kunnen
vaststellen ishet nodig te kunnen beschikken over meet-technieken.
Het doel iseen aantal technieken te introduceren ente ontwikkelen voor het meten van
natuurlijke (NK-activiteit, interferonproductie) en verworven afweer (cytotoxische T-cel
responsen). Daarbij zal gebruik gemaakt worden van coccidiose en NCDals modelsystemen.
Belangrijkste resultaten
- Geïmmortaliseerde target cellijnen (T-,B-, macrofaag) voor expressie van antigenen van de
ziekteverwekker.
- Assaysvoor het meten van cytotoxische T-cel responsentegen NCDen coccidiose.
- Assaysvoor het meten van lokale antistofresponsen tegen NCD.
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6. Diagnostiek, bestrijding van en funderend onderzoek aan de vogelwetziekten
aviaire influenza en pseudovogelpest (Wettelijke en Dienstverlenende taak)
Pseudovogelpest en aviaire influenza zijn ziekten die gepaard gaan met een zeer hoge
mortaliteit en daarom grote economische schade kunnen veroorzaken in de pluimveehouderij. Daarom zijn beide ziekten opgenomen in dewet op deVogelziekten en in bestrijdingsrichtlijnen van de Europese Unie. Dit programma-onderdeel heeft als doelstelling de Nederlandse pluimveehouderij te vrijwaren c.q.vrij te houden van beide ziekten. De problemen, die
daarbij spelen worden hierna uiteengezet.
Probleemstelling pseudovogelpest (NCD)
In Nederland wordt een verplichte enting van pluimvee tegen NCDtoegepast. De huidige
vaccins zijn weliswaar effectief, maar induceren een slechts kortdurende bescherming, waardoor herhaald vaccineren nodig is.Om een goede bescherming van het Nederlandse pluimvee
te waarborgen worden vooral in de leg-en reproductiesector periodiek antistof titers bepaald. Het monitoren van Nederlands pluimvee isgeregeld in het KIP-systeem (GD-taak). Alle
virulente NCDstammen envaccinstammen behoren tot hetzelfde serotype enzijn serologisch
dus n i e t t e onderscheiden. Hierdoor wordt de diagnostiek van NCDsterk bemoeilijkt. Om
onderscheid te maken tussenvaccin-stammen envirulente stammen iseen infectieproef met
ééndagskuikens nodig. De bevestiging van een uitbraak in het laboratorium duurt dan ook
tenminste 8dagen vanaf het moment van inzending. Bestrijding van de ziekte door 'stamping
out' wordt hierdoor ernstig bemoeilijkt zo niet onmogelijk.
Tijdens de NCDuitbraken tussen 1991en heden isgebleken dat virulent virus zich kan vermeerderen enverspreiden in gevaccineerde koppels zonder dat dit gepaard gaat met duidelijke ziekteverschijnselen. Deverschijnselen die worden waargenomen, worden veelal gewijd
aan entreacties. Hettraceren van deze subklinisch geïnfecteerde koppels door middel van
sérologie isniet mogelijk, omdat daarvoor geen discriminerende serologische testen beschikbaar zijn. Een actief opsporen van velogeen virus in het veld isdus onmogelijk.
Samenvattend zijn de problemen bij de NCD bestrijding:
- virulent- envaccinvirus kunnen alleen van elkaar onderscheiden worden middels langdurige (dier)experimenten in het laboratorium,
- traceren van velogeen virus door middel van sérologie ismet de huidige technieken niet
mogelijk.
Probleemstelling aviaire influenza
Deze ziekte kan grote economische schadeveroorzaken, zoals blijkt uit recente uitbraken in
deVS,Ierland en Mexico. Dezeziekte gaat gepaard met een uitval die kan oplopen t o t 100%.
Het influenza virus spreidt zeer snel binnen entussen koppels. Alleen de subtypen H5 en H7
zijn geassocieerd met ernstige ziekte; echter er zijn ook stammen van dezelfde subtypen die
in het geheel niet pathogeen zijn of die door mutaties en selecties pathogeen worden. Uit
evaluaties van de uitbraken in deVSen Mexico isgebleken dat het virus dat circuleerde
aanvankelijk weinig ziekte veroorzaakte, maar in betrekkelijke kortetijd door passage in
kippen zeer pathogeen werd. Potentiële primaire besmettingsbronnen zijn sier- en trekvogels
(vooral eenden).
Probleem isdat bij een uitbraak bestrijding alleen door'stamping-out' kan plaats-vinden.
Pathogène en niet-pathogene stammen kunnen alleen worden onderscheiden door een
dierproef in 6weken oude kippen, hetgeen zeertijdrovend is.Erzijn geen vaccins voor
handen, waarmee bijvoorbeeld preventieve ringvaccinaties kunnen worden uitgevoerd.
Deactiviteiten in het kader van dit programma-onderdeel zijn:
Diagnostiek en advisering
Dit houdt in het uitvoeren van de diagnostiek van beide ziekten en het adviseren omtrent
bestrijden,traceren in gevalvan een uitbraak.
Opslag en onderhoud
Het gaat hier om het beschikbaar houden,valideren enverbeteren van diagnostische testen
met behulp van de modernste technieken, en onderhouden enverbeteren van kennis omtrent
deze ziekten.Tevenswordt onderzoek verricht naar nieuwe interventiestrategieën en de
benodigde kennis verzameld om de belangrijkste routes van versleping van viruste bepalen.
Daarnaast isID-DLO het nationaal referentielaboratorium voor pseudovogelpest en aviaire
influenza. Detaken van het referentie laboratorium staan omschreven in de
bestrijdingsrichtlijnen van de Europese Unie (EU-92/66en -92/40) en houden ondermeer in het
houden van rondzendoefeningen voor controleren van de kwaliteit van de diagnostische
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laboratoria, het beschikbaar stellen van standaardsera, het op verzoek testen van vaccins en
vaccinatieschema's.
Innovatief onderzoek
In dit kader wordt fundamenteel-strategisch onderzoek verricht omtrent de verwekkers van
deze ziekte: de Pathogenese, de immuunresponsvan de gastheer na infectie en vaccinatie en
bestrijdingsmethoden anders dan door vaccinaties. Aangezien het ontwikkelen van een NCD
markervaccin direct gekoppeld isaan het verbeteren van diagnostische testen, isdit onderzoek onder punt 8beschreven bij 'opslag en onderhoud'.
Belangrijkste resultaten pseudovogelpest
- Een PCR/sequencingtechniek waarmee binnen 24-36 uur virulent envaccinvirus kunnen
worden onderscheiden.
- Synthese van een infectieuze,'full length' DNA kopie van het NCDvirus met alsdoel de
ontwikkeling van een serologisch differentieerbaar (marker)vaccin. De infectieuze kopie
zaltevens worden gebruikt voor funderend onderzoek naar devirulentiefactoren van het
virus (evaluatie eind 1997).
- Kwantitatief, funderend epidemiologisch onderzoek naar detransmissie routes van NCD
virus in gevaccineerde dieren (samenwerking met programma 295).
Belangrijkste resultaten aviaire influenza
- Een PCR/sequencingtechniek waarmee binnen 24-36 uur kanworden vastgesteld of het
virus potentieel pathogeen is.
- Serologische testvoor (massa)-diagnostiek van groep-specifieke antistoffen tegen
influenza A.
7. lm- en export diagnostiek (dienstverlenende taak) en instandhouden van expertise
en diagnostische technieken voor het bewaken van belangrijke bedrijfsgebonden
aandoeningen bij pluimvee
Vogels dieworden geïm- of -exporteerd worden gedurende 4weken in quarantaine gehouden.Twee weken voorafgaande aan de export dient diagnostisch onderzoek naar besmetting
met pseudovogelpest-, aviaire influenza-virus en Salmonella's te worden verricht. Het gaat
hier veelal om serologisch onderzoek. Bij importvogels wordt alleen algemeen virologisch
onderzoek verricht indien sterfte optreedt. Voorstellen voor aanscherpen van de regeling
voor import van vogels zijn in Europees verband in voorbereiding.
In het kader van de in het verleden door LNVopgedragen taken isexpertise ontwikkeld ten
aanzien van preventie en bestrijding van belangrijke bedrijfsgebonden pluimveeziekten, zoals
de ziekte van Marek, aviaire leukose, infectieuze bronchitis en infectieuze anémie en vogelcholera. Het doelvan dit programma-onderdeel isdeze expertise en de ontwikkelde technieken te onderhouden en inte zetten voor het oplossenvan specifieke problemen, die zich bij
het beheersen van dezeziekten voordoen en die niet door detweedelijns gezondheidszorg
kunnen worden opgelost. Daarnaast dient een beperkte onderzoekruimte beschikbaar te zijn
om inte kunnen spelen op onvoorziene vragen van de overheid en het bedrijfsleven c.q. de
GD. Maximaal 10%van het budget dat voor programma-onderzoek beschikbaar is,kan voor
dezetaak vrij worden gemaakt (af te spreken met LNV).
Haalbaarheids-verkennende studies
8. Vaststellen van de oorzakelijke factoren voor het optreden van het malabsorptiesyndroom
Het malabsorptie-syndroom iseen groot probleem in devleeskuikensector. Defactoren die
aan het optreden van de ziekte bijdragen zijn nog onvoldoende in kaart gebracht. Als factoren worden genoemd infectieuze agentia, genetische achtergrond van het dier, voersamenstelling en-aanbod,alsmede huisvesting en hygiëne. Onderzoek aan deze multifactoriële
ziekte vereist integratie van kennis opvoedings,- fokkerij-, zoötechnisch- en veterinair gebied.
Deze experimentele studie wordt na 2jaar geëvalueerd en dient een infectiemodel op te
leveren waarmee de invloed van de diverse factoren kan worden onderzocht.
Belangrijkste resultaten
- Kennis over de etiologie van de ziekte (ID-DLO,GD).
- Infectiemodel voor het vaststellen van factoren die de ziekte beïnvloeden (GD,PP,
ID-DLO).
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Inzicht in haalbaarheid om instrumenten te verkrijgen voor beheersing van het probleem.

9. Vaststellen bijdrage van huisvestingsfactoren en preventieve diergeneeskundige
maatregelen op het voorkomen van ziekte en de transmissie van de oorzakelijke
micro-organismen
Er isonder gestandaardiseerde experimentele condities nauwelijks onderzoek uit-gevoerd
naar de bijdrage van huisvestingssystemen aan het voorkómen van ziekte en de spreiding en
handhaving van de betrokken micro-organismen.Aangenomen wordt dat het effect van
huisvestingssystemen op besmetting, spreiding en handhaving voor ieder micro-organisme of
groep van organismen zal verschillen.
Veelal iseveneens onbekend wat het kwantitatieve effect van vaccinatie is op insleep en
spreiding van kiemen.
Dit programma-onderdeel beoogt in 1996nate gaan of deze lacunes in kennis aangevuld
kunnen worden via haalbaar (levert gewenste resultaat) entechnisch uitvoerbaar onderzoek.
Essentieel daarvoor isde beschikbaarheid van goede model-systemen,waarmee een positieve
of negatieve bijdrage van b.v. huisvesting aan ziekte zichtbaar gemaakt kan worden. Verder
iskennis nodig van devoornaamste transmissieroutes van dete onderzoeken micro-organismen (Salmonella, NCDV, IBDV).
Realisatie vereist kennis- en experimentele bijdragen vanuit devakdisciplines huisvesting(PP,
ID-DLO), epidemiologie (ID-DLO) en microbiologie (ID-DLO, GD). Indien besloten wordt om
het experimentele onderzoek aante vangen, isadditionele financiering van LNV en/of
bedrijfsleven nodig om de kostente dragen van de dierproeven, huisvestingssystemen en de
voor uitvoering noodzakelijke onderzoek-capaciteit (epidemiologie, huisvesting, pathologie,
50% microbiologie).
Belangrijkste resultaten
- Literatuurstudie en formuleren vanvoorstel voor pilot-onderzoek (ID-DLO,PP).
10. Ontwikkelen van parameters voor het meten van gezondheid in pluimvee
Erisvoor het meten van de gezondheidsstatus op bedrijfsniveau en selectie op dieren met
grotere weerstand behoefte aan goedkope en eenvoudig uit te voeren testen,die een betrouwbare indruk gevenvan de gezondheid van individuele dieren envan de populatie. Eris
geen duidelijkheid öftesten kunnen worden ontworpen, die gezamenlijk een goede afspiegeling van de gezondheidsstatus bieden.
Dit zou via een literatuurstudie nader onderzocht kunnen worden.
Voor de uitvoering van dit onderzoek isadditionele financiering noodzakelijk.
planning 1997

1 . Beheersing van Salmonella en Campylobacter
1.1 Salmonella
- Optimaliseren van de diagnostiek:
Despecificiteit van de ELISAvoor de detectievan antilichamen tegen Salmonella typhimurium
zal worden verbeterd.
Overwogen wordt een ELISAte ontwikkelen waarmee antilichamen tegen alle Salmonella
serotypen kunnen worden aangetoond.
Genotypering:
Voor tracering en epidemiologie iseentyperingsmethode voor S.e. isolaten nodig die een
groter onderscheidend vermogen heeft dan de huidige technieken. Daartoe wordt een
selectie van moleculaire differentiatiemethoden onderzocht. Geschikte methoden worden
gevalideerd met een panel isolaten (GD,RIVM) alsmede getoetst op geschiktheid voor toepassing op (probleem)bedrijven.
- TransmissievanSe:
Gezamenlijk onderzoek van programma's 294en 295, LUW, enGD.
Ontwikkelen van een experimenteel interventiemodel voor horizontale transmissie. Evaluatie
van interventiefactoren (vaccin,huisvesting).
- Se markervaccin:
Constructie van H-en O-lozevarianten van vaccinstammen. Diermodel voor toetsing virulentie
en beschermend vermogen.
- Pathogenese onderzoek:
In EUverband worden kippenrassen getoetst op verhoogde genetische resistentie tegen Se
(50% EUgefinancierd).
Voor de identificatie van virulentiefactoren wordt een Setransposon mutanten bank bereid.
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1.2. Campylobacter
- Identificatie infectiebronnen,
bedrijfsrisicofactoren:
Inzicht in besmettingsgraad van vleeskuikenbedrijven, bijdrage bedrijfsvoering aan besmetting en zwakke schakels preventie.
- Campylobacter (geno)typeringsmethode:
Opzetten (geno)typeringsmethode voor tracering en epidemiologie. Validatie met beschikbare stammencollectie.
- Opstart onderzoek naar genetische (instabiliteit van Campylobacter:
Invitro passagevan Campylobacter stammen.
- Effect van huisvestingssystemen op besmetting:
Hetvergelijken vantraditionele en nieuwe huisvestingssystemen bij vleeskuiken-bedrijven,
monitoring van de bedrijven t.a.v. Campylobacter besmetting.
Huisvestingsonderzoek met Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP)wordt voortgezet.
2. Veiligheid en houdbaarheid van pluimveeproducten
- Inzicht in de ecologie en epidemiologie van psychrotrofe microflora bij slacht en verwerking
van pluimvee (FD,LUW,RIKILT).
3. Overdracht van toevoegings- en diergeneesmiddelen van pluimveevoer naar
ei/vlees/lever
- Verslepingsproeven Leghennen
Rapportage flubendazol proef, uitvoering en rapportage dierproef met nader vastte stellen
middel, afsluitende rapportage over project naar opdrachtgever(s), voorbereiden wetenschappelijke publicaties (30% PW, 25% PVE,25% Kwaliteitsgelden).
- Verslepingsproeven Vleeskuikens
Rapportage Oxytetracycline proef, uitvoering en rapportage chloortetracycline proef, afsluitende rapportage over project naar opdrachtgever(s), voorbereiden wetenschappelijke
publicaties (30% PW, 25% PVE,25% Kwaliteitsgelden).
- Verdeling Sulfonamiden dooier/wit
Uitvoeren/werken dierproef met vijf geselecteerde Sulfonamiden inclusief bepaling binding
aan macromoleculen (eiwitten), opstellen van verklarend model voor verdeling over dooier/wit.
4. Verbeteren bestrijding van infectieuze bursitis virus
Infectieuze bursitis virus
- Constructie van een infectieuze copy van het virus:
Base-volgorde van het virale genoom en synthese van een full length cDNA (ID-DLO gefinancierd).
Invitro cel/weefselsysteemvoor aankweek en passagevan virulent virus. Passagevan de
virulente IBD-stam D6948 envirulentie toetsing geselecteerde passageniveaus.
- Pathogenese en virus/cel interactie:
Diermodel voor vroege Pathogenese envirulentie studies.
Inzicht in pathologie, immuunpathologie envroege Pathogenese.
- Identificatie van virulentie en antigene determinanten:
Insamenwerking met GDen Intervet worden praktijkproeven uitgevoerd om nate gaan of in
Nederland virusvarianten voorkomen die eenverhoogde virulentie bezitten en antigeen
afwijkend zijn. Bepaling virulentie, antigeniciteit en base-volgorde van geselecteerde isolaten.
5. Testen voor het meten van natuurlijke en verworven afweermechanismen
Testen voor het meten van macrophaag- en natural killer activiteit in kippen.
Testvoor het meten van eencytotoxische T-cel responstegen NDV.
Testenvoor het meten vancytokine productie: IL-2en gamma-IFN.
Ontwikkelen van primaire targetcellijnen.
6. Diagnostiek, bestrijding en onderzoek vogelwetziekten (WDT)
6.1 Diagnostiek en advisering
- Uitvoeren van de diagnostiek in kader vogelziektenwet en advisering van MKG, RW, GD,
bedrijfsleven en EUten aanzien van bestrijdingsmogelijkheden,vaccinatie en diagnostiek.
- uitvoeren taken als EUreferentielaboratorium Newcastle Disease (ND),Aviaire Influenza
(Al)
- opzetten rondzendprocedure voor NDen Al diagnostiek (GD)
6.2 Instandhouden expertise engerelateerd onderzoek
- Diagnostiek:
- sterlabcertificering van de diagnostische testen;
- validatie PCRvoor snelle discriminatie tussen NDvaccinvirus en veldvirus (GD);
- er wordt gestart met de ontwikkeling van een PCRsequentietechniek waarmee virulent
Al-virus snel kan worden geïdentificeerd;
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-

de haalbaarheid wordt onderzocht van een CTB-ELISAvoor het aantonen van antilichamentegen virulent ND-virus.
- Markervaccin Newcastle Disease virus:
- constructie van eenfull-length cDNA van het RNA genoom van NDV;
- constructie van cellenwaarin het cDNA kan worden omgezet in RNA.
- Lokale immuniteit en epidemiologie:
- Ig-isotype specifieke ELISA'svoor het aantonen van antistoffen tegen de NDV eiwitten
Fen HN;
- kinetiek isotype-specifieke antistofrespons in secreta na vaccinatie en na challenge;
- beschrijving lymfoïde cel-populaties in de klier van Harden en in klieren en mucosae
van luchtwegen na oculaire/nasale vaccinatie met levend virus;
- vaststellen van een 'natuurlijke' challenge dosist.b.v.transmissie studies in gevaccineerde dieren.
7. lm- en export diagnostiek en expertise onderhoud piuimveegezondheid
- uitvoeren diagnostisch onderzoek (dienstverlenende taak, WDT) (NDV, Al);
- certificering diagnostische testen;
- bepaling virulentie veldisolaten ziekte van Marek;
- ELISAvoor detectie IgM antistoffen tegen infectieuze bronchitis (GD).
8. Oorzakelijke factoren malabsorptie-syndroom
- Validatie van diermodel voor reproduceerbare inductie van de ziekte;
- Screening MAS-probleembedrijvent.a.v. management en op basisvan objectieve ziektecriteria (GD);
- Isolatie en karakterisering van potentieel oorzakelijke agentia entoetsing in infectiemodel;
- Opstellen onderzoekplannen voor het gebruik van MASals model voor darmfysiologisch
onderzoek envoor studievan de relatie voeding en gezondheid (gezamenlijk project
onder programma 294en 307 i.o.).
andere relevante
programma's:

214, 295, 301

indicatie omvang

totaal 3,8 M / , waarvan 3,7 M / ten lastevan LNV

projecten

47026
47027
47028
47029
47096
47097
47099
47105

Beheersing van Salmonella infecties bij pluimvee (ID-DLO,J.A. Wagenaar)
Beheersing van Campylobacter infecties bij pluimvee (ID-DLO,W.F.Jacobs)
Veiligheid en houdbaarheid van pluimveeproducten (ID-DLO,N.M. Bolder)
Overdracht vantoevoegings- en diergeneesmiddelen van pluimveevoer naar
ei/vlees/lever (ID-DLO,CA. Kan)
Bestrijding van infecties met infectieuze bursitis virus (ID-DLO,A.ter Huurne)
Het ontwikkelen vantesten voor het meten van natuurlijke en verworven afweermechanismen (ID-DLO,S.H.M.Jeurissen)
Verkennende studie naar oorzakelijke factoren voor het optreden van het
malabsorptiesyndroom (ID-DLO,A. ter Huurne)
Dienstverlening en referentietaken (WDT) (ID-DLO,G. Koch)
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programma 295

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

programmaleider

Dr.ir. M.C.M. deJong (ID-DLO)

aanvangsjaar

1996

eindjaar

1999

samenvatting

Het ontwerpen envalideren van strategieën waarmee populaties vrij gemaakt en gehouden
kunnen worden van een aantal van de kiemen die als prioriteit zijn genoemd in de streefbeelden
van diergezondheid in beweging (DGIB).De gekozen kiemen zijn Aujeszky virus bij het varken,
IBRbij het rund. Salmonella enteritidis bij de kip enActinobacillus pleuropneumoniae bij het
varken. Erwordt tevens gewerkt aanverbetering van het epidemiologisch instrumentarium. In de
loop van 1996vindt naar aanleiding van het LNV-project over 'risicofactoren' programmabijstelling en -clustering plaats.

aanleiding

Maatschappelijk
LNVwil de individuele veehouder deverantwoordelijkheid laten dragen voor de gezondheid en
het welzijn van de dieren op het bedrijf en de gezondheid en kwaliteit van de geleverde dieren
en dierlijke producten (Rapport Julicher, DGIB). Het isdaarom belangrijk de consequenties van
door de veehouder gekozen bedrijfsvoering entoegepaste interventie-maatregelen te kennen.
Die kennis iszowel van belang voor deveehouder alsvoor de sector/overheid omdat die daarmee
deveehouder kunnen aanspreken op zijn of haar handelen.
Erzijn een aantal belangrijke knelpunten ten aanzien van de gezondheid van de dieren in de
verschillende sectoren (zie gezondheidsplanners kip,varken en rund in het kader van DGIB).De
geconstateerde knelpunten met de hoogste prioriteit betreffen vrijwel in alle gevallen de
ongewenste aanwezigheid van bepaalde kiemen op de bedrijven. Het isdaarom belangrijk
strategieën te hebben om vrij te worden envrijte blijven van deze kiemen (zie ook plan IntegraleStructuur Vrijwaring (ISV)voor de varkenshouderij).
Wetenschappelijk
Het vorige programma 68 heeft een belangrijke aanzet gegeven voor de bestudering van de
transmissie van kiemen in populaties van landbouwhuisdieren inclusief de invloed van interventies daarop. Geconcludeerd wordt dat voor het ontwerpen van interventiestrategieën het niet
voldoende isom statistisch een correlatie tussenziekte en determinanten van ziekte te bepalen.
Het isnoodzakelijk de onderliggende mechanismen te bestuderen.Voor infectieziekten en de
interventies die daar tegen zijn gericht zijn de mechanismen op populatieniveau van groot
belang. Het blijkt mogelijk om dergelijke mechanismen gericht te bestuderen door gebruik te
maken van een combinatie van wiskundige modellen,experimenten enveldstudies. Behalve het
wetenschappelijk belang van dit onderzoek bleek dat dergelijk onderzoek in het geval van
Aujeszky virus (PRV) in varkens (prog.295) ook snelt o t praktisch toepasbare resultaten leidde.
Ook leverde het vorige programma 68een belangrijke bijdrage bij de evaluatie van strategieën
voor de eradicatie van andere kiemen met behulp van (marker)vaccins (met name het BHV bij het
rund) en met andere interventies bijvoorbeeld met antibiotica (met name Leptospira Hardjo bij
het rund). In het vervolgprogramma ishet de bedoeling omvooral methoden entechnieken te
ontwikkelen waarmee andere interventies dan vaccinatie bestudeerd kunnen worden. Zowel in
het geval indien dat deze andere methoden entechnieken gebruikt worden in combinatie met
vaccinatie alsin het geval dat ze aanvullend op vaccinatie gebruikt worden.
Probleemstelling
In dit onderzoekprogramma zal de nadruk liggen bij die ziektekiemen die prioriteit hebben
volgens de streefbeelden enwaar vanuit het onderzoek het meeste perspectief in zit: PRV bij
varken, BHVbij het rund,Actinobacillus pleuropneumoniae (App) bij het varken, en Salmonella
enteritidis (Se)bij de kip. Daarmee snijdt het mesaantwee kanten: er wordt een bijdrage
geleverd aan de concrete problematiek en de kennis over de aanpak van dergelijke vraagstellingen wordt vergroot. Erzijn een aantal belangrijke problemen die door de beperkte capaciteit
niet aangepakt worden bijvoorbeeld: Leptospira Hardjo bij het rund, mastitis bij het rund (wordt
ingevuld door Schukken (FD),BVDV bij het rund, coccidiose bij de kip (initiatief Heesterbeek
GLW-DLO), pestivirussen (Frijtersvirus, KVP) bij het varken. Salmonella spp. bij het varken.
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Lelystadvirus bij het varken, paratb. bij het rund, enS.suis bij het varken. N.B. Hierdoor blijft voor
ID-DLO de epidemiologie van bedrijfsgebonden ziekten vooralsnog grotendeels onbewerkt,
hetgeen niet in overeenstemming is met het belang van een vroegtijdige preventie van een
economisch zwaar wegende groep van dierziekten. Dit wordt mede veroorzaakt door onvoldoende exploratie van decapaciteit van deveterinair-zoötechnische infrastructuur in de 1 e en 2e
lijn. In het LNV-project over 'risico-factoren' zal in 1996 hierop concreet worden ingegaan en
zullen voorstellen worden gedaan ter verbetering.
Het programma 295 zal worden georganiseerd in drie projecten:
(a)
de rol van aanvullende maatregelen bij de inzet van (marker)vaccinsvoor eradicatie met
alsconcrete voorbeelden PRVvarken / BHV rund),
(b) de rol vantransmissie bij het optreden van luchtweginfecties (met name door Actinobacillus
pleuropneumonias) bij vleesvarkens, en (c)de effecten van interventiemaatregelen op de
transmissie van Sebij de kip.
doel

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

planning 1997

Het programma zal in 1997georganiseerd zijn in drie projecten (herpesvirussen,APP,Se kip)
zoals ook al aangegeven in het start document voor dit programma. Alsvervolg op het project
kritische risicofactoren DIBwordt gezocht naar mogelijkheden om een vierde project te starten
ten aanzien van Salmonella spp. bij hetvarken.Voor de drie reedsgeplande projecten geldt dat
ze sterk verweven zijn met projecten aan dezelfde kiemen vanuit de andere LNV programma's op
ID-DLO.
Herpesvirussen:
- Toepassingsgericht onderzoek vanuit externe financiering gericht op de eradicatie van
herpesvirussen:diagnostiek, bemonsteringsprotocollen en interventie maatregelen om veilig
te kunnen stoppen met vaccinatie tegen PRV(samen met 47045), uitwerken tweede veldproef
BHV,transmissie experimenten ten aanzien van andere vaccinatieprotocollen BHV (met
47095),transmissie experimenten vaccinatie tegen Equine HerpesVirus.
- Wiskundige modellering uit LNVfinanciën ter ondersteuning vantoepassingsgericht onderzoek: met name gaat het om modellering van de effecten van beperking van het aantal
verschillende contacten envan de persistentie op een bedrijf van herpes virussen door reactivatie.
APP
Aanvraag voor AIOvanuit NOADD financiering. Indien dit doorgaat dan zal er vanuit programma
295 50k/ bijgedragen worden aan de benodigde dierproeven. In 1997zal de 1996te ontwikkelen dierexperimentele methode om transmissie vanAPPte bestuderen ente kwantificeren
gebruikt worden omtransmissie onder convalescent dieren te kwantificeren.Verdere experimenten en modellering gebeuren in project 40020.
SEkip
AIO gepland op 50/50 basisgefinancierd uit project 47026 en Veehouderij LUW. Naeerste pilots
voor de opzet van eentransmissie experimenten (1996) in 1997testen van het effect van huisvesting (vloer, drinkwatervoorziening) optransmissie. Bepalen van het effect van vaccinatie op
transmissie van SEindien mogelijk m.b.v. externe financiering.
Bijdrage oplossing maatschappelijk problematiek
Advisering ta.v. het lopende eradicatie programma van PRVent.a.v. het te starten eradicatie
programma van BHV. Eerste resultaten om ook m.b.t.App bij het varken en Sebij de kip t o t
inzicht over mogelijkheden tot beheersing/vrijwaring van de infectie te komen. Ineerste instan117

tie zullen deze 1 e resultaten in devorm van wetenschappelijke publicaties worden vastgelegd. In
een later stadium van dit LNV-programma in devorm van concrete adviezen t.a.v. een bestrijdingsprogramma.
Wetenschappelijke bijdrage
Verdere ontwikkeling experimentele en observationele methoden en wiskundige en statistische
technieken om transmissie van infecties met en zonder interventies te kunnen bestuderen. In
1997wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het internationale symposium georganiseerd
door de Royal Statistical Society.
andere relevante
programma's:
indicatie omvang
projecten
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251,252,294, 298
totaal 0,6 M / ten lastevan LNV
47067
47068
4xxxx

Populatiedynamica van herpesvirus infecties (ID-DLO,J.A. Stegeman)
Transmissie van SEin koppels (ID-DLO, M.C.M. De Jong)
App aio, in oprichting

programma 296

Synthetische vaccins,diagnostica en hormoon analoga

programmaleider

Prof.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 van de diverse biologische systemen (endocriene, immunologische, etc.).Studie van Moleculaire Herkenning vormt éénvan de belangrijkste
hedendaagse middelen voor de ontwikkeling van nieuwe vaccins,diagnostica en farmaca,
gebaseerd op kleine moleculen.Tevensvormt het de basist o t 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 deze technieken levert niet alleen nieuwe mogelijkheden om -tot op heden
onoplosbare- problemen toegankelijk te maken op het gebied van vaccins en diagnostica, maar
ook meetmethoden om de gezondheids- enwelzijnsstatus van het dier te bepalen.

aanleiding

Het beleid van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer enVisserij iser op gericht om een
hoog gezondheids- en welzijnsniveau van dieren in de veehouderij te bereiken ente handhaven.
Een goede gezondheidsstatus van dieren en dierlijke producten isessentieel voor een dierlijke
productie, waarin de kwaliteit van het product centraal staat.
Kwaliteitszorg beoogt ondermeer afwezigheid in het primaire productieproces van gezondheidsbedreigende factoren voor mens en dier, alsmede afwezigheid in het eindproduct van
ziekteverwekkers en schadelijke stoffen in de vorm van residuen.
Kwaliteitszorg draagt bij aan het verwerven van een positief imago van deveehouderij, aan het
vertrouwen van de consument in het dierlijk product en versterkt de internationale positie van
de Nederlandse veehouderij. Eenhoge kwaliteit van het productieproces, met veel aandacht voor
milieueffecten en dierenwelzijn zaltevens bijdragen aan een gezond economisch draagvlak voor
de veehouderij en aan het behoud van goede bestaansmogelijkheden voor de werknemers in de
sector.
De dierziektesituatie in de Nederlandse dierhouderij isgunstiger dan die in de meeste andere
landen binnen de Europese Unie. Niettemin blijft de gezondheids-status van onze veehouderij
zeer kwetsbaar, mede alsgevolg van de dierdichtheid in een aantal provincies.Verder leiden
infecties die endemisch voorkomen t o t een aanzienlijke economische schade als gevolg van
morbiditeit, sterfte, groeivertraging en de kostenvoor preventie en bestrijdingmaatregelen.
Deze ziekten -maar ook de onbalans in de regelmechanismen van het dier, ontstaan door
selectie op productiekenmerken of door managementpraktijken-- verzwakken dan ook de
marktpositie van de sector.
Ten einde de gezondheids- enwelzijnsstatus volledig te optimaliseren, zijn de klassieke middelen
om ziekten te weren (o.a.vaccins) en degezondheids- enwelzijnsstatus te meten (diagnostiek)
nog onvoldoende.
Vaccins werken lang niet in alle gevallen, of werken veel te langzaam,wat met name bij uitbraken in non-vaccinatie situaties t o t oncontroleerbare verspreidingen kan leiden;verder zijn
diagnostische assays (met betrekking tot infecties en endocriene balans/onbalans) ook veel te
traag ente bewerkelijk om'on site' en in real time' toegepast te kunnen worden. Momentane
meting van vele variabelen (biosensors) isvan essentieel belang om de gezondheids- en welzijnsstatus van dieren te vertalen in objectieve meetwaarden op diverse plaatsen in de productieketen, om zodoende rationeel en optimaal management toe te kunnen passen.

doel

1) Verdere ontwikkeling en verbetering van innovatieve technieken
Sterke nadruk zal liggen op het sneller analyseren van meerdere factoren met beperkte
hoeveelheid analyt. Einddoel isom dit in'realtime' te doen tegen veletientallen factoren.
Enerzijds om systematische analyse van relevante onderdelen, betrokken bij de moleculaire
herkenning eenduidig te kunnen analyseren en in het verlengde daarvan te kunnen reconstrueren (bouwstenen vaccins,diagnostica, etc), anderzijds om,gebruikmakend van dezelfde
basistechnieken, screeningsmethoden te ontwikkelen voor 'eeuwen site' en 'real time' multianalyse van lichaamsvochten (urine, melk, bloed) m.b.t. sleutelmoleculen voor dierwelzijn en
diergezondheid.
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Deze,van de basisexpertise afgeleide,technieken zullen uitmonden in biosensoren die
continue monitoring van de gezondheids- enwelzijnsstatus van het dier mogelijk maken.
2) Ontwikkelen van bouwstenen voor een nieuwe generatie vaccins en diagnostica
Inhet kader van dit thema spelen epitoopanalyse en reconstructie een hoofdrol.
Door gedetailleerde analyse van de immuunreactietegen pathogenen, gebruik makend van
peptide-chemische technieken,zullen deverschillende functionele sites in kaart gebracht
worden. Op basis hiervan zal getracht worden vaccinste ontwikkelen met gewenste specifiekewerking. Bv.vaccins die de maternale immuniteit doorbreken door de immuunresponste
richten tegen immunorecessive sites,die normaal niet gezien worden;vaccins die momentaan
bescherming bieden tegen infectie en zodoende de enige mogelijkheid vormen om infecties
in een maagdelijke populatie te blokkeren; positief gecodeerde vaccins (d.m.v. toevoeging
van gecodeerde peptiden) die de mogelijkheid creëren om vaccinaties in het kader van
eradicatiecampagnes nauwkeurig te controleren.
Tenslotte biedt de gedetailleerde epitoopanalyse de mogelijkheid om op zeer nauwkeurige
wijze defactoren,verantwoordelijk voor bescherming,in kaartte brengen.
3) Ontwikkelen van endocrinologische toepassingen
Om de gezondheids- enwelzijnsstatus van een dier objectief te kunnen inschatten, zijn
nauwkeurige, snelle bepalingen vanvele endocriene factoren een absoluut vereiste.
Gebruik makend van de peptide-chemische benadering in combinatie met moderne recombinant methoden zal het hele arsenaal aan endocrinologische bepalingen -met name op het
gebied van fertiliteit en groei- upto date en uitgebreid worden. Behalve voor laboratoriumgebruik ter ondersteuning van dit en diverse andere programma's zullen deze bepalingen
tevens geschikt gemaakt worden voor 'real time' "eeuwen site' multianalyte systemen zoals
hierboven beschreven onder basisexpertise. Deze combinatie zal de opmaat zijn tot multifunctionele biosensoren, nodig om gezondheid en welzijn van mens en dier continu te meten.
Deze biosensoren zullen het mogelijk maken om de meetwaarden voor de parameters voor
welzijns- en gezondheidsstatussen objectief vast te leggen.
planning 1997

Het werkplan omvat drie thema's: ontwikkelen enverbeteren van innovatieve technieken,
ontwikkelen van bouwstenen voor een nieuwe generatie vaccins en diagnostica, en ontwikkelen
van endocrinologische toepassingen.
1 Ontwikkelen en verbeteren van innovatieve technieken
Met behulp van de peptide-chemie zullen ook dit jaar de pogingen voortgezet worden om
bioactieve epitopen te construeren.Successen uit het afgelopen jaar op dit gebied hebben
aanleiding egeventot een aanzienlijk aantal extern gefinancierde samenwerkingen. Deze
samenwerkingen zullen in belangrijke mate bijdagen om de hoofd-doelstelling te consolideren enverder uit te bouwen. Bioactieve epitopen zulen geconstrueerd worden voor neuropeptiden en hun receptor, diverse cytokinen en hun receptoren,S-glycoproteïne pompen en
hun ligand,antifungicide en mogelijk antibactericide moleculen.Vooruitgang hiermee zal
direct vertaald worden invooruitgang binnen de andere thema's.
Eensnelle bloedanalyse-methode zalverder worden uitgewerkt t o t op het niveau van een
werkzaam prototype. Afhankelijk van devoorgang iseen eerste implementatie aan de
slachtlijn niet u i t t e sluiten.
Twee wegen zullen bewandeld worden om naar een nieuwe generatie bioassayste komen.
Enerzijds zal getracht worden om bij getransfecteerde cellen de snel optredende veranderingenzichtbaar of meetbaar te maken.Anderzijds zal getracht worden om de reactiete miniaturiserentot op chip-niveau, door gebruik te maken van micro-electronischetechnieken. Inmiddelszijn stappen ondernomen om de noodzakelijke samenwerkingen te entameren. In dit
onderzoek wordt nauw samengewerkt met RIKILT-,ATO- enCPRO-DLO.
2 Ontwikkelen van bouwstenen voor een nieuwe generatie vaccins en diagnostica
Pogingen zullen voortgezet worden om tot steedsvroegere immunisaties over te gaan,
ondanks de aanwezigheid van maternale immuniteit. De ingeslagen weg, gebruik van immunorecessieve antigenen in devorm van synthetische peptiden,zal gezien de bemoedigende
resultaten,voortgezet worden.
Omt o t momentaan werkende vaccinste komen moet de epitoop waarmee het pathogeen
zich hecht aan de gastheercel bekend zijn. In een aantal systemen (Parvovirus,TGEV) wordt
dit nu uitgezocht. Tevens kunnen deze epitopen gebruikt worden als"anker' sequentie om
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peptiden of eiwitten te 'targetten' naar de relevante cellen van bijv. het darmstelsel m.b.t. de
inductie van systemische immuniteit.
Met betrekking tot de ontwikkeling van 'eetbare vaccins' zullen de pogingen uitgebreid
worden om epitopen gerecombineerd met plantenvirussen alsvaccin systemisch en oraal toe
te dienen. Hiertoe wordt samengewerkt met CPRO-DLOin een SEO-project.
Tenslotte zal een nieuwe strategie uitgetest worden om alternatieve vaccintargets te ontwerpen in die gevallen dat de klassieke aanpak niet werkt of veel te omslachtig is.In eerste
instantie zal een parasitair systeem bestudeerd worden. Uitbreiding naar andere pathogenen
is niet uitgesloten.
3 Ontwikkelen van endocrinologische toepassingen.
Vernieuwing van endocrinologische assayszal in belangrijke mate berusten op het ontwikkelen van een nieuwe generatie biosensoren,enwordt ter hand genomen zoals boven beschreven.
Met behulp van de immunomodulatie zal verder gegaan worden om:
a) inzicht te krijgen in de relatie fertiliteit envoeding; dit zal gebeuren in samenhang met
onderzoek naar NPY,het neuropeptide dat de balanstussen fertiliteit en voeding bepaalt;
b) inzicht te krijgen in de relatie stress,voeding enfertiliteit, door immunomodulatie van
ACTH;
c) inzicht te krijgen in de mogelijkheid om d.m.v. peptidevaccins ZP3te targetten, om infertiliteit bij vrouwtjesdieren te verkrijgen zonder de secundaire geslachtskenmerken te beïnvloeden (dit isvooral van belang bij dierentuinen).
Tenslotte zal het LHRH-vaccin registratierijp gemaakt worden. In dit onderzoek wordt samengewerkt met zowel de LUWalsde Faculteit Diergeneeskunde.
andere relevante
programma's:

202, 247, 251, 254,298,301

indicatie omvang

totaal 1,6 M / , waarvan 1,1 M / t e n lastevan LNV

projecten

47049
47050
47051

Synthetische peptiden en Biomoleculaire Herkenning; Endocrinologie (ID-DLO,
R.H. Meloen)
Synthetische peptiden en Biomoleculaire Herkenning; Pathogenen (ID-DLO,
R.H. Meloen)
Synthetische peptiden en Biomoleculaire Herkenning; Methoden (ID-DLO,
R.H. Meloen)
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programma 298

Preventie en bestrijding van Veewet- en virale exotische ziekten

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.
De activiteiten in het kader van dit programma zijn:
1. Diagnostiek en advisering. In dit kader wordt de diagnostiek vanveewet- en exotische virusziekten uitgevoerd enworden adviezen gegeven omtrent bestrijding en preventie.
2. Opslag en onderhoud. Het gaat hierbij om activiteiten zoals het beschikbaar houden, valideren en moderniseren van diagnostische testen,het toepassen, beschikbaar en up-to-date
houden, c.q. brengen van kennis omtrent deze ziekten,STERLAB-certificering, etc.
3. Innovatief onderzoek. Indit kader wordt fundamenteel-strategisch onderzoek verricht
omtrent de verwekkers van deze ziekten,de Pathogenese, de immuunrespons van de gastheer, en immunisatie- en andere bestrijdingsmethoden.
Aan Vogelwetziekten wordt in dit programma geen aandacht besteed.Deze komen aan de orde
in programma 294.

aanleiding

Het beleid van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij isgericht op het bereiken
en handhaven van eentoonaangevend gezondheids- enwelzijnsniveau van dieren in de veehouderij. De gezondheid van dieren in de Nederlandse veehouderij wordt bedreigd door potentiële
insleep van exotische pathogenen (MKZ, SVD,varkenspest, BSE)en door enzootisch in Nederland
voorkomende dierziekten (Aujeszky,Abortus blauw). Het vrijwaren, c.q.vrijhouden van de
Nederlandse veehouderij vergt inspanningen die een sectoromvattende aanpak nodig maken.
Met name dit criterium bepaalt de opname van een ziekte in dit programma. De individuele
veehouder heeft wel de verantwoordelijkheid de kans op insleep van exotische ziekten op zijn
bedrijf te minimaliseren, doch inveel gevallen zijn de inspanningen van individuele veehouders
onvoldoende om deze ziekten adequaat te elimineren of te weren. Het optreden van deze
ziekten kan aanleiding geventot ernstige ziekte-uitbraken en daarmee gepaard gaande aanzienlijke kosten van ziekte-bestrijding en handelsbelemmeringen (MKZ, SVD,Varkenspest, BSE).
Daarnaast worden voor andere,thans nog enzootisch voorkomende, ziekten in de nabije toekomst handelsbelemmeringen verwacht, waardoor het georganiseerde bedrijfsleven eliminatiecampagnester hand heeft genomen (Ziekte van Aujeszky) of in overweging neemt (Abortus
blauw).
Degeorganiseerde bestrijding van deze ziekten isin handen van de overheid (Veewet) als er
sprake isvan exotische zeer besmettelijke ziekten die een snel georganiseerd politioneel optreden vereisen (MKZ,SVD,Varkenspest: OIElijst A ziekten,Categorie IIIziekten). De sectorbrede
eliminatie van enzootisch voorkomende ziekten geschiedt op initiatief van het bedrijfsleven
(Aujeszky), waarbij de overheid een ondersteunende rol speelt (Aangifteplicht) (OIE lijstB
ziekten, Categorie IIziekten). Eenbelangrijk aandachtspunt isook de surveillance naar nieuwe
ziekten in binnen- en buitenland.Voorbeelden van nieuwe ziekten zijn het wereldwijde optreden van Abortus blauw bij varkens een aantal jaren geleden, het optreden van AERS (acute
equine repisratory syndrome) bij paarden inAustralië (1994) en influenza bij paarden in
Mongolië in 1994.
Een aantal ontwikkelingen vraagt van de Nederlandse veehouderij toenemende inspanningen op
het gebiedvan de categorie IIen IIIziekten:
- In de afgelopen jaren zijn meer ziekten opgenomen in de veewet (Aujeszky, Abortus blauw,
BSE/Scrapie)
- Het non-vaccinatie beleid en het beleid van open grenzen in de EUverhoogt de kans op
insleep van besmettelijke dierziekten en bemoeilijkt het bestrijden van eventuele uitbraken.
- Het voorkomen van deze ziekten in de onsomringende landen, c.q in landen waar Nederland
intensieve handelsrelaties mee onderhoudt (SVD-ltalie; BSE-UK;Varkenspest-Duitsland;
MKZ-Turkije).
- Eriseentrend aanwezig om per ziekte de bestrijding intensiever ter hand te nemen. Voorbeelden zijn het uitgebreide serologisch onderzoek naar het optreden van SVDen de in het
kader van de EUvoorgestelde aanpak om bijvarkenspestuitbraken virusdragers door middel
van bloedonderzoek op te sporen.
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-

Bij een aantal ziekten zijn duidelijk kennisleemtes aanwezig omtrent epidemiologische
verspreidingsmechanismen (Klassieke vogelpest, Abortus blauw, SVD,Pestivirusinfecties bij
varkens anders dan KVP).

Devolgende wetenschappelijke ontwikkelingen zijn voor dit gebied van belang:
- Erzijn thans zeer gevoelige (differentieel) diagnostische methoden (o.a.PCR)beschikbaar die
echter nog niet voor alle categorie IIen IIIziekten toepasbaar zijn gemaakt.
- De bestrijding van de ziekte van Aujeszky in Nederland en omringende landen laat de grote
voordelen van markervaccins zien. Voor alle overige ziekten isdeze mogelijkheid nog niet
beschikbaar. Grote potenties worden er gezien voor een markervaccin tegen Klassieke Varkenspest met daarbij behorende diagnostische test envoor een diagnostische test die MKZgeïnfecteerde van MKZ-gevaccineerde dieren kan onderscheiden.
- Tot voorheen lag het accent bij de bestrijding van infectieuze dierziekten vooral op stamping
out, wering en vaccinatie.Toepassingsgericht onderzoek naar genetische mogelijkheden om
ziekteresistentie te verhogen zal mogelijk worden wanneer meer inzicht isverkregen in de
gastheerfactoren die betrokken zijn bij de agens-gastheer interactie. Onderdeel van dit soort
onderzoek ishet verkrijgen van meer kennis over het gastheergenoom.
Voorbeelden :Scrapie,KVP.
Samenvattend kan gesteld worden dat er grote behoefte bestaan aan kennis en instrumenten
om de sector-brede bestrijding van dierziekten nu en in detoekomst met de meest moderne en
effectieve methoden ter handte nemen.
doel

Het programma beoogt een bijdrage te leveren aan het vrijmaken,vrijhouden c.q.vrijwaren van
de Nederlandse veehouderij van een aantal belangrijke ziekten,die veelal in het kader van de
Veewet of een regeling van het bedrijfsleven bestreden worden of naar verwachting in de
toekomst bestreden zullen worden. Het gaat hierbij met name om ziekten die boven de verantwoordelijkheid envermogens van individuele veehouders uitstijgen,m.a.w.een sectorbrede
aanpak vereisen. Daartoe worden in het kader van dit programma kennis en strategische inzichten ontwikkeld en onderhouden ten behoevevan deze doelstelling. Eenwezenlijk onderdeel is
tevens het onderkennen van potentiële nieuwe bedreigingen voor de Nederlandse veehouderij.
Devolgende subdoelstellingen kunnen onderscheiden worden:
- Het beperken c.q.elimineren van economische schade die thans door een aantal dierziekten
wordt veroorzaakt. Het betreft hier o.a.de direct door de ziekte vanAujeszky, Scrapie, en
Abortus blauw veroorzaakte schade en de daarmee samenhangende economische schade
door handelsbelemmeringen en kosten vanvaccinatie en bestrijding, etc. Met name voor de
ziekte van Aujeszky issprake van eensterke behoefte, c.q.noodzaak t o t vrijwaring.
- Het beperken van de economische schade bij het optreden van uitbraken veroorzaakt door
thans exotische ziekten,zoals MKZ, SVD,Varkenspest, Afrikaanse Varkenspest, en mogelijke
nieuwe bedreigingen. Uitbraken van deze ziekten zullen grote exportschade veroorzaken.
Het snel onderkennen van uitbraken isdaarom van eminent belang.
- Het op peil brengen c.q.op een aanvaardbaar niveau houden van onze expertise op dit
terrein. Voor een aantal van de onderhavige ziekten ishet dringend gewenst het kennisniveau te vergroten,waardoor het diagnostisch onderzoek sterk aan kwaliteit (i.e. specificiteit,
sensitiviteit, snelheid) kantoenemen. Voor SVDkan kennis omtrent de antigene gebieden en
epidemiologie bestrijdingsmethoden optimaliseren. Inzicht in epidemiologische aspecten van
LVisnodig om de risico's die met deze infectie samenhangen beter te kunnen evalueren.
- Om ook in detoekomst adequaat met de problematiek van infectieuze dierziekten om te
kunnen gaan ishet van belang om dewetenschappelijke ontwikkelingen op dit terrein te
volgen ente leiden. In dit kader wordt innovatief onderzoek verricht naar mogelijkheden om
met gerichte mutagenese in het genoom vanVPvirus een nieuwe generatie vaccins te
construeren en meer inzicht in het ziekteproces te verkrijgen, wordt onderzoek gedaan naar
de reactie van het immuunsysteem op deze ziekten en wordt inzicht opgebouwd in genetischefactoren van de gastheer die het optreden van deze ziekten beïnvloeden (scrapie).
- Een belangrijke subdoelstelling isvoorts het onderkennen en bestrijden van de risico's die
dierziekten voor de menskunnen hebben.Zokunnen influenza infecties bij pluimvee en
BSE/scrapierisico's voor de mens inhouden.
Deactiviteiten in het kader van dit programma zijn onder te verdelen in een drietal categorieën.
De projecten bevinden zich inverschillende stadia van ontwikkeling. Per project brengt dit een
sterk verschillende fasering met zich mee.
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1 . Diagnostiek en advisering
Diagnostiek van aangifteplichtige- en exotische virus/prionziekten wordt uitgevoerd en er
worden adviezen gegeven omtrent bestijding en preventie. Het betreft een "continue' taak
met vantijd t o t tijd sterke piekbelastingen. Erzal veel aandacht worden gegeven aan deRBD
regeling (SVDsérologie), eradicatie van de ziekte van Aujeszky, surveillance van BSEen
scrapie, het actualiseren van draaiboeken.
2. Opslag en onderhoud
Hierbij gaat het om het in stand houden van expertise, standaardiseren, beschikbaar houden
enverder optimaliseren en moderniseren diagnostische testen. Onderhouden en uitbreiden
van de STERLAB-certificering voor diagnostisch onderzoek, referentie taken (o.a.OIE,EU).
Onderzoekprioriteiten op dit gebied betreffen uitwerken en beschikbaar maken van diagnostiek die geschikt isvoor monitoring na het stoppen met vaccinatie voor de ziekte van
Aujeszky, opzetten van preklinische diagnostiek voor BSE,verdere optimalisering antigeen
detectietest voor varkenspest. In 1997wordt er een begin gemaakt voor de implementatie
van een basis kwaliteitsysteem voor het onderzoek
3. Innovatief onderzoek
In dit kader wordt fundamenteel-strategisch onderzoek verricht omtrent de verwekkers van
deze ziekten, de Pathogenese, de immuunnrespons van de gastheer, en immunisatie- en
andere bestrijdingsmethoden. Door het krimpen van de middelen staatvooral dit gedeelte
van het programma onder druk, terwijl dit programmadeel samen met programmadeel 2
belangrijk isvoor interne vorming/opleiding van nieuwe experts voor programmadeel 1.
Onderzoek iso.a. gepland m.b.t. onderzoek naar de immunogeniciteitvan SVDeiwitten, In
vitro onderzoek voor het meten prion infectiviteit en het 'meten' van species barrières,
ontwikkeling van pre-klinische diagnose voor prion ziekten, ontwikkeling marker vaccin voor
varkenspest op basisvan de Cstam,ontwikkeling van discriminerende, serologische test voor
LVwaarmee vaccin-en veldvirus-respons kunnen worden onderscheiden.
NB:de hier genoemde onderzoeken zijn meestal grotendeels afhankelijk van additionele
financiering.
Planning voor 1997
Vesiculaire ziekten: mond-en-klauwzeer (MKZ) en vesiculaire varkensziekte (SVD)
- Onderzoek vanverdacht praktijkmateriaal m.b.t. SVDen advisering aan beleidsinstanties
en EUzal onverminderd veel capaciteit vragen. Dat geldt ook voor het onderzoek in het
kader van de Regeling Bedrijfsonderzoek Dierziekten.
- Karakterisatie van monoclonale antilichamen tegen SVD-virus. Onderzoek aan de immunogene eiwitten van SVDzalworden gecontinueerd.
- Onderzoek naarvirulentieverschillen van verschillende SVDisolaten wordt verder uitgebouwd.
- Onderzoek naar de rol van Coxsackie B5antistoffen in de diagnostiek van SVDdat in 1996
isgeïnitieerd,zal worden afgerond.
- Onderzoek aanvan MKZverdacht praktijkmateraal.
Varkenspest en exotische virale ziekten.
- Onderzoek praktijkmateriaal (CSFV,ASFVen andere exotische virale agentia) en wetenschappelijke advisering (RW, GD,FAO,OIE,EU).
- Ontwikkeling diagnostische testen
1) Verdere optimalisering antigeen detectie test.
2) Bevestigingstest voor stam Fenverder voor alle pestivirus serotypen en isotype specifieke CSFVELISA(indien additionele financiering kanworden verkregen).
3) T.b.v. diagnostiek voor exotische virale ziekten anders dan CSF,SVDen MKZ (afhankelijk van programma ruimte na herijking WDT).
- Karakterisering van CSFVen gerelateerde pestivirussen ende infecties die deze virussen
veroorzaken. Epitoopmapping van reeds aanwezige en nieuwe Mabstegen Ernsvan stam
Brescia.Gebruik van een peptideserum tegen het C eiwit voor opzuivering van middels
baculo-expressie gesynthetiseerd C.Gebruik van dit recombinant Cvoor bereiding en
selectie van Mabstegen C.
- Ontwikkeling van een marker vaccinvoor CSFen de daarbij behorende differentiërende
test (NB:overgrote deel werk aan ontwikkeling marker vaccin niet LNV gefinancierd).
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Ziekte vanAujeszky, bestrijding en diagnostiek
- Advisering van beleidsinstanties, GDen de landelijke stuurgroep bestrijding van Aujeszky
in verband met dete ontwikkelen strategie voor het stoppen met vaccineren en w a t te
doen bij uitbraken (samen met projectgroep Populatiedynamica van herpesvirusinfekties).
Taak alsOIE referentie lab. en participatie in EUoverleg.
- Bevestigings diagnostiek en ondersteuning van praktijkproef Diessen III.
- Toepassen van de PCRoptonsilbiopten om de afweziheid van virus op bedrijven te bevestigen voordat er gestopt wordt met vaccineren (na optimalisatie en validatie van PCR).
- Veldvirus onderzoek. Analyse van veldvirus isolaten met behulp van monoclonale antistoffen en restyrictie enzymen, dit onderzoek isgestart medio 1996en loopt door in 1997.
Eventueel dierproef om verschillende veldvirus isolaten te testen op immunogeniciteit en
spreidend vermogen.
- Ontwikkeling van diagnostiek welke ingezet kan worden alser niet meer gevaccineerd
wordt tegen de ziekte van Aujeszky (afh.van additionele financiering).
Bovine enspongieuze encefalopathie (BSE)fscrapie
- Continueren van de BSEen scrapie surveillance, het fungeren als referentie instituut. Het
adviseren van overheid,standsorganisaties en bedrijfsleven en het participeren in EUoverleg. Het instandhouden enverder uitbouwen van expertise.
- Analyse van de risicofactoren voor het onstaan van BSE/prionziekten in Nederland continueren (onderzoek destructie procèdes).
- Onderzoek gericht op de ontwikkeling van pre-klinische diagnose van prionziekten. De
recent ontwikkelde pre-klinische test voor scrapie zal worden toegepast op schapen van
verschillend genotype en op runderen in de (pre-) klinische fasevanBSE.
- Opstarten project (samen met GD)gericht op het verlagen van scrapie incidentie door
gericht fokprogramma op basisvan genetisch onderzoek.
- Onderzoek naar infectie-routes entransmissie bij experimentele en natuurlijke scrapie.
- Onderzoek aan in vitro systemen voor de detectie van prion infectiviteit en voor het
'meten' van species barrières.
Lelystad virus
- Invullen referentietaak voor serologische diagnostiek.
- Karakterisering van nieuwe monoclonale antilichamen (MAbs)tegen het voornaamste
glycoproteine GP5van Lelystadvirus,gegenereerd met peptiden van dit eiwit.
- Mapping van epitopen van MAbstegen het nucleocapside eiwit Nvan LVd.m.v. plaats
specifiek mutagenese van het N eiwit.
- Het neutraliserende domein van GP^ een minor structureel envelop eiwit, zal verder
bestudeerd worden. Dit domein zal gesynthetiseerd worden envervolgens in varkens
ingespoten worden omte kijken of het ook invarkens antilichamen kan induceren en of
deze beschermend zijntegen eenchallenge met Lelystad virus. Indien dit het geval is
zullen ook varianten van dit peptide, die in andere stammen van Europese en Amerikaansestammen zijn aangetroffen, gemaakt worden en getest in varkens.
- Ontwikkeling envalidatie van eentest die serologisch differentieert tussen gevaccineerde
en veldvirus besmette varkens (slechts gedeeltelijk LNV gefinancierd).
- De humorale en cel-gemedieerde immuunrespons zullen bestudeerd worden met reeds
aanwezige testen alsmede met hulpmiddelen die nog ontwikkeld dienen te worden.
Recombinant expressie producten van LVvormen een belangrijk hulpmiddel (slechts
gedeeltelijk LNV gefinancierd).
andere relevante
programma's

252, 254

indicatie omvang

totaaal 3,6 M / , waarvan 3,2 M / ten lastevan LNV

projecten

47044
47042
47045
47047
47040

Vesiculaire ziekten: mond en klauwzeer envesiculaire varkensziekte (ID-DLO,
A. Dekker)
Varkenspest en exotische virale ziekten (ID-DLO, R.J.M. Moormann)
Ziekte van Aujeszky, bestrijding en diagnostiek (ID-DLO,CE.Jacobs)
Bovine en spongieuze encefalopathie (BSE)/scrapie (ID-DLO,M.A. Smits)
Lelystad virus (ID-DLO,J.J.M. Meulenberg)
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Programma 299

Diagnostiek in het kader vanwettelijke en opgedragen taken,
diagnostiekontwikkeling in het kader van bestrijdings- en
monitoringsprogramma'sen referentietaken ID-DLO

programmaleider

Drs.F.G.van Zijderveld - ID-DLO

aanvangsjaar

1996

eindjaar

1999

samenvatting

Het programma bestaat uit:
1. Het uitvoeren van diagnostiek (inclusief bevestigingsonderzoek, import- en exportonderzoek) van infectieziekten (inclusief zoönosen) zoals opgedragen aan ID-DLO in 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 298 en294.
Hierbij isinbegrepen diagnostisch onderzoek naar de doodsoorzaken van wilde fauna ten
behoeve van het opsporen vanwetsovertredingen (Jachtwet, Natuur-beschermingswet,
Bestrijdingsmiddelenwet etc).
2. Het uitvoeren van specialistische diagnostiek.
3. Opslag en onderhoud t.b.v. onder 1 en 2 genoemde 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 vantoepassing op de onder 1en 2 genoemde diagnostiek.
4. Het uitvoeren van referentietaken, te weten:
a. Advisering van nationale en internationale overheden.
b. Werkzaamheden voortvloeiende uit de aanwijzing t o t nationaal en internationaal
referentie-instituut (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 hoconderzoek inclusief (onbetaald) diagnostisch onderzoek t.b.v. de
dierziektebestrijding.
f. Het kleinschalig produceren van (commercieel niet verkrijgbare) vaccinsvoor toepassing bij
calamiteiten.
g. Referentietaken t.b.v. de Stichting 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.

aanleiding

Het beleid van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer enVisserij isgericht op het bereiken
en handhaven van eentoonaangevend gezondheids- enwelzijnsniveau van dieren in de veehouderij. Deuitvoering van dit beleid richt zich zowel optraditionele wering en bestrijding van zeer
besmettelijke dierziekten alsmede op beheersing van permanent voorkomende dierziekten,
waarbij eenverantwoord gebruik van diergeneesmiddelen nagestreefd wordt.
Bij beide groepen van infectieziekten iseenjuiste en snelle diagnosestelling noodzakelijk en van
primair belang voor het welslagen van een dergelijk beleid.Centraal in dit programma staat
daarom het uitvoeren en de ontwikkeling van snelle, betrouwbare en specifieke methoden voor
de detectie van ziekteverwekkers en hun infecties. Daarnaast maakt een groot deel van de
referentietaken van ID-DLO deel uit van het programma.
De overheid isprimair verantwoordelijk voor de bestrijding en wering van zogenaamde categorie
IIIziekten (exotische zeer besmettelijke ziekten) maar heeft ook een belangrijke actieve ondersteunende rol in o.a. kennisontwikkeling omtrent andere aandoeningen, die van nationaal of
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sectoraal belang zijn (aandoeningen van belang voor de huidige of toekomstige Nederlandse
exportpositie en/of volksgezondheid), zogenaamde categorie IIziekten.
Eenaantal ontwikkelingen maakt dat van de Nederlandse veehouderij en de overheid toenemende inspanningen gevraagd worden op het gebied van categorie IIen IIIziekten:
- Het non-vaccinatie beleid en het beleid van open grenzen in de EUverhoogt de kans op
insleep van besmettelijke dierziekten (o.a. brucellose,tuberculose, longziekte, bovine
leukose); de beschikbaarheid en ontwikkeling van goede diagnostische methoden is nodig
voor het bewaken van devrije status.
- Intoenemende mate zalvanuit de EUgevraagd worden om d.m.v.jaarlijkse screeningsonderzoeken aante tonen dat Nederland eenvrije status voor bepaalde aandoeningen heeft (bijv.
brucellose kleine herkauwers en mogelijk longziekte bij het rund).
- De bestrijding van infectieziekten in de ons omringende landen zal ertoe leiden dat het
aantal categorie IIziekten zich zal uitbreiden (bijv. salmonellose, paratuberculose etc).
Geconcludeerd kan worden dat er een grote behoefte bestaat aan kennis en instrumenten om de
nationale en sectorbrede bestrijding van dierziekten nu en in detoekomst ter handte nemen en
om devrije status voor bepaalde aandoeningen te bewaken ente handhaven.
Het programma beoogt een bijdrage te leveren aan het vrijmaken en/of vrijhouden van de
Nederlandse veehouderij van een aantal belangrijke ziekten, die veelal in het kader van wettelijke regelingen of regelingen van het bedrijfsleven bestreden worden of in detoekomst bestreden
zullen moeten worden. Het uitvoeren en ontwikkelen van diagnostische methoden staat hierbij
centraal.Tevensworden ten behoeve van bestrijdingsprogramma's kennis en strategische
inzichten ontwikkeld en onderhouden. Daarnaast zijn een groot aantal referentietaken van
ID-DLO ondergebracht in dit programma.
Om deze doelstelling te realiseren bestaat het programma uit:
1. Het uitvoeren van diagnostiek (inclusief bevestigingsonderzoek, import- en exportonderzoek) van infectieziekten (inclusief zoönosen) zoals opgedragen aan ID-DLO in wettelijke
voorschriften (Veewet, Gezondheids- enWelzijnswet voor Dieren, EU-richtlijnen, Nationaal
Plan Zoönosen Nederland), of vermeld in verordeningen van Landbouwschap, Stichting
Gezondheidszorg voor Dieren en Produktschappen, met uitzondering van die infectieziekten
beschreven in ID-DLOprogramma's 298 en 294;inbegrepen zijn o.a. brucellose,tuberculose,
malleus, rabies, enzoötische bovine leukose, miltvuur, Amerikaans vuilbroed envisziekten.
Hierbij 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 (o.a.tuberculose, paratuberculose, botulisme, visziekten).
3. Opslag en onderhoud t.b.v. onder 1 en 2 genoemde diagnostiek. Hieronder vallen het
in stand houden van de benodigde expertise, het beschikbaar houden,valideren, up-to-date
brengen van deverschillende methodieken en activiteiten in het kader van laboratoriumkwaliteits-beheersingssystemen(STERLAB)voor zover vantoepassing op de onder 1en 2
genoemde diagnostiek.
4. Het uitvoeren van referentietaken, te weten:
a. Advisering van nationale en internationale overheden.
b. Werkzaamheden voortvloeiende uit de aanwijzing t o t nationaal en internationaal
referentie-instituut (inclusief het beheren van internationale standaarden) voor verschillende dierziekten.
c Participatie in commissies,werkgroepen, stuurgroepen etc.
d. Onderhouden van (diagnostische) expertise van beëindigde projecten (o.a. atrofische
rhinitis, leptospirose)
e. Het uitvoeren van ad hoc onderzoek inclusief (onbetaald) diagnostisch onderzoek t.b.v. de
dierziektebestrijding.
f. Het kleinschalig produceren van (commercieel niet verkrijgbare) vaccinsvoor toepassing bij
calamiteiten.
g. Referentietaken t.b.v. de Stichting Gezondheidszorg voor Dieren en de Regionale Gezondheidsdiensten voor Dieren,zoals beschreven in het rapport referentietaken ID-DLO.
h. Kortdurende ontwikkeling of aanpassing van diagnostische testen voor zover niet vallend
onder overige programma's of projecten.
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5. Onderzoek: fundamenteel-strategisch onderzoek en toepassingsgericht onderzoek
ten behoeve van de preventie van, en bestrijdingsmethoden, monitoringsprogramma's etc. voor voornamelijk zogenaamde categorie III en II ziekten (aandoeningen van
nationaal belang i.v.m. de exportpositie, volksgezondheid etc. of aandoeningen die een
sector-brede aanpak vereisen of zullen vereisen),voor zover niet in andere programma's
ondergebracht; onderzoek naar nieuwe diagnostische methoden staat hierbij vaak centraal.
Binnen het project 'Diagnostiek en bijbehorend onderzoek van visziekten i.v.m. aquacultuur' zal
in samenwerking met RIVO-DLOverder worden gewerkt aan het opzetten van een
bedrijfsbegeleidingssysteem (BBS)voor viskwekerijen. Ook de ontwikkeling van methodieken
voor sneldiagnostiek voor verschillende visziekten zalworden gecontinueerd. De geringe resterende capaciteit voor fundamenteel onderzoek zal afhankelijk van de resultaten van
pilotexperimenten in 1995vrijwel geheel worden ingezet voor de bestudering van de Pathogenese van EVE(European Virus of Eel)-infecties bij paling.
Het onderzoek in het project 'Mycobacterien infecties en sensitinen' richt zichvooral op de
ontwikkeling van betere diagnostische methoden voor het aantonen van M.bovis en M.paratuberculosis infecties.
M.b.t. M. bovis infecties zal een specifieke weefsel PCR,ontwikkeld op het RIVMworden overgenomen, waardoor eensnelle (voorlopige) diagnose mogelijk isin afwachting van het resultaat
van het cultureel onderzoek. Bovendien zullen testen voor bloedonderzoek worden ontwikkeld
voor het specifiek aantonen van M. bovis infecties; deze kunnen naast detuberculinatie ingezet
worden bij detuberculose bewaking bij alle diersoorten (import, export, contactonderzoek bij
uitbraken) en lenen zichwellicht voor monitoringssystemen. Additionele financiering zal worden
aangevraagd bij deEU.
Voor het paratuberculoseonderzoek iseen onderzoeksvoorstel geschreven voor additionele LNV
financiering; het voorstel bevat devolgende doelstellingen:
- Verbetering van de PCRvoor het aantonen van M.p. in klinisch materiaal.
- Evaluatie van verschillende diagnostische methoden (cultureel faecesonderzoek, PCRfaeces,
bloed, ELISA met specifieke antigenen in samenwerking met deSGD.
- Inzicht te verkrijgen over het voorkomen van M.p. in melk van dieren en in de handel zijnde
consumptiemelk; onderzoek naar de effectiviteit van het pasteurisatieproces op het afdoden
van M.p. in melk.
- In samenwerking met deSGDhet verrichten van een prevalentieonderzoek op Nederlandse
melkveebedrijven en eventueel geiten- en schapenbedrijven.
- Voor epidemiologisch onderzoek ishet nodig een zgn.fingerprint-systeem voor M.p. op te
zetten; PCRonderzoek en cultureel onderzoek van klinisch materiaal van humane patiënten,
lijdende aan deziekte van Crohn,zal de relatie tussen paratuberculose en de ziekte van
Crohn duidelijk moeten maken.
- In samenwerking met de Faculteit voor Diergeneeskunde (IVW) zal onderzoek worden gedaan naar de (immuun)pathogenese van paratuberculose; resultaten van dit onderzoek
kunnen leiden tot verbeterde diagnostische methoden en eventueel vaccins.
- Onderzoek naar het effect van vaccinatie tegen M.p. bij kleine herkauwers.
- Onderzoek naar mogelijkheden voor certificeringsprogramma's, M.p. onverdachte of vrije
status bij melkveebedrijven,waarin inbegrepen onderzoek naar de ontwikkeling van serologische methodieken voor het bewaken van de vrije status.
Het onderzoek m.b.t. brucellose zal er op gericht zijn betere diagnostische technieken te ontwikkelen, om met name de met de huidige diagnostische methoden frequent optredende valspositieve reacties het hoofdte kunnen bieden.Additionele financiering vanuit de EUis aangevraagd.
De ELISAtest, die wordt gebruikt in het bestrijdingsprogramma pseudo-tuberculose (CL) bij kleine
herkauwers zalworden verbeterd.
In samenwerking met de SGDzullen ELISA's (tankmelk, melk, serum) worden geëvalueerd met
als doel deze inte zetten in een landelijk monitorings-, certificerings- of bestrijdingsprogramma
Salmonella dublin infecties op melkveebedrijven.
Het uitvoeren van onderzoek naar mogelijkheden voor vrijwaring van salmonella-infecties bij het
varken, zoals weergegeven in het onderzoeksvoorstel ISV,zal alleen ter hand worden genomen
indien additionele financiering wordt verkregen.
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planning 1997

De diagnostiek in het kader van wettelijke voorschriften, het import- en exportonderzoek en
specialistische diagnostiek hebben binnen het programma de hoogste prioriteit en zullen,
tenzij er sprake zal zijn van een sterk verhoogd aanbod van inzendingen door calamiteiten
m.b.t. de dierziektensituatie in Nederland,worden uitgevoerd.
Ook de referentietaken worden in vergelijking met 1996,vrijwel onverminderd uitgevoerd.
Alleen bepaalde referentietaken ten behoeve van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD),
zullen onder druk komen te staanvanwege de opgelegde bezuinigingen. Het betreft hierbij
vooral rondzendoefeningen ter controle en begeleiding van de kwaliteit van door de GD
laboratoria verrichtte diagnostische onderzoekingen, waarvoor ID-DLOgeen 'wettelijke
referentietaak' heeft (o.a.detot 1996,4 maal per kwartaal uitgevoerde rondzendprocedures
identificatie van bacteriële pathogenen, CEM-isolatie, Salmonella isolatie, identificatie maagdarmwormen, leverbotserologie, BVD-isolatie, BRSVsérologie, porcine influenza). Over
voortzetting van dezetaak zal nog met de GD,in het najaar van 1966,verder overleg worden
gevoerd.
Het onderzoekgedeelte zal in 1997verder onder druk komen te staan. Het onderzoek naar de
Pathogenese vanS. aureus mastitis bij het rund zal niet langer meer deel uitmaken van het
programma.
In het kader van het project visziekten zullen diagnostische methoden worden verbeterd,
wordt aandacht besteed aan het opzetten van weefselkweek cellijnen voor de virologische
diagnostiek enwordt onderzoek verricht naar virale aandoeningen van paling.
Met betrekking tot Mycobacterium bovis infecties zal de geschiktheid van een aantal recombinant antigenen worden bekeken voor gebruik in serologische testen (bloed,melk en tankmelk).
Het programma onderzoek aan paratuberculose zal vanwege de beschikbare middelen
beperkt zijn tot verbetering en evaluatie van de PCRvoor de detectie van M. paratuberculosis
en een evaluatie van verschillende diagnostische methoden optwee bedrijven (longitudinale
studie in samenwerking met GD). Eendoor het bedrijfsleven (NZO) gefinancierd onderzoek
naar het effect van pasteurisatie op de overleving van M. paratuberculosis en het voorkomen
van M. paratuberculosis in consumptie-zuivelproducten zal eind 1997worden afgerond.
Andere projecten op het gebied van paratuberculose zullen ter financiering in 1996 worden
aangeboden aan LNVenVWS.
Het Brucella onderzoek zal gericht zijn op de ontwikkeling van een PCRvoor de detectie van
Brucella in klinisch materiaal en oorzaken van vals positieve serologische reacties. Hiervoor is
tevens EU-financiering verkregen.
Deserologische diagnostiek van pseudotuberculose bij kleine herkauwers (ELISA) zal verder
worden verbeterd en geëvalueerd.
Dewaarde van serologische testen (bloed, melk) voor de detectie van S.dublin infecties op
melkveebedrijven, detoepassing hiervan in een eventueel bestrijdingsprogramma en de
aanpak op geïnfecteerde bedrijven zal met de GDworden onderzocht en geëvalueerd.

andere relevante
programma's

294, 298

indicatie omvang

totaal 4,2 M / , waarvan 4,0 M / ten lastevan LNV

projecten

43299.00
01
02
03
47052.00
47053.00
47054.00
47056.00
47057.00
47061.00
47062.00

Dienstverlening en Referentietaken BOV (ID-DLO,G.J.Wellenberg)
Dienstverlening en Referentietaken BAC(ID-DLO, F.G.van Zijderveld)
Dienstverlening en Referentietaken P&E(ID-DLO,J.M.van Leeuwen)
Diagnostiek en bijbehorend onderzoek van visziekten i.v.m. aquacultuur (ID-DLO,
O.L.M. Haenen)
Mycobacteriële infecties en sensitinen (ID-DLO,D. Bakker)
Algemeen bacteriologisch entaxonomisch onderzoek t.b.v. dierziekteproblemen
(ID-DLO,J.H.Bongers)
Brucellose (ID-DLO,A.J.M. Olyhoek)
Preventie en bestrijding van parasitaire ziekten bij landbouwhuisdieren (ID-DLO,
F.H.M. Borgsteede)
Instandhouding diagnostische expertise (ID-DLO,J.H. Bongers)
Salmonellose bij landbouwhuisdieren, excl. pluimvee (ID-DLO,F.G.van Zijderveld)
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Programma 300

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

programmaleider

Dr.ir. L.Visser- 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 en de toelating
van toevoegingsmiddelen in diervoeder in Europa. Hiertoe worden de opgegeven kwalitatieve
en kwantitatieve samenstelling,de gestelde werking en de mogelijke schadelijke effecten van
deze middelen op de diergezondheid beoordeeld.

aanleiding

De inzet van diergeneesmiddelen entoevoegingsmiddelen in diervoeder vormt een substantiële
bijdrage aan de bestrijding van dierziekten, aan de gezondheid en het welzijn van dieren,aan de
kwaliteit van dierlijke producten,en daarmee aan de Nederlandse exportpositie en de volksgezondheid.
Productie, marketing en gebruik van de hierboven genoemde middelen behoeven regulering om
een optimale bijdrage aan de bestrijding envoorkoming van dierziekten, een selectief en
restrictief gebruik van diergeneesmiddelen en een optimale veevoederkwaliteit te kunnen
realiseren.Toezicht op de kwaliteit van in het maatschappelijk verkeer te introduceren en geintroduceerde diergeneesmiddelen entoevoegingsmiddelen isnoodzakelijk. Dit toezicht komt
t o t stand in het kader van de nationale Diergeneesmiddelenwet, en in het kader van de Europese
Richtlijnen 81/851 en 81/852 betreffende diergeneesmidddelen en 70/524 betreffende toevoegingsmiddelen en dewijzigingen hierop.
ID-DLO bezit een brede expertise op hetterrein van veehouderij en diergezondheid en isom die
reden door het Ministerie belast met een bij wetgeving geregelde adviestaak betreffende de
beoordeling van aanvragen voor registratie c.q.toelating van diergeneesmiddelen en toevoegingsmiddelen in diervoeder en de kwaliteitsbewaking van immunobiologische diergeneesmiddelen. Voor een kwalitatief verantwoorde uitvoering van deze taak iseen nauw en dagelijks
contact met de medewerkers die bij het onderzoek van deveehouderij en diergezondheid zijn
betrokken, waaronder de ontwikkeling van nieuwe middelen en detoepassing van middelen in
de praktijk, een belangrijke vereiste.
Als gebruikers van het programma kunnen worden beschouwd
- het beleid en de met de uitvoering van het beleid belaste instanties BRDen BPR (Bureau
Product Registratie) (de advisering door middel van dossierbeoordeling en partijkeuring
draagt bij aan detotstandkoming van het diergeneesmiddelenbeleid in Nederland);
- de producenten/aanvragers (de advisering dient de aanvragers helderheid te verschaffen over
de eisen die aan diergeneesmiddelen worden gesteld en de overwegingen diet o t de gevraagde adviezen hebben geleid);
- de gebruikers van diergeneesmiddelen (dierenartsen en dierhouders) en toevoegingsmiddelen (Produktschap voor Veevoeder) (met de gebruikers dient uitwisseling plaatste vinden over
de uitwerking van het gehanteerde beoordelingsbeleid in de praktijk).
De nota 'Detoekomst van de diergezondheid' van de projectgroep Diergezondheid in beweging
(juli 1993) en de diskussie-notitie 'Toekomstige registratie diergenees-middelen voor de Commissie Regsitratie Diergeneesmiddelen (april 1993)worden gehanteerd als achtergronddocument
respectievelijk richtsnoer voor de beoordeling en kwaliteitscontrole van diergeneesmiddelen,
terwijl het concept taakdocument Bureau Product Registratie van het Produktschap voor Veevoeder (mei 1995) aanwijzingen verschaft voor de beoordeling van toevoegingsmiddelen.
Aangezien het programma grotendeels de uitvoering van wettelijke taken behelst, betreft de
betrokkenheid van de doelgroepen vooral devraag hoe uitvoering aan dewettelijke taak wordt
gegeven en niet zo zeer devraag welke taken het programma betreft. Een uitzondering hierop
vormt het ondersteunend onderzoek. Over deverdere uitwerking van het voorgenomen onderzoek zal overleg met detwee eerstvermelde doelgroepen plaats vinden teneinde tot een optimalevraagstelling te komen. Daarbij zal ook devraag worden gesteld hoe de producenten bij de
uitvoering van het onderzoek kunnen worden betrokken.
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doel

De doelstelling van het programma isom een onafhankelijke, technisch-wetenschappelijke
bijdrage te leveren aan de vaststelling en bewaking van de kwaliteit van de in Nederland voor
registratie aangemelde en geregistreerde diergeneesmiddelen, alsmedevan de in Nederland via
Europese regelgeving toe te laten toevoegingsmiddelen in diervoeder. Hiertoe worden de
opgegeven kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling, de gestelde werking en de mogelijke
schadelijke effecten op de diergezondheid van deze middelen getoetst. Detoetsing omvat
dossierbeoordeling en in het geval van de immunobiologische middelen bovendien partijkeuring.
Ter realisering van de doelstelling zullen devolgende activiteiten worden uitgevoerd.
- Aan de Commissie Registratie Diergeneesmiddelen wordt via het Bureau Registratie Diergeneesmiddelen (BRD) door middel van beoordelingsrapporten een technisch-wetenschappelijk
advies uitgebracht betreffende de registratie in Nederland van hiervoor aangemelde diergeneesmiddelen.
- Efficiency verhogende maatregelen zullen ertoe leiden dat gedurende de looptijd van het
programma advisering binnen de gestelde wettelijke termijnen grotendeels gerealiseerd
wordt.
- Aan de European Medicinal Evaluation Agencywordt op verzoek en door tussenkomst van
het Bureau Registratie Diergeneesmiddelen een overeenkomstig advies uitgebracht betreffende diergeneesmiddelen die voor centrale Europese registratie zijn aangemeld.
- Op basisvan de ministeriële Regeling Partijkeuring worden partijen van in Nederland
geregistreerde immunobiologische diergeneesmiddelen gekeurd.
- In het kader van dit programma wordt deelgenomen aan een werkgroep van de Commissie
voor de Europese Farmacopee van de Raadvan Europa (XVB).
- Aan deAdviescommissie Product Registratie van het Produktschap voor Veevoeder worden
door middel van beoordelingsrapporten technisch-inhoudelijke adviezen uitgebracht ten
behoeve van het Nederlandse standpunt in het Permanent Committee Diervoeders inzake de
Europesetoelating vantoevoegingsmiddelen in diervoeding.
- Certificering van de dossierbeoordeling via adoptie van de ISO9000 normen gedurende de
looptijd van dit programma zal dienen te leiden tot een verbetering in detransparantie van
de dossierbehandeling en een verhoogde uniformiteit van de beoordeling.
- Ondersteunend experimenteel modelonderzoek betreffende correlaties tussen antigeengehalte, serorespons en bescherming tegen ziekte navaccinatie alsmede modelonderzoek
betreffende devoorspellende waarde van pre-klinische gegevens voor de werkzaamheid van
farmaceutische diergeneesmiddelendient ertoe de expertise te vergroten, de kwaliteit van de
beoordeling te verbeteren en adequate eisente stellen aan het aantonen van de werkzaamheid van diergeneesmiddelen.
- Het programma leidt t o t de ontwikkeling en handhaving van eenwetenschappelijke expertise-en referentiefunctie aangaande kwaliteitsbeoordeling van diergeneesmiddelen en toevoegingsmiddelen. Op basis hiervan zal op verzoek naast de hierboven genoemde taken advisering van de overheid betreffende het gebruik van diergeneesmiddelen en toevoegingsmiddelen plaatsvinden.

planning 1997

I. WDTin engere zin
- Aan de Commissie Registratie Diergeneesmiddelen wordt via het Bureau Registratie Diergeneesmiddelen (BRD) door middel van beoordelingsrapporten een technisch-wetenschappelijk
advies uitgebracht betreffende de registratie in Nederland van hiervoor aangemelde diergeneesmiddelen. In het kader van dit programma vindt beoordeling plaats van de kwaliteit,
veiligheid voor dier en milieu,enwerkzaamheid van immunologische diergeneesmiddelen,
alsmede van deveiligheid voor het dier en de werkzaamheid van farmaceutische diergeneesmiddelen. Over 1995werden over 96aanvragen eindbeoordelingen uitgebracht. De verwachting isdat de omvang van het aanbod in 1997slechtsvergelijkbaar zal zijn, indien de noodzakelijke verbeteringen met betrekking tot kwaliteit en snelheid van beoordeling kunnen
worden gerealiseerd. Het streven isom in 1997 minstens de beoordeling van 70farmaceutische middelen en 25 immunologische middelen in het kader van de nationale registratie te
realiseren,waarvan 20 middelen voor wederzijdse erkenning elders in deEU.
Het gemiddelde totaal aantal per aanvraag bestede uren ismomenteel vergelijkbaar met dat
in detoonaangevende lidstaten BRDen UK. Degehele procedure, inclusief de beoordeling is
gebonden aan eenwettelijke termijn van 120c.q.210dagen, hetgeen een nauwkeurige
planning van de beoordelingsactiviteiten nodig maakt. In aansluiting hierop vindt advisering
plaats in het geval van beroeps- en bezwaarschriften tegen door de rijksoverheid genomen
besluiten. Aan de Nederlandse rapporteurs van de Europese Committee for Veterinary Medicinal Products wordt op verzoek en door tussenkomst van het Bureau Registratie Diergenees131

middelen een overeenkomstig advies uitgebracht betreffende diergeneesmiddelen die voor
centrale Europese registratie zijn aangemeld. In 1995 betrof dit één aanvraag.
Het streven isom in 1997in de beoordeling van minstens vier centrale aanvragen te worden
betrokken. Dediscussie aangaande een overgang naar prestatiefinanciering betreft uitsluitend deze activiteiten.Vrijkomende capaciteit alsgevolg van een overgang naar prestatiefinanciering kan worden benut voor beleidsadvisering, bijvoorbeeld betreffende de beoordeling van het gebruik van hulpstoffen in een hoogwaardige landbouwproductie (voorindicatie)
en de 'minor species/minor indications' problematiek.
-

Op basisvan de ministeriële Regeling Partijkeuring worden partijen van in Nederland
geregistreerde immunologische diergeneesmiddelen gekeurd. Deze keuring bestaat uit
partijprotocolonderzoek van elke partij en experimenteel onderzoek van geselecteerde
partijen van elk middel. De keuring leidt tot een schriftelijk advies aangaande vrijgifte van
marktpartijen. Het betreft hier vele honderden adviezen in de vorm van doorgaans eenvoudige rapporten voor de schriftelijke keuring (meer dan 250 rapporten in 1995;nog steeds sterk
stijgend) ent o t aan dertig experimentele keuringen perjaar (de beschikbare capaciteit wordt
nog niet geheel benut waardoor het aantal uitgevoerde keuringen vermoedelijk in 1996
omstreeks 15zal zijn).

- Aan de Adviescommissie Product Registratie waarvoor het secretariaat gevoerd wordt door
het Produktschap voor Veevoeder en het Bureau Registratie Diergeneesmiddelen (A, d en K
middelen) worden door middel van beoordelingsrapporten technisch-inhoudelijke adviezen
uitgebracht ten behoeve van het Nederlandse standpunt in het Permanent Comité Diervoeders inzake de Europesetoelating vantoevoegingsmiddelen in diervoeding. Het betreft hier
20 -30 rapporten per jaar aangaande werkzaamheid en doeldierveiligheid. Ook in dit geval is
er sprake van eenwettelijk beperkte beoordelingstermijn. De belasting kan in 1997 tijdelijk
hoger zijn afhankelijk van gekozen beoordelingsvorm van de nieuwe categorieën middelen
enzymen en micro-organismen.

//Opslag
Ten behoeve van het op peil houden van de expertise met betrekking tot diergeneesmiddelen
vindt literatuuronderzoek plaats.Ten behoeve van de experimentele partijkeuring vindt bereiding van neutralisatiesera en referentiematerialen plaats,worden cellijnen aangehouden en
(immunologische) tests ontwikkeld. In 1997zal de keuring van porcine en bovine middelen van
start gaan en zal de keuring van middelen voor hond en kat worden voorbereid. Een beperkt
deel van de beschikbare capaciteit dient omte kunnen voldoen aan rapportage binnen de
gestelde beoordelings- en keuringstermijnen (120c.q.60 dagen).
/// Geplande capaciteit voor het onderzoek ten behoeve van de WDT
Ondersteunend experimenteel modelonderzoek betreffende correlaties tussen antigeengehalte,
serorespons en bescherming tegen ziekte navaccinatie, uitgevoerd aan drie aviaire virale ziekten
isin uitvoering genomen. In 1997zalvoor verschillende partijen vantwee geïnactiveerde vaccins
tegen Newcastle DiseaseVirus en Infectieuze Bursitis Virus worden bepaald in hoeverre een
bepaling van het antigeengehalte voorspellend ismet betrekking t o t bescherming onder variërende factoren alstijdsverloop tussen vaccinatie en challenge,tussen vaccinatie en leg,kippenras, adjuvans,vaccinstam, envoor challenge gebruikte veldstam. Het ondersteunend onderzoek
wordt geheel in het kader van dit project uitgevoerd. Gestreefd wordt naar samenwerking met
het Paul-Ehrlich-Institutte Langen (BRD).
andere relevante
programma's

247, 252,294, 307

indicatie omvang

totaal 2,8 M / ten lastevan LNV

projecten

47063
47064
47065
47066
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Advisering betreffende de registratie van immunologische diergeneesmiddelen
(ID-DLO, L.Visser)
Partijkeuring van immunologische diergeneesmiddelen (ID-DLO, L.Visser)
Advisering betreffende de registratie van farmaceutische diergeneesmiddelen (ID-DLO,
G.H.M. Prenen)
Advisering betreffende detoelating vantoevoegingsmiddelen in diervoeders (ID-DLO,
Y.van der Honing)

47018

Correlaties tussen antigeengehalte, serorespons en bescherming tegen ziekte na
vaccinatie (ID-DLO, L.Visser)
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Programma 301

Aanpassingsvermogen enwelzijn van landbouwhuisdieren

Programmaleider

dr.ir. H.J. Blokhuis -ID-DLO

aanvangsjaar

1996

eindjaar

1999

samenvatting

Dit programma richt zich op de samenhang tussen aanpassingsvermogen enwelzijn 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 zich op de nadelige
effecten van stress en de risico'svoor welzijn en gezondheid.Tevens levert het onderzoek een
bijdrage aan de normering van de beoordeling van dierlijk welzijn in houderijsystemen en aan de
implementatie van welzijnseisen in huisvesting en houderij. Bij de beoordeling van houderijsystemen draagt DLO met name methodieken aanvoor toetsing.

aanleiding

Erbestaat maatschappelijke bezorgdheid over devraag of het welzijn van landbouwhuisdieren
wel voldoende wordt gewaarborgd. Deze bezorgdheid geldt vooral voor intensieve vormen van
veehouderij. In de afgelopen decennia werd vanuit de overheid het 'welzijnsonderzoek' gestimuleerd en samen met het bedrijfsleven werd belangrijk bijgedragen aan onder meer de ontwikkeling van alternatieve huisvesting. Het welzijn van dieren iseen integraal onderdeel van het
veehouderijbeleid van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer enVisserij (Structuurnota
Landbouw, 1990). DeGezondheids- enWelzijnswet voor Dieren biedt een belangrijk kader voor
welzijnsbeleid.
Met name in dejaren tachtig heeft het theoretisch kader met betrekking t o t welzijn steeds meer
inhoud gekregen. Ook werden experimentele methodieken voor de aanpak van de problematiek
ontwikkeld. In eerste instantie lag de nadruk op (vergelijkend) huisvestingsonderzoek. Op basis
van vooral gedragsstudies en daarnaast zoötechnische en veterinaire parameters werd het
welzijn van de dieren geëvalueerd.Tevenswerden experimenteel onderzoek en analyses van
specifiek gedrag uitgevoerd om de relevantie van huisvestingsaspecten te beoordelen. Steeds
meer werd echter duidelijk dat verdieping van de fundamentele inzichten in de mechanismen die
ten grondslag liggen aande reactie van het dier op zijn omgeving, noodzakelijk isvoor een
integrale beoordeling van dierlijk welzijn.
Het bovenstaande vormde de achtergrond van de start van het DLO-programma Stress en
Adaptatie in 1991 maar isnog steeds actueel (NRLO-Meerjarenvisie Landbouwkundig Onderzoek
1995-1998) envormt ook de achtergrond van het huidige programma Aanpassingsvermogen en
Welzijn van Landbouwhuisdieren. Dit programma isfundamenteel strategisch van aard en
beoogt ondermeer het totstandbrengen van basisleggend multidisciplinair welzijnsonderzoek.
Het draagt hieraan bij door, voortbouwend op het programma StressenAdaptatie, relevante
expertise alsook de integratie van ethologische, (patho)fysiologische en immunologische disciplinesverder te ontwikkelen. Dit kan worden herkend in de multidisciplinaire aanpak van de
verschillende projecten en de samenwerking met op fundamentele vragen gerichte universitaire
onderzoeksgroepen. Daarnaast wordt gewerkt aan het systematisch identificeren van
welzijnsproblemen en daarvoor bepalende huisvestingsfactoren en de evaluatie van de (technische) consequenties van welzijnseisen.
De meer specifieke probleemstelling van het onderhavige programma laat zich beschrijven d.m.v.
devolgende onderzoekthema's:
- Stress en gezondheid/weerstand
Een recentewetenschappelijke ontwikkeling betreft het gebied van de zogenaamde
psycho-neuro-immunologie. Dit onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat er interacties bestaan
tussen het centrale zenuwstelsel, het neuro-endocriene systeem en het immuunsysteem. Stress
kan effect hebben op deweerstand tegen een breed scalavan pathogenen, waarmee feitelijk
de relatie wordt gelegd tussen stress en gezondheid. Hoewel de mechanismen nog verre van
duidelijk zijn isdit een zeer intrigerende ontwikkeling met potentieel grote implicaties voor
deveehouderij.Tevens biedt deze ontwikkeling een potentiële basisvoor de door LNV
gewenste verdergaande integratie van gezondheids- en welzijnsonderzoek.
Onderzoek zal worden gestart in het kader van een DWK/SLW pilotprogramma (varken) en
binnen een samenwerkingsverband met het bedrijfsleven (rund). Het doel van deze projecten
ismet name deverdieping van fundamentele kennist.a.v. de samenhang tussenstress,
aanpassingsvermogen enweerstand tegen ziekten.
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(Nadelige) effecten van hoge producties
Door krachtige selectieprogramma's, uitgebalanceerde voeding en op productiviteit gericht
management is in de veehouderij eenvoortdurende toename van de productie per dier
waarneembaar. De hoge melkproductie per koe en de snelle groei van het moderne vleeskuiken zijn hiervan voorbeelden. Door maatschappelijke groeperingen worden kritische vragen
gesteld die met name de nadelige gevolgen voor het welzijn van de betrokken hoogproductieve dieren betreffen. Ook door het betrokken bedrijfsleven zelf worden zorgen geuit over
deze ontwikkeling.
Bijvleeskuikens neemt het vóórkomen van ernstige stofwisselingsziekten toe en een verband
met productiekenmerken waarop de dieren worden gefokt isaantoonbaar. In het huidige
programma wordt inzicht verkregen in de oorzakelijke relaties cqfysiologische achtergronden
van deze relatie.
Toename van de melkproductie gaat gepaard met een toename in de prevalentie van mastitis.Tevenszijn er indicaties voor veranderingen in het gedrag en de vruchtbaarheid van
hoogproductieve dieren die zouden kunnen duiden op een verminderd welzijn. In dit programma worden de gevolgen van hoge melkproductie voor welzijn en uiergezondheid nader
onderzocht.
Ontwikkeling van aanpassingsmechanismen
Erzijn steeds meer aanwijzingen dat het vermogen van dieren om zichte handhaven onder
belastende omstandigheden mede wordt bepaald door consistente, individuele karakteristieken van de aanpassingsreaktie. Met name bij knaagdieren isvastgesteld dat deze enerzijds
kan bestaan uit een meer actieve gedragsrespons hetgeen fysiologisch gepaard gaat met een
grote reactiviteit van het sympatische zenuwstelsel.Anderzijds kan de aanpassingsreaktie
meer passief zijn en bestaat defysiologische respons uit een hoge reactiviteit van de
hypofyse-bijnier asen het parasympatische zenuwstelsel. Deze individuele verschillen in de
wijze van fysiologisch en gedragsmatig reageren worden ook wel gekarakteriseerd met de
termen 'actieve' en 'passieve coping style'.
Onder andere in het voorgaande onderzoekprogramma zijn aanwijzingen verkregen dat bij
landbouwhuisdieren consistente individuele verschillen van de aanpassingsreaktie voorkomen. Dit kan betekenen dat onder gelijke condities sommige dieren 'beter a f zijn (of minder
storingen/negatieve effecten (gezondheid,welzijn) laten zien) dan andere. Naast vragen
m.b.t. achtergronden en functie isdevraag of deze verschillen zijn te sturen door houderijcondities (bijvoorbeeld tijdens de opfok).Voor het praktisch management isdat van groot
belang. Deze laatste vraag wordt in dit programma benaderd in een onderzoekproject met
rundvee en isook aan de orde in het DWK/SLW pilot-programma 'Determinants of Adaptive
Capacity'.
Criteria voor welzijn
Voor het welzijnsbeleid van LNV ishet van belang te komen t o t het formuleren van
streefbeelden m.b.t. het welzijn van landbouwhuisdieren. Hierbij moeten (veelal strijdige)
belangen worden geïntegreerd (naast welzijn ook bijvoorbeeld milieu, economie, werkgelegenheid e.d.).Ten behoeve van het formuleren van dergelijke streefbeelden zijn criteria
noodzakelijk voor het welzijn van landbouwhuisdieren die aangeven hoe een goed dan wel
gestoord welzijn van dieren gekarakteriseerd kan worden (referentiekader). Daarnaast iseen
systematiek nodig met behulp waarvan de meest relevante welzijnsproblemen en bepalende
huisvestingsfactoren kunnen worden geïdentificeerd. Bovendien iseen systematische evaluatie noodzakelijk van de (technische) consequenties van welzijnseisen onder bepaalde randvoorwaarden inzake milieu, kosten e.d.
In dit programma zullen criteria voor welzijn worden aangegeven en zal een systematiek
worden ontwikkeld voor identificatie vanwelzijnsproblemen alsook voor de evaluatie van de
consequenties vanwelzijnseisen voor het ontwerp van huisvestingssytemen.
Daarnaast zullen de mogelijkheden voor het gebruik van (welzijns)parameters voor het
praktisch management van gezondheid enwelzijn worden onderzocht via onderzoek op het
terrein van diermonitoring.
Binnen het programma wordt op basisvan relevante welzijnsparameters het welzijn en de
gezondheid van nakomelingen van detransgene stier Herman beoordeeld.
Achtergronden van verenpikken bij leghennen
Verenpikken bij leghennen iseen reeds lang bestaand probleem dat kan leiden t o t ernstige
beschadiging en uitval. Door snavelkappen en het dimmen van deverlichting worden in de
praktische pluimveehouderij de symptomen bestreden.Ook het houden van kippen in
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batterijkooien waar deverspreiding van het verschijnsel door de koppel en het 'najagen' van
slachtoffers minder goed mogelijk is leidt ertoe dat de uitval hier beperkt blijft. In alternatieve huisvestingsvormen zoals bijvoorbeeld volièresystemen isverenpikken een aanzienlijk risico
dat zonder de snavelste kappen niet goed beheersbaar is.Aangezien kappen een pijnlijke
ingreep is,dient dit zo mogelijk achterwege gelaten te worden.
Behalvevoor de invloedvan houderijfactoren zoalsstrooisel zijn er ook aanwijzingen voor
een belangrijke genetische invloed op de mate van verenpikken.
In het voorgaande programma kon door omstandigheden slechts zeer beperkt aandacht aan
deze problematiek worden gegeven.Op uitdrukkelijk verzoek van LNVwordt in dit programma het onderwerp verenpikken expliciet opgenomen.
In dit programma zullen verschillen tussen genetische lijnen die veel danwel weinig verenpikkenworden geanalyseerd,waarbij de aandacht met name wordt gericht op het ontstaan van
verenpikken tijdens de opfokperiode.
doel

Dit programma beoogt bijte dragen aan het totstand komen van basisleggend multidisciplinair
welzijnsonderzoek en isfundamenteel strategisch van aard.
De bijdrage van het programma bestaat uit de ontwikkeling van relevante expertise alsook de
integratie van ethologische, (patho)fysiologische en immunologische disciplines. Daarnaast wordt
gewerkt aan het systematisch identificeren van welzijnsproblemen en daarvoor bepalende
huisvestingsfactoren en de evaluatie van de (technische) consequenties van welzijnseisen.
Onderstaand wordt op de doelen nader ingegaan.
Bij het voorgestelde onderzoek isvooral sprake van een inspanningsverplichting. Bij de punten f
t/m k issprake van een resultaatverplichting.
a) Verdieping van fundamentele kennis t.a.v. de samenhang tussen stress, aanpassingsvermogen en weerstand tegen ziekten (varken, rund)
Het onderzoek wordt uitgevoerd met kalveren en mestvarkens. Deaanpak isdaarbij sterk
vergelijkbaar. Bestaande methodieken voor het karakteriseren van individuele
aanpassingskarakteristieken zullen verder worden ontwikkeld en uitgebreid. Voorts worden
experimentele diermodellen ontwikkeld waarin enkelvoudige dan wel meervoudige stressoren gecontroleerd en gedoseerd kunnen worden toegediend. In de planperiode kan op deze
wijze worden gekomentot bruikbare Stressmodellen, met voorspelbare stressrespons, voor
kalf en mestvarken.Vervolgens wordt in de planperiode in specifieke challenge modellen
onderzocht welk effect een stressrespons heeft op de reactiviteit van het immuunsysteem in
dat specifieke model (mestvarken: Pseudorabies (Aujeszky) virus; kalf: bovine herpes virus
(IBR);tevens wordt in het kader van e) een endotoxine challenge model gebruikt bij melkvee).
Additionele financiering maakt het mogelijk het onderzoek bij verschillende diersoorten en
met verschillende challenge modellen uit te breiden.
Deelresultaten van dit onderzoek vormen mede de basisvantwee proefschriften die gedurende de looptijd van het programma zullen worden afgerond.
b) Inzicht in de oorzakelijke relaties tussen ernstige stofwisselingsstoornissen bij
vleeskuikens en productiekenmerken waarop de dieren worden gefokt (kip)
In het onderzoek wordt gebruik gemaakt vanverschillen in groeisnelheid en voederrendement (energierendement) vanverschillende lijnen vleeskuikens. Dezeverschillen tussen de
lijnen zullen worden gerelateerd aan het vóórkomen van stofwisselingsstoornissen en achterliggende fysiologische factoren. De in de planperiode verkregen onderzoeksgegevens geven
inzicht in de samenhangtussen stofwisselingsstoornissen en de kenmerken waarop kuikens
worden geselecteerd.Zo mogelijk zullen richtlijnen worden opgesteld voor aangepaste
groeicurves die stofwisselingsstoornissen kunnen voorkomen.Voor de realisatie van de doelen
isadditionele financiering noodzakelijk.
Deelresultaten van dit onderzoek vormen de basisvan een proefschrift dat gedurende de
looptijd van het programma zalworden afgerond.
c) Inzicht in de betekenis van individuele verschillen tussen leghennen voor het ontstaan van verenpikken (kip)
In de planperiode zullen individuele karakteristieken van hennen van genetische lijnen die
verschillen in de mate van verenpikken worden geïdentificeerd.Vervolgens zal worden
onderzocht welke rol deze karakteristieken spelen bij de ontwikkeling van verenpikken. Om
te toetsen of op basisvan deverkregen kennis effectieve maatregelen kunnen worden
genomen isadditionele financiering noodzakelijk. Hiertoe vindt momenteel internationaal
overleg plaats om te komen tot een gezamenlijke aanvraag voor ondersteuning door deEU.
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d) Inzicht in de samenhang tussen enkele relevante opgroeicondities en het
aanpassingsvermogen van kalveren (rund)
Gelet op de mogelijke relevantie van individuele verschillen instress reactiviteit ishet van
belang kenniste vergaren omtrent de ontwikkeling van deze verschillen bij landbouwhuisdieren. In de planperiode staan daarbij twee vragen centraal:
- Opwelk moment in de ontwikkeling worden consistente individuele verschillen zichtbaar
en op welk moment in de ontwikkeling wordt het juveniele reactiepatroon voorspellend
voor dewijze waarop in de adulte fase op stresswordt gereageerd.
- Wat isde betekenis van enkele relevante opfokcondities voor de vorming en beïnvloeding
van adaptieve capaciteiten van rundvee.
In een vervolgtraject zal deze kennis eentoepassing moeten vinden in ondermeer aanbevelingen ten aanzien van opfok en management uit oogpunt van gezondheid en welzijn.
Deelresultaten van dit onderzoek vormen de basisvan een proefschrift dat gedurende de
looptijd van het programma zalworden afgerond.
e) Inzicht in de gevolgen van hoge melkproductie voor aspecten van welzijn en uiergezondheid van koeien (rund)
In de planperiode zal het inzicht worden vergroot in de gevolgen van hoge melkproductie en
negatieve energiebalans voor aspecten van welzijn en uiergezondheid van melkkoeien.Er
komen methoden beschikbaar waarmee de uiergezondheid beter kan worden bewaakt en op
basiswaarvan adviezen kunnen worden vertrekt met betrekking t o t eentijdige en doelmatige behandeling. Tenslotte kan op basisvan dit onderzoek worden geadviseerd omtrent de
keuze van het uit oogpunt vanwelzijn en gezondheid gewenste melkinterval en lactatiestrategie voor individuele dieren.
f) De identificatie van een aantal relevante parameters voor welzijn (diverse soorten)
De doelstelling voor de planperiode iste koment o t een referentiekader voor het welzijn van
landbouwhuisdieren. Devolgende vragen zijn daarbij aan de orde:
- Welke karakteristieken/parameters zijn indicatief voor welzijn?
- Welke symptomen/parameters zijn indicatief voor gestoord welzijn of chronische stress?
- Hoe kunnen indicatoren voor welzijn cq gestoord welzijn worden gekwantificeerd?
- Kunnen indicatoren nader worden gespecificeerd voor een bepaalde diersoort (rund,
varken, kip)?
g) Advies over de mogelijkheden parameters voor welzijn en gezondheid t e benutten
voor het management van welzijn en gezondheid (varken, rund)
De doelstelling van het onderzoek isom methoden van diermonitoring te ontwikkelen die
bruikbaar zijn in het kader van de dagelijkse diercontrole en het dagelijkse management.
Voor varkens richt het onderzoek zich op de ontwikkeling entoepassing van een implanteerbare sensorwaarmee zowel de dierbeweging, de lichaamstemperatuur als de hartslag kan
worden vastgelegd. Op basisvan de gemeten variabelen worden detectiemodellen ontwikkeld.
Bij rundvee wordt nagegaan in hoeverre afwijkingen en spreiding in diervariabelen (productie, activiteit, temperatuur, melk geleidbaarheid) bruikbaar zijn voor devroegtijdige signalering van welzijns- en gezondheidsrisico's. Op basisvan afwijkingen zalworden getracht
adviezen te ontwikkelen met betrekking t o t de meest geëigende behandelings- of managementstrategie.
h) Een systematiek voor het identificeren van de meest relevante welzijnsproblemen
en bepalende huisvestingsfactoren
De doelstelling van het onderzoek isde ontwikkeling van een computermatig model waarmee de welzijnsstatus van dieren in houderijsystemen kan worden beoordeeld. Het model
berust op expertkennis en maakt gebruik van inzichten op het gebied van het gedrag, de
gezondheid en de fysiologie van dieren. Daarnaast vormen de karakteristieken van de leefomgeving een belangrijke input in het model.Als eerste wordt een prototype-model ontwikkeld betreffende varkens.
i) Een systematiek voor het evalueren van technische consequenties van welzijnseisen
voor huisvestingssystemen en houderij (varken)
Het onderzoek beoogt eencomputermatige ontwerpsystematiek voor stallen en stalinrichting
te ontwikkelen, waarbij kennisregels uit deelgebieden kunnen worden ingebracht en simulaties kunnen worden uitgevoerd. Het resultaat isdat modelberekeningen kunnen worden
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uitgevoerd omtrent de consequenties van welzijnseisen voor het ontwerp en de kosten van
een stal en de inrichting. Evenzo kunnen eisenvanuit andere belangen zoals de arbeid en het
milieu worden geïntegreerd, zodat ten behoeve van beleid en praktijk een belangenafweging kan worden gemaakt. Op deze wijze zal het 'kennisgestuurd' ontwerpen de implementatie van welzijnseisen in houderijsystemen kunnen vergemakkelijken.

j) Beoordeling van welzijn en gezondheid van nakomelingen van de transgene stier
Herman (rund) Dit onderzoek zal conform het bestaande protocol in 1996worden afgerond.
k) Advies over de mogelijkheden de belasting van varkens op het slachthuis te verminderen (varken)
Dit betreft een internationaal samenwerkingsverband dat wordt medegefinancierd door de
EU. Het project zal in 1997worden afgesloten en zal leiden t o t een proefschrift.
planning 1997

De probleemstelling van dit programma isbeschreven in eenvijftal thema's. Het werkplan 1997
wordt aan de hand van deze onderzoekthema's beschreven.
Stress en gezondheid/weerstand
Het doel van deze projecten isvooral deverdieping van fundamentele kennist.a.v. de samenhang tussen stress,aanpassingsvermogen enweerstand tegen ziekten.
Het onderzoek m.b.t.vleeskalveren zalworden afgerond met een experiment waarin, in
samenwerking met de afdeling Bovine Virologie (ID-DLO),wordt onderzocht in hoeverre de
weerstand van vleeskalveren tegen een experimentele infectie met BHV1 (veroorzaker van
IBR)wordt beïnvloed door (chronische) stress,danwel reactivate plaatsvindt als gevolg van
stress. Hierbij wordt tevens onderzocht in hoeverre verschillen in responstussen dieren wordt
gemedieerd door verschillen in reactie (gedrag enfysiologie) op chronische stress. In de proef
worden de factoren "ijzer' (hoog vs.laag Hb niveau) en'huisvesting' (groep vs. individueel)
zowel afzonderlijk als in interactie met elkaar onderzocht. Afhankelijk van een mogelijke EU
subsidie (het door ID-DLO gecoördineerde voorstel heeft een A beoordeling gekregen) zal dit
onderzoek in internationaal verband worden voortgezet. In dit onderzoek wordt geparticipeerd door collega-instituten en bedrijfsleven uit Nederland, Frankrijk en Italië.
Verdere ontwikkeling van het stressmodel vanvarkens vindt plaats in het kader van het
DWK/SLW pilotprogramma "Determinants of adaptive capacity' in samenwerking met de
Rijksuniversiteit Groningen. Met name het effect van het na elkaar of tegelijk toepassen van
meerdere stressoren (conform praktijk) en individuele verschillen in stressrespons worden
onderzocht. Dit model zalworden ingezet bij het bestuderen van de relatie tussen stress en
weerstand tegen ziekte (immuniteit). Voor dit laatste zullen, in samenwerking met de afdeling Immunologie (ID-DLO),vaccinatie/challenge experimenten met PRV(veroorzaker van
ziekte van Aujeszky) uitgevoerd worden. Inde DLO-voorindicaties wordt met name gewezen
op de behoefte van LNV aan concretisering van vage normen in het Varkensbesluit betreffende de verzorging van de dieren. Recent isin de afdeling GSM een"takgerichte varkensonderzoeker' aangesteld die een nieuw onderzoekvoorstel formuleert waarbij afstemming met LNV
op dit punt nader zal worden geconcretiseerd. Bovendien wordt in de projectgroep 'Van
verzorgingsvoorschriften naar verzorgingsmaatregelen op varkensbedrijven' een inventarisatie gemaakt van de lacunes in kennis, nodig voor eenwetenschappelijke onderbouwing en
concrete invulling van de normen in het Varkensbesluit en de onderzoekbehoefte dienaangaande.
-
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(Nadelige) effecten van hoge producties
Het onderzoek bij melkvee isgericht op devraag in hoeverre hoge melkproducties verband
houden met eenverstoring van een aantal voor het welzijn en de gezondheid van het dier
relevante biologische systemen. Erzullen fysiologische testen worden uitgevoerd waarmee
informatie wordt verkregen over de regulatie van de hypothalamus-hypofyse-bijnier-as onder
invloed van productieniveau en lactatiestadium. Ondersteuning van dit onderzoek vanuit het
NWO/LNV prioriteitenprogramma 'Grenzen aanwelzijn en dierlijke productie' wordt nagestreefd alsmede samenwerking met de afdeling Bacteriologie (ID-DLO). Hierdoor zou een
belangrijk verband kunnen worden gelegd met het thema 'stress en gezondheid/weerstand'.
Specifiek m.b.t. mastitisproblematiek worden de mogelijkheden vanvroege detectie uitgebreid met ontwikkeling vanversnelde diagnostiek en specifieke behandeling. Inhoudelijke
samenwerking vindt plaats met het National Institute for Animal Science in Foulum (DK), het
Institute for Animal Health in Compton (UK) en de afdeling Bacteriologie (ID-DLO).

Mede naar aanleiding van discussies in de Raadvoor Dierenaangelegenheden iseen project
gestart, ondersteund door het Agro Keten Kenniscentrum, gericht op de verbetering van de
vitaliteit van vleeskuikens. Het doel ishet terugdringen van de ontregeling van de stofwisseling en een betere afstemming van de opnamecapaciteit (met name zuurstof) op de behoefte
van het dier. In 1997zal de ontwikkelde theorie worden gevalideerd. Daarnaast zal het
algemene aanpassingsvermogen en het gedrag van geselecteerde dieren worden getoetst.
Eveneens naar aanleiding van discussies in de Raadvoor Dierenaangelegenheden zal een
onderzoek starten gericht op de problematiek van de voederbeperking (en daarmee gepaard
gaande ernstige honger) van vleeskuikenmoederdieren. Allereerst worden methoden ontwikkeld en geoperationaliseerd voor het meten van honger. Met behulp daarvan zullen verschillende genotypen worden onderzocht en zal defysiologische achtergrond van verschillen
worden bestudeerd. Samenwerking met het Roslin Institute (UK) en de Rijksuniversiteit
Groningen wordt nagestreefd. Erwordt getracht ondersteuning van dit onderzoek te verkrijgen vanuit het NWO/LNV prioriteitenprogramma "Grenzen aanwelzijn en dierlijke productie'
Ontwikkeling van aanpassingsmechanismen
Longitudinaal onderzoek aan kalveren richt zich op de achtergronden van individuele verschillen in stressreactiviteit op latere leeftijd. Hierbij worden niet alleen opfokcondities
onderzocht maar wordt ook gekeken welke relevantie dergelijke verschillen hebben voor de
aanpassing aan praktische stressoren zoals melken. Ook in het varkensonderzoek in het kader
van het DWK/SLWpilotprogramma "Determinants of adaptive capacity' wordt aan de rol van
de ontogenie aandacht besteed. Het onderzoek sluit direct aan bij het boven genoemde
onderzoek op het terrein van stress en gezondheid/weerstand.
Eenander verband vanuit dit thema wordt gelegd met het thema 'achtergronden vanverenpikken'. Ook daar komt met name ontogenie aan de orde.
Criteria voor welzijn
Ten behoeve van het formuleren van streefbeelden zijn criteria nodig die aangeven hoe een
goed dan wel gestoord welzijn van dieren gekarakteriseerd kan worden (referentiekader). Als
'spin-off' genereren diverse projecten binnen dit programma kennis omtrent relevante
criteria. Specifieke vragen betreffen de praktische inpassing van ruwvoerverstrekking aan
zeugen en het definiëren van belastende omstandigheden voor varkens op het slachthuis.
Eveneens bij slachtvarkens wordt gewerkt aan het identificeren van fysiologische parameters
die tijdens de mestfase inzicht geven in dewelzijns- en gezondheidsstatus van het dier. Deze
parametersworden deelstelemetrisch gemeten. In het kader van dit soort 'monitoring' wordt
eveneens een prototype van een systeem bestaande uit sensor-transponder-energievoorziening gerealiseerd en beproefd.
Eenexpertsysteem voor het beoordelen van dierenwelzijn wordt ontwikkeld. Het project
omvat het opstellen van een beslissingsondersteunend model waarmee op basisvan informatie over omgevingscondities een uitspraak kan worden gedaan over het welzijnsniveau in
houderijsystemen. In 1997wordt door IMAG-DLOgewerkt aan het invullen van weegfactoren
voor de diverse welzijnsparameters en hettoetsen van een model.
Achtergronden van verenpikken bij leghennen
In het licht van het ingrepen besluit en het beleid de huidige batterijkooi af te schaffen isde
problematiek van verenpikken uiterst actueel. Insamenwerking met het Roslin Institute (UK)
worden karakteristieken bestudeerd van genetische lijnen die verschillen in de mate van
verenpikken. Fysiologische verschillen in corticosteroid niveau/respons en in catecholamine
respons en gedragsverschillent.a.v. sociaal gedrag,exploratief gedrag en neiging t o t fixatie
staan daarbij centraal. Getoetst zal worden inwelke mate deze karakteristieken de ontwikkeling van verenpikken kunnen verklaren. Erwordt getracht ondersteuning van dit onderzoek
te verkrijgen vanuit het NWO/LNV prioriteitenprogramma 'Grenzen aan welzijn en dierlijke
productie'. Indat kader wordt tevgens samenwerking geïnitieerd met de Rijksuniversiteiten in
Leiden en Groningen
andere relevante
programma's

214, 251, 254,258

indicatie omvang

totaal 3,7 M / , waarnvan 2,8 M / ten laste van LNV

projecten

47012

Identificatie en monitoring van fysiologische parameters in devarkenshouderij (ID-DLO,
E.Lambooij). Met additionele financiering van EU
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47021
47037
47081
47082
47083
47084
47085
47086
47087
47088
47092

47114
53002
53004
53304
53315
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Welzijn vleeskalveren(ID-DLO, CG. van Reenen). Met additionele financiering van
Productschap Veevoer
Vitale vleeskuikens door aangepast management en selectie(ID-DLO, C.W. Scheele) Met
additionele financiering van AKK
Welzijn van melkvee bij genetische modificatie ten behoeve van de productie van
lactoferrine en lysozyme(ID-DLO,C.G.van Reenen)
Meervoudige stressoren encoping style: effect van stressop weerstand van varkens
tegen ziekte (ID-DLO,J.H.A.te Brake) Met additionele financiering van DWK/SLW
Welzijn en gezondheid van hoogproductieve koeien (ID-DLO, H. Hopster)
Deontwikkeling van aanpassingsmechanismen bij melkkoeien (ID-DLO,
C.G.van Reenen)
Behandeling van slachtvarkens in het slachthuis in relatie tot stress en vleeskwaliteit
(ID-DLO, E.Lambooij). Met additionele financiering vanEU
Ascites in slachtkuikens (ID-DLO,C.W. Scheele). Met additionele financiering vanEU
De betekenis van individuele verschillen in gedrag en fysiologie voor het ontstaan van
verenpikken bij leghennen (ID-DLO,H.J. Blokhuis)
Een referentiekader voor welzijn van landbouwhuisdieren (ID-DLO, H.J. Blokhuis)
Mastitisbestrijding bij melkvee op basisvan on-line verkregen melkstal gegevens in
combinatie met versnelde bacteriologische diagnostiek (ID-DLO,K.Maatje) Met diverse
additionele financiering
Voederbeperking enwelzijn vanvleeskuikenmoederdieren (ID-DLO,D.A. Ehlhardt)
Ontwikkeling van een expertsysteem voor de beoordeling van het welzijn van dieren in
houderijsystemen (IMAG-DLO,J.H.M. Metz) Met additionele financiering van LNV
Kennisgestuurde ontwerpmodellen of -systemen voor veehouderijgebouwen
(IMAG-DLO,CR. Braam)
Ruwvoerverstrekking aan zeugen (IMAG-DLO,CE.van 't Klooster) Met additionele
financiering van bedrijfsleven
Sensorontwikkeling voor diermonitoring (IMAG-DLO, CE.van 't Klooster) Met additionele financiering vanEU

3.4 Fokkerijenvoortplanting
202
214

Oorzaken van fertiliteitsstoornissen bij landbouwhuisdieren post partum
Benutting van genetische variabiliteit in de veehouderij
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programma 202

Oorzaken vanfertiliteitsstoornissen bij landbouwhuisdieren post
partum

programmaleider

Dr.Th.A.M. Kruip — ID-DLO

aanvangsjaar

1995

eindjaar

1998

samenvatting

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

aanleiding

In het kader van een duurzame dierlijke productie betekent efficiënte reproductie: een gezond
dier dat fertiel isen in staat iseenvrucht uit te dragen op die momenten dat voortplanting om
bedrijfstechnische redenen gewenst is.De laatstejaren wordt de veehouder echter steeds vaker
geconfronteerd met vruchtbaarheidsproblemen bij sommige van zijn dieren. Deze problemen
resulteren in het niet drachtig worden op het gewenste tijdstip of het helemaal niet drachtig
worden van het dier. Naast extra kosten voor veterinaire behandeling, medicijnen, extra inseminaties en uitstel van dracht, die alleen voor de rundveehouderij al meer dan 120 miljoen guldens
beslaan, heeft dit laatste meestal vroegtijdig ruimen van dieren t o t gevolg. Dit alles isstrijdig met
een duurzame dierlijke productie, heeft grotere consequenties voor het milieu, isethisch aanvechtbaar enwordt door de consument van dierlijke producten steeds minder geaccepteerd.
De oorzaak van devruchtbaarheidsproblemen moet worden gezocht in eenverstoring van het
natuurlijk evenwicht (homeostase) in processen en organen die elkaar in hun functioneren
beïnvloeden. Gedacht wordt o.a. aan het evenwicht dat moet bestaan tussen de systemen die
waken over groei, productie enweerstand enerzijds en het systeem dat een goede fertiliteit
moet garanderen anderzijds. Eenvoorbeeld van eenverstoring die een cascade van effecten te
weeg kan brengen binnen de regulatie van de fertiliteit isde negatieve energiebalans en haar
effect op het metabolisme in diverse organen van het post partum dier. Het post partum dier
bevindt zich bovendien,wat de uterus betreft, op de overgang van een door de dracht gemoduleerde immuniteit naar een door de cyclus gemoduleerde immuniteit. In die specifieke situatie
van gewijzigde immuniteit enverstoorde homeostase lijken veel dieren eenverminderde afweer
te hebben en isde kans op infecties vergroot. Treden er infecties op met gramnegatieve bacteriën (bijvoorbeeld endometritis), dan kunnen de daarbij vrijkomende endotoxinen de
hypothalamus-hypofyse-ovarium-as, de hypothalamus-hypofyse-bijnier-as als ook de uterusovarium-as nadelig beïnvloeden.Fertiliteitsstoornissen zijn het gevolg:de placentomen laten niet
op tijd los (retentio secundinarum), defollikelgroei komt niet en/of verkeerd op gang (anoestrus,
cysteuze ovariële follikels), bronstgedrag treedt niet of onvoldoende op (suboestrus), de eicelrijping treedt niet of niet correct op, de bevruchting blijft achterwege, het corpus luteum gaat te
vroeg in regressie (korte cycli,herhaald opbreken) en/of de interactie embryo-moeder komt niet
t o t stand of wordt niet optimaal ondersteund (vroeg-embryonale sterfte). Het hier geschetste
voorbeeld geeft aan dat de oorzaken van fertiliteitsstoornissen vaak multifactorieel en interactief
van aard zijn. Zichtbaar moet worden gemaakt welke factoren en interacties preciestot de
stoornissen leiden.Dan alleen kan de problematiek adequaat worden aangepakt. Sommige
stoornissen daarentegen zijnvaak simpel met een geschikt diergeneesmiddel en op het juiste
moment gegeven, op te lossen.Zekunnen dan niettemin in detussentijd hebben geleid tot een
partus-conceptie interval dat langer isdan gewenst.
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Hetvertrekpunt van het voorgenomen onderzoek ishet vergelijkenderwijs bestuderen van de
normale en deverstoorde orgaanfunctie tijdens de periode post-partum bij zowel het rund als
het varken. Het heletraject omvat het in beeld brengen van detoestand van homeostase en het
diergebonden moment van disbalans dat zich presenteert alsvruchtbaarheidsstoornis. De variatie
tussen individuele dieren in de omgang met de extra te leveren inspanning onder een gegeven
management, kan daarbij worden gebruikt als indicator voor het onderkennen van wat nog kan
(rek) enwat niet meer (overrek). Het aangeven van deze grens en het zoeken naar een verklaring, waarom deze bij het ene dier wel en bij het andere niet wordt overschreden, is de inzet van
het geïntegreerd voortplantingsonderzoek. Het resultaat van het onderzoek kan leiden t o t
aanpassing van het management, waaronder huisvesting,verzorging,voeding, bronstdetectie
etc, maar het kan ook leiden tot identificering van kenmerken die garant staanvoor een optimale fertiliteit. Verankering in de Nederlandse veestapel van de kenmerken van die dieren die goed
met de invloed van omgevingsfactoren en een extra belasting kunnen omgaan isdaarna de taak
van de fokkerij.Vanuit fundamenteel strategisch oogpunt isdat de beste preventieve maatregel
en zeker beter dan een op het individuele dier toegesneden behandeling.
Voor een goed begrip van devariatie in de onderliggende kenmerken die leiden t o t een fertiliteitsstoomis, iskennisvan defysiologie van devoortplanting een eerste vereiste. Daarnaast is
kennis van de samenhang tussen deverschillende orgaansystemen onontbeerlijk. Samenwerking
met andere onderzoekgroepen binnen ID-DLO(Pathobiologie, Fokkerij, Huisvesting en Verzorging en Moleculaire Herkenning) en met andere onderzoekgroepen in binnen- en buitenland is
noodzakelijk.
Als resultaat van het onderzoek zal het voortijdig ruimen van dieren alsgevolg van vruchtbaarheidsproblemen verminderen en zal optermijn eenveestapel met optimale gezondheid en
vruchtbaarheid kunnen worden verkregen.
Kort samengevat kan worden gesteld dat er intoenemende mate fertiliteitsstoornissen bij rund
envarken worden gesignaleerd. Het karakter van de stoornissen iswaarschijnlijk niet veranderd
maar wel de oorzaak en zeker de omvang.Vruchtbaarheidsstoornissen zijn er altijd wel geweest
maar in het verleden heeft het onderzoek niet t o t oplossingen kunnen leiden.Het bleef bij
symptoom-bestrijding middels medicamenten. Inde afgelopen decennia zijn diverse nieuwe
voortplantingstechnieken ontwikkeld dietezamen met recente inzichten in de communicatie
tussen cellen,organen en orgaansystemen een effectieve onderzoekaanpak mogelijk maakt.
Daarbij komt bovendien dat door eenstrenge selectie van dieren en een uitgebalanceerde
voeding er een hoogproductief dier isverkregen dat aanloopt tegen de fysiologische grenzen
van de productie en dat ongewild alshet ware een model-dier isgeworden waarin de relaties
tussen productie, voedselopname capaciteit, conditie,weerstand,stress,gedrag en vruchtbaarheid alsin een geïntegreerd systeem kan worden bekeken. Fertiliteitsstoornissen zullen gezien
moeten worden alsgevolgen van veranderingen in andere orgaansystemen. Dienovereenkomstig
zal het onderzoek moeten worden aangepakt ende problemen bestreden.
Vergroting van het inzicht in de Pathogenese van bovengenoemde verstoringen in het voortplantingsproces en detoepassing van de resultaten daarvan bij defokkerij zal bijdragen aan een
reductie in het gebruik van diergeneesmiddelen voor vruchtbaarheidsstoornissen. Bovendien
kunnen voor bepaalde vruchtbaarheidsstoornissen, voor zover nog nodig,geneesmiddelen meer
doelgericht worden gebruikt.
Op bedrijfsniveau iseen goede bewaking van devruchtbaarheid van groot belang. Daarvoor
moet de veehouder kunnen beschikken over dejuiste parameters en meetmethoden om de
fertiliteitsstatus en gezondheidsbalans van zijn individuele dieren te kunnen beoordelen. Het
voorgenomen onderzoek biedt alsspin-off van de centrale onderzoeklijn de mogelijkheid te
werken aan het ontwikkelen van diagnostische tests (on-line tests).
doel

Het doel isop termijn te komen t o t een populatie landbouwhuisdieren met optimale gezondheid
en vruchtbaarheid. Eenaanzet om dit te bereiken vormt het boven aangegeven fysiologisch en
pathofysiologisch voortplantingsonderzoek. Het beoogde onderzoekprogramma richt zich
vooreerst op destoornissen in de post-partum periode bij het rund en het varken.
Daaronder vallen:
- het niet op tijd en in dejuiste hoeveelheid afgeven van gonadotrope hormonen door het
hypothalamo-hypofysaire systeem;
- het niet of niet goed opgang komen van defolliculaire activiteit inclusief de synthese van
Steroiden en ovariumspecifieke peptiden;
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-

het niet bronstig worden;
het niet adequaat rijpen van deeicel;
het niet ovuleren van preovulatoire follikels;
het niet in dejuiste fase komen van de genitaaltractus;
een verminderd bevruchtend vermogen van het sperma;
het niet optreden van bevruchting;
de gestoorde regulatie van de levensduur van het corpus luteum en haar hormoonsynthese
(Steroiden, peptiden);
- de verstoorde interactie tussen moeder en embryo;
- de verminderde uteriene afweer.
Al deze processen die,veelal in afhankelijkheid van elkaar, niet goed verlopen, leiden tot het
uitblijven van drachtigheid.
Concrete acties in de planperiode:
a. afwerken van de aangegane verplichtingen voor onderzoek aan sperma, eicellen en embryo's,
alsmede het beschrijven van de resultaten in devorm van dissertaties en publicaties in wetenschappelijke tijdschriften;
b. Het schrijven van rapporten over het TA-onderzoek;
c. Door middel van pilot-studies inventariseren van de effecten van de negatieve energie balans
op — de'release' van somatotrope, adrenocorticotrope en gonadotrope hormonen,— de
kwaliteit van follikels, eicellen,granulosacellen en corpus luteumcellen, en— het (bronst)gedrag;
d. Heroriënteren optoekomstig onderzoek. Daarvan hangt af hoe groot detoekomstige ruimte
intermen van tijd, personele en materiële ondersteuning moet zijn omte kunnen komen tot
echte probleemoplossing.
e. Nakomen van de afspraak dat de LNVondersteuning van en opdracht t o t uitvoeren van
onderzoek een inspanningsverplichting isdie gaande de contractperiode zal verschuiven naar
een resultaatsverplichting. Resultaat in devorm van 'on-line tests' die deveehouder attenderen op naderende problemen, zodat tijdig dejuiste maatregelen kunnen worden getroffen.
planning 1997
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Vruchtbaarheid en gezondheid van een dier zijn afhankelijk van diverse orgaansystemen die
elkaar onderling beïnvloeden. Deverstoring van de homeostase in één systeem kan leiden t o t
een verstoring in een ander of in meerdere orgaansystemen. Fertiliteitsstoomissen kunnen soms
eenduidig van metabole, endocrinologische of immunologische aard zijn, maar doorgaans zijn ze
multifactorieel en interactief. Het optreden van een negatieve energie balans (NEB) in de post
partum periode van het rund en de eerste worps zeug draagt waarschijnlijk sterk bij aan de
inductie van stoornissen in regelsystemen waarvan ook de afgifte van gonadotrope hormonen en
met name het LH,het bronstgedrag, de follikelontwikkeling, de Oogenese,het spermatransport
en de spermacapacitatie, de bevruchting en devroeg-embryonale ontwikkeling deel uitmaken:
dat wil zeggen het gehele complex van de (neuro)-endocriene, paracriene en autocriene regulatie van de stofwisseling,weerstand,gedrag en reproductie.
Programma 202 isopgebouwd uit projecten waarin één van bovengenoemde regelsystemen
centraal isgezet. In 1997 zal getracht worden meer inzicht te krijgen in de effecten van deNEB
o.a. lage insulinespiegel, hoge NEFA-concentratie (project 40010) op de hypothalamus-kernen die
betrokken zijn bij de synthese en releasevan neuro-peptide-Y (NPY) en Gn-RH (project 40128),op
de synthese en releasevan LH(nieuw project i.o.), op het bronstgedrag, defollikelgroei, ovulatie
en levensduur van corpora lutea (project 40010), op de eicelkwaliteit (project 40010 en 40126), op
het milieu in de genitaal tractus dat verantwoordelijk isvoor spermatransport, spermacapacitatie
en bevruchting (project 40127) en embryonale ontwikkeling (project 43133).
De hierboven beschreven integrale aanpak van al langer bestaande problemen bij het rund die
met het stijgen van de productie alleen maartoenemen, ist o t zekere hoogte uniek.
Voor deze aanpak isintegratie van andere expertise noodzakelijk enwordt nagestreefd. Binnen
project 40010 isexpertise ingehuurd van de ID-DLOafdeling Voedingsfysiologie Herkauwers.
Voor project 40126zullen technieken worden ontwikkeld voor de studievan het cytoskelet van
de eicel en het aantonen van diverse RNA'sin de individuele eicel.Voor project 40128 moeten
nog diversetechnieken worden ontwikkeld voor het lokaliseren van NPYin de hersenen en het
toegankelijk maken van de hersenen van grote landbouwhuisdieren voor in vivo onderzoek.
Voor 43133 moet verder de isolatie en het nader karakteriseren van het goösecoid gen worden
uitgevoerd. Voor het nieuwe project i.o. moet een permanente bloedmonstername aan het dier
over vele dagen worden ontwikkeld.
De meeste projecten concentreren zich nog op inventariseren maar afhankelijk van de uitkomsten van de experimenten in 1996 zullen binnen project 40010 ook challenge testen worden

uitgevoerd zoals het toedienen van propyleenglycol om het energietekort tijdelijk op te heffen.
Zodra de uitkomsten van onderzoek daar aanleiding toe geven zullen voor delen van het onderzoek additioneel externe financiering worden aangevraagd. Het is nog steeds de bedoeling om
op grond van de resultaten van de inventarisatie en de challenge testen te komen t o t de ontwikkeling van 'animal-side tests' die deveehouder kunnen attenderen op een naderend probleem
zodat tijdig maatregelen kunnen worden genomen.
De resultaten van het onderzoek zullen over devolle breedte van belang zijn voor een soortgelijk onderzoek dat loopt bij de LUW bij het varken.Verwacht wordt dat de uitkomsten van dit
onderzoek ook van belang zullen zijn voor beter begrip an fertiliteitsstoornissen bij de mens in
samenhang met diabetes mellitus, anorexia nervosa en obesitas. Binnen de werkgemeenschappen van het NWO isdan ook veel belangstelling voor deze aanpak. Het ID-DLO-programma 202
OPathofysiologievan de Voortplanting') zal zeker bijdragen aan de ontwikkeling van het landelijke wetenschapsgebied Patho-Fysiologie/Patho-Biologie.
andere relevante
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214, 253,296,301

indicatie omvang

totaal 1,5 Mƒten laste van LNV

projecten

40010
40126
40127
40128
...i.o.
43133

Follikel-,eicel-encorpus luteum kwaliteit in relatie t o t de ontwikkeling van het
embryo en onder condities van de NEB(ID-DLO,Th.A.M. Kruip)
Onderzoek naar de relatie eicelkwaliteit en embryo-ontwikkeling (ID-DLO,A. de Wit,
Th.A.M. Kruip)
Beschrijving (kwalitatief en kwantitatief) van spermatozoa in detractus genitalis
(ID-DLO, H. Woelders)
Invloed van NEBop het hypothalamus hypofyse systeem (ID-DLO, H.B. Oonk en
D.van de Wiel)
Relatie voeding en LH-afgifte bij het rund (ID-DLO,A.van der Schans)
Bestuderen invloed van de maternaletractus genitalis op de differentiatie van
embryonale cellen (ID-DLO, M. Boerjan)
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programma 214

Benutting van genetische variabiliteit inde veehouderij

programmaleider

Dr.ir. J.K. Oldenbroek — ID-DLO

aanvangsjaar

1994

eindjaar

1998

samenvatting

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

aanleiding

De overheid wil samen met het bedrijfsleven betere kaders scheppen voor eenveilige en gecontroleerde productieketen.Tevensstelt de maatschappij eisen aan de veehouderij ten aanzien van
de duurzaamheid van de productiesystemen: de gevolgen van de productiemethoden voor de
hulpbronnen envoor het welzijn van de dieren. Devraag naar veiligheid en duurzaamheid
betekent dat de gezondheid en devruchtbaarheid van de dieren op een hoog peil moeten staan.
Defokdoelen bij deverschillende diersoorten moeten hierop worden aangepast.
Veehouderijproducten ondervinden eentoenemende concurrentie op de markt voor voedingsmiddelen. Deconcurrentiekracht kanvergroot worden door een betere kwaliteit van het product
en een hogeretoegevoegde waarde. Overheid en bedrijfsleven vragen ook hier van het fokkerijonderzoek een belangrijke bijdrage.
In het fundamenteel-strategische fokkerij-onderzoek staat het genereren van kennis over de
mogelijkheden voor het benutten van de genetische variabiliteit in de veehouderij centraal.
Verbetering van de efficiëntie van de productie blijft een belangrijke vraag voor het fokkerijonderzoek. Deoverheid wenst met devragen naar eenverminderde milieubelasting en een
efficiënt gebruik van de hulpbronnen indirect een doelmatiger productie, terwijl het bedrijfsleven dit uit (internationale) concurrentie-overwegingen vraagt.
Ontwikkelingen in de fysiologie, de ontwikkelingsbiologie, de populatie-genetica en moleculaire
genetica,de wiskundige statistiek ende modellenleer vergroten de mogelijkheden om de
genetische variatie in processen dieten grondslag liggen aan de fokdoelkenmerken zichtbaar te
maken. Tevens kunnen de genetische relaties tussen de gewenste fokdoelkenmerken: gezondheid en vruchtbaarheid, kwaliteit, en efficiëntie nu beter gekwantificeerd en geïnterpreteerd
worden. Door devooruitgang in de ontwikkeling van computersimulatiemodellen kan het
fokkerij-onderzoek aangeven hoe en in welke mate met behulp van adequate fokwaardeschattingstechnieken de erfelijke aanleg in fokprogramma's op een hoog peil kan worden gebracht.
De mogelijkheden om bij dezevooruitgang in de rundvee-,varkens-, kippen- en schapenpopulaties een evenwichtige aandacht aan de gewenste eigenschappen te besteden, zijn vergroot.
Landbouwhuisdieren, waarbij de productieprocessen in balans zijn met de processen die de
gezondheid en devruchtbaarheid controleren, vormen het belangrijkste resultaat van dit fokkerijprogramma.
Defokkerij van dieren neemt in deveehouderij een belangrijke plaats in aan het begin van de
productieketen. Het fokkerij-onderzoek geeft de mogelijkheden aan voor erfelijke verbetering
van de gezondheid en devruchtbaarheid van de dieren,van de kwaliteit van het product en van
de efficiëntie van de productieprocessen. Dit betekent dat het fokkerij-onderzoek de genetische
variabiliteit van de fokdoelkenmerken en hun onderlinge samenhang karakteriseert en aangeeft
hoe door selectie een evenwichtige genetische vooruitgang, die past in een duurzame veehouderij, bereikt kan worden.
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Erworden in het programma vier thema's gehanteerd: (1) gezondheid en vruchtbaarheid,
(2) nutriëntenstromen, (3) genetica en (4) dierlijke productiesystemen. In de eerste drie thema's
staat het beschrijven van de genetische variatie centraal en ishet onderzoek meer gericht op
fundamentele vraagstukken. In het vierde thema wordt de opgedane kennis van de eerste drie
thema's op systeemniveau geïntegreerd en worden de mogelijkheden om de genetische variatie
te benutten infokprogramma's aangegeven.

Gezondheid en vruchtbaarheid
Onder dit thema wordt het voorkomen van ziekten gerelateerd aan immunologische parameters.
Vruchtbaarheidsstoornissen worden benaderd vanuit biologische enfysiologische modellen en
kengetallen. Erfelijke variatie in ziekteresistentie en in vruchtbaarheid wordt gekwantificeerd.
Mogelijkheden voor selectie en de gevolgen daarvan worden geïnventariseerd.
De directe doelstelling bij dit thema ishet verbeteren van de erfelijke aanleg voor ziekteresistentie en vruchtbaarheid. Dit heeft gunstige effecten op het welzijn van de dieren, het
verhoogt de mogelijkheden voor deveehouder om de gewenste kwaliteit van het
productiesysteem en het product te bereiken en het verlaagt de kans op uitval van dieren,
waardoor ook de efficiëntie van de productie sterk verbetert. Het onderzoek onder dit thema
levert een belangrijke fokkerijbijdrage aan een duurzame veehouderij.
De beoogde resultaten worden geformuleerd in projecten over:
- genetische resistentie tegen mastitis bij het rund en Salmonella bij de kip;
- interacties tussen selectielijnen en pathogenenstatus bij varkens;
- selectie op het interval spenen-bronst bij varkens, en op de relatie tussen productie en
vruchtbaarheid bij rundvee enschapen.
De projecten onder dit thema worden volledig door LNVgefinancierd, met uitzondering van een
onderzoek naar de mogelijkheden om met behulp van immunologische parameters de
genetische variatie in algemene ziekteresistentie bij rundvee vastte stellen (gedeeltelijk niet
LNV-financiering).
Tot voor kort richtte deveefokkerij zichop fenotypische kenmerken, die meetbaar waren op het
einde van het productieproces en die een resultante waren van verschillende fysiologische
processen in het dier. De kennis over deze onderliggende processen issterk toegenomen. De
genetische variabiliteit in deze fysiologische processen vraagt om twee redenen de nodige
aandacht van het fokkerijonderzoek:
- De kennis van deze processen kan nieuwe en beter benutbare selectiecriteria opleveren.
- Defysiologische relatiestussen belangrijke processen in het dier worden zichtbaar, waardoor
gecorreleerde effecten van selectie beter voorspeld kunnen worden en waarmee productiestoornissen, die ontstaan door het bereiken van fysiologische limieten,voorkomen kunnen
worden.
Nutriëntenstromen
Het onderzoek binnen dit thema richt zich op alle drie doelstellingen. Vanwege de voorspelling
van gecorreleerde responsen van selectie kunnen de gezondheid en de vruchtbaarheid van de
dieren beter bewaakt worden infokprogramma's. De kwaliteit van het product (eiwitvetverhouding in vlees en melk) isbeter te sturen. Inzicht in erfelijke aspecten van
nutriëntenstromen isvan direct belangvoor de verbetering van de erfelijke aanleg voor
efficiëntie, omdat dit mogelijkheden biedt voor de vermindering van verliezen van nutriënten.
De beoogde resultaten worden geformuleerd in projecten over:
- de fysiologische achtergronden van de melkproductie bij runderen inclusief de interacties met
voersamenstelling en het ontwikkelen van voorspellers voor selectie;
- het karakteriseren van fysiologische en moleculair-biologische achtergronden van verschillende varkenslijnen;
- relaties tussen spiervezeltype, spiermetabolisme envleeskwaliteit bij varkens en
- de relatie tussen groeikenmerken envruchtbaarheid bij schapen en vleespluimvee.
Met uitzondering van het spiervezeltyperingsonderzoek en het onderzoek naar de relatie tussen
groei envruchtbaarheid vanvleespluimvee (geheel door LNVgefinancierd) worden de andere
projecten voor een belangrijk deel gefinancierd door het bedrijfsleven.
Genetica
Binnen hetthema genetica worden kwantitatief-genetische methoden verbeterd en zonodig
ontwikkeld om genetische variatie in kaart te brengen. Deze genetische variatie wordt met
kennis vanuit verschillende onderzoekvelden, waarbij het zwaartepunt ligt in de moleculaire
biologie en fysiologie, gekwalificeerd of gekwantificeerd. De projecten binnen dit thema richten
zichvooral op deverbetering van de erfelijke aanleg voor vleeskwaliteit en voor de efficiëntie
van groei en melkproductie.
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Het onderzoek wordt uitgevoerd in projecten over:
- het verbeteren en uitbreiden van bestaande fokwaardeschattingsmethoden en het
ontwikkelen van nieuwe genetisch-statistische analysemethoden voor 'Marker Assisted
Selection' en imprintingseffecten,
- het ontwikkelen van moleculair-biologische modellen voor spierceldifferentiatie en voor
vetsynthese (inclusief effecten van polymorfie op loei met een bekende functie in deze
processen) en
- het ontwikkelen van genetische merkers voor schapen en vleespluimvee.
De projecten waarin nieuwe genetisch-statistische methoden worden ontwikkeld en het
onderzoek naar de moleculair-biologische modellen voor de spierceldifferentiatie en de
vetsynthese worden uitsluitend door LNVgefinancierd. Bij de overige projecten iser sprake van
een substantiële bijdrage vanuit het bedrijfsleven.
Dierlijke productiesystemen
Fokprogramma'swaren primair gericht op één kenmerk dat een belangrijke invloed had op de
hoogte van de productie van melk,vlees en eieren. Hettoenemende belang van gezondheid en
vruchtbaarheid, kwaliteit en efficiëntie vraagt om een andere en evenwichtiger afweging van
kenmerken, die onderling gecompliceerde relaties hebben. Dit vraagt per diersoort en per
veehouderijsysteem om eenfokdoel en eenfokprogramma op maat, waarbij alle kennis die in de
andere drie thema's beschikbaar komt, geïntegreerd wordt in het vierdethema met betrekking
t o t dierlijke productiesystemen.
Het beoogde resultaat van dit onderzoek wordt geformuleerd in projecten over:
- het ontwikkelen van specifieke fokprogramma's voor de diersoorten en de houderijsystemen;
- het optimaliseren van het conserveren van genetische variatie en
- het ontwikkelen van fokprogramma's met moderne voortplantingstechnieken voor varkens.
De laatstetwee onderwerpen worden mede met steun vanuit het bedrijfsleven uitgewerkt.
planning 1997

Algemeen
Het onderzoek in dit programma wordt uitgevoerd onder dethema's 'gezondheid en
vruchtbaarheid','nutriëntenstromen', 'genetica' en'dierlijke productiesystemen'. Het richt zich
op het in balans cumulatief verbeteren van de erfelijke aanleg van dieren diet o t expressie komt
in de productieketens voor vlees,melk en eieren.
Daarbij iseen weloverwogen evenwicht tussen productie-eigenschappen, productkwaliteit en
gezondheid en vruchtbaarheid de belangrijkste voorwaarde. Na het nodige overleg met DLen
DWK over prioriteitsstelling binnen dit programma isonder het thema dierlijke productiesystemen het project voor het opstellen van richtlijnen voor de cryoconservering van populaties
van landbouwhuisdieren opgenomen. Binnen een goedgekeurde concerted action van deEU
wordt nu met behulp van additionele LNV-financiering deze belangrijke bijdrage vanuit het
fokkerij-onderzoek aan het biodiversiteitsonderzoek van LNVgeleverd.
Binnen de planperiode van vijf jaar zal eenverschuiving optreden in de inte zetten capaciteit in
de richting van dethema's gezondheid envruchtbaarheid en dierlijke productiesystemen. Zowel
consument als producent vinden het belangrijk om problemen die te maken hebben met de
gezondheid envruchtbaarheid (welzijn) van de dieren en met veiligheid en duurzaamheid van
productieketens, aante pakken.
Dezeverschuiving kan zich in eenvervolgprogramma 'fokkerij' doorzetten. Het blijkt nu reeds uit
de inzet in onderzoek naar:
- Erfelijke aspectenvan algemene ziekteresistentie bij melkvee en varkens (samenwerking met
Immunologie en Bacteriologie);
- Het voorkomen van stofwisselingsstoornissen bij vleespluimvee en bij ooien die grote worpen
leveren (samenwerking met dierfysiologisch onderzoek);
- Het fokken van een robuust varken met een betere vleeskwaliteit (samenwerking met
Poduktkunde).
Gezien de internationale ontwikkelingen op hetterrein van 'Marker Assisted Selection'en de
perspectieven van deze methode voor het oplossen van veehouderij- en veefokkerijproblemen
verdient ook dit thema blijvende aandacht.
Thema gezondheid en vruchtbaarheid
Bij het melkvee wordt een AlO-project gestart naar de oorzaken van eenverminderde erfelijke
aanleg voor vruchtbaarheid. Het onderzoek naar de relatie tussen de hoogte van de
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melkproductie en de vruchtbaarheid en ziekteweerstand wordt geëvalueerd. De mogelijkheden
voor fokwaardeschatting voor ziekte-incidentie op basisvan bestaande registratiesystemen in de
keten wordt onderzocht. Bijdevarkens worden met medefinanciering van het bedrijfsleven de
mogelijkheden bestudeerd omte fokken op algemene ziekteresistentie. Bij de schapen wordt in
EU-verband het effect van worpgrootte op groei en karkaskwaliteit bepaald. Bij pluimvee
worden de erfelijke mogelijkheden om het groeipatroon van vleeskuikenste veranderen
vastgelegd om uitval te voorkomen enwordt in EU-verband de erfelijke aspecten van
osteoporose bij leghennen bestudeerd.
Binnen dit thema worden devolgende onderzoekresultaten opgeleverd in de vorm van
publicaties,voordrachten op seminars,congressen en workshops:
- Fokkerijmaatregelen om de ziekte-incidentie bij melkvee te verlagen;
- Dewaarde van immuunparameters van beren voor de selectie op ziekteweerstand;
- Het effect van het booroola-gen op worpgrootte en op groei en karkaskwaliteit;
- Erfelijke aspectenvan het groeiritme van vleeskuikens.
Thema nutriëntenstromen
Bij alle vier diersoorten wordt in de hoog-productieve levensperioden veel aandacht besteed aan
deverdeling van de nutriënten over de verschillende levensfuncties en de energie- en
eiwitbalans. Eengebalanceerde verdeling iseenvoorwaarde voor een kwalitatief hoogwaardig
product, voor een robuust dier en voor minimale emissies.Bij varkens wordt een nieuw
onderzoek gericht op de erfelijke verbetering van devleeskwaliteit opgezet.
Vroege voorspellers voor vleeskwaliteit en stressresistentie voor het slachten spelen daarin de
hoofdrol. In het schapenonderzoek wordt eenvoorstel geformuleerd voor het optimaal gebruik
maken van de erfelijke aanleg van het vleeslam in de lamsvleesproductieketen.
Binnen dit thema worden devolgende onderzoekresultaten opgeleverd in devorm van
publicaties,voordrachten op seminars, congressen en workshops:
- De evaluatie van het fokken van snelgroeiende varkens en varkens die veel vlees vormen.
Thema genetica
Naast de genetische regulatie van devlees-en vetvorming wordt vanuit de moleculaire genetica
de nodige aandacht besteed aan de erfelijke basisvoor ziekteresistentie bij varkens. Ook hier zal
deYandidate-gene-approach' de invalshoek zijn.
Binnen dit thema worden devolgende onderzoekresultaten opgeleverd in devorm van
publicaties,voordrachten op seminars,congressen en workshops:
- Eendissertatie over de rol van polymorfie op FABP-loci en de vetverdeling bij varkens.
- De expressiepatronen van spierceldeterminerende genen in varkens.
- Het schatten van merker-QTL associaties in datasets uit de praktijk.
Thema dierlijke productiesystemen
Binnen dit thema wordt gewerkt aan optimalisatie vanfokprogramma's bij melkvee met een
internationale dimensie. Daarnaast wordt eenAlO-project geformuleerd voor de optimalisatie
van varkensfokprogramma's o.a. met marker-assisted selection. Onder dit thema wordt ook het
werk verantwoord alsCoordinating Institute voor het FAO-programma "Conservation of Animal
Genetic Resources'. Erwordt een aanzet gemaakt met het opstellen van de richtlijnen voor het
cryoconserveren van genetische variatie.
Binnen dit thema worden devolgende onderzoeksresultaten opgeleverd in de vorm van
publicaties,voordrachten op seminars,congressen en workshops:
- Het optimaliseren van deselectietussen en binnen rassenten behoeve van cryoconservering.
ndere relevante
rogramma's
idicatie omvang

totaal 3,2 M / , waarvan 2,4 M / ten lastevan LNV

rojecten

44252
44254
44254
44636

De optimalisatie van fokprogramma's met toepassing van marker assisted selection
(ID-DLO,T.H.E. Meuwissen)
Selectie voor productie- en fitnesskenmerken: een gebalanceerde respons (ID-DLO,
T.H.E. Meuwissen)
Richtlijnen voor de cryoconservering van genetische variatie bij landbouwhuisdieren
(ID-DLO,T.H.E. Meuwissen)
Sturing van het intramusculair vetdepot met genetische merkers (ID-DLO,
M.F.W.te Pas)
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44637
44638
44860
45310
47039
... I.O.
47031
47005
47110
44500

150

Myogenese zonder Myo-D? (ID-DLO, M.F.W.te Pas)
Expressiepatronen van Myf-genen in varkens (ID-DLO, M.F.W.te Pas)
Effect van selectie op melkproductie op efficiëntie, energiebalans en gezondheid en
vruchtbaarheid bij rundvee (ID-DLO,J.H.J.van der Werf)
Statistische analyse van covariantiestructuren van continue in detijd verlopende
kenmerken zoals groei en melkproductie (ID-DLO,J.H.J.van der Werf)
Fokwaardeschatting op basisvan individuele proefmelkgegevens (ID-DLO,
J.H.J.van der Werf)
Vroege voorspellers voor vleeskwaliteit en stressresistentie bij varkens (ID-DLO,
K.H. de Greef)
Relevantie van afweerkenmerken bij varkens (ID-DLO,A.H.Visscher)
Fysiologische en genetische relatiestussen worpgrootte, bespiering envetheid bij
schapen (ID-DLO,A.H.Visscher)
Vitale vleeskuikens door aangepast ketenmanagement entoepassingen van de
genetica (ID-DLO,BJ. Ducro)
Selectie op botsterkte bij leghennen (ID-DLO, B.J. Ducro)

3.5 Veevoeding
247
297
307

Betere afstemming van de nutriëntenvoorziening op de behoeften van landbouwhuisdieren, mede ten behoeve van een duurzame veehouderij
Vermindering van de stikstof- enfosfor-emissie van melkveebedrijven door een hogere
benutting van ruwvoer van eigen bodem
Vermindering van het mestoverschot bij varkens en pluimvee door integratie van voeding
en gezondheid
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programma 247

Betere afstemming vande nutriëntenvoorziening op de
behoeften van landbouwhuisdieren, mede ten behoeve van een
duurzame veehouderij

programmaleider

Dr.ir. S.F.Spoelstra — ID-DLO

aanvangsjaar

1994

eindjaar

1997

samenvatting

Het programma richt zich op leemten in dierfysiologische kennis van nutriëntenstromen in
pluimvee, varkens en herkauwers. Dit betreft het beschikbaar komen in en absorptie van nutriënten uit het maagdarmkanaal, het verschijnen in het bloed en de benutting via de intermediaire
stofwisseling door weefsels en organen. Deze kennis wordt met behulp van laboratoriummethoden enwiskundige simulatiemodellen geïntegreerd met kennisvan kracht- en ruwvoeders om tot
een betere afstemming van de nutriëntenvoorziening op de behoeften van het dierte komen en
de milieubelasting te verminderen.

aanleiding

De dierlijke productie wordt thans geconfronteerd met een aantal problemen die voor de sector
grote gevolgen kunnen hebben.Genoemd worden: uitstoot van ongewenste stoffen met mest en
urine in het milieu en overproductie van dierlijke producten. Hiernaast, en deels alsantwoord op
de genoemde problemen, ishet gewenst de kwaliteit van het dierlijk product te verhogen.
Hierbij wordt van het veevoedingsonderzoek gevraagd om methoden aante geven waarbij de
beschikbare voedermiddelen (zowel van kracht- en ruwvoeders als bij-en restproducten uit de
industrie) optimaal worden benut.
In deveevoeding wordt kennisvanvoedermiddelen en kennis van de voedingsfysiologie gecombineerd om t o t een optimale voeding van landbouwhuisdieren te komen. Op langetermijn richt
het doel van het veevoedingsonderzoek zich hierbij op het ontwikkelen van methoden voor
voederwaardering, waarbij de hoeveelheid product en de richting van de gewenste dierlijke
productie kan worden gestuurd met behulp van de inzet van beschikbare voedermiddelen en
voederstrategieën entevens de grootte van ongewenste producties (zoals methaan, urine, mest)
kan worden voorspeld.
De huidige energie- en eiwitwaarderingssystemen zijn hiertoe niet geschikt omdat zeonvoldoende in staat zijn de kwantiteit en kwaliteit van de productie te voorspellen. Dergelijke
systemen worden op langere termijn wel haalbaar geacht.
Erismeer kennis nodig van de kwantitatieve betekenis van processen die een rol spelen bij de
opname van nutriënten uit het maagdarmkanaal in het bloed,de intermediaire stofwisseling en
haar regulering. Fysische en (bio)chemische eigenschappen van voedermiddelen moeten nog
nauwkeuriger gerelateerd worden aanvoedingsfysiologische parameters om aldus de beschikbaarheid van nutriënten uit dezevoedermiddelen voor de gewenste productie, zonder tussen
komst van het dier, te voorspellen.

doel
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Doelstellingen van dit programma zijn:
- Ontwikkelen enverbeteren van chirurgische en bijbehorende technieken om absorptie van
nutriënten over de darm bij pluimvee, over darm, lever en spier bij varkens en over de pensen lebmaagwand bij herkauwers te kwantificeren. Hetvaststellen van de flux van glucogene,
aminogene en lipogene nutriënten over darm, lever en spier (eenmagigen), pens-en lebmaagwand, lever en uier (herkauwers) van een beperkt aantal rantsoenen. Beschrijving van
een deel van de nutriëntenstromen in herkauwers in eenwiskundig model.
- Ontwikkelen en valideren van in-vitro-technieken ter voorspelling van nutriënten beschikbaarheid voor het doeldier. Dit betreft methoden ter voorspelling van waarden voor het DVEsysteem,voor pensfermentatie bij herkauwers envoor delen van het energie- en eiwitmetabolisme in het maag-darmkanaal bij pluimvee en varkens.
- Kwantificeren van de beschikbaarheid van nutriënten in het maagdarmkanaal van eenmagigen en herkauwers en de effecten op productie bij voedering van verschillende (ruw)voeders.
Hieronder vallen ook nieuwe voeders die beschikbaar komen bij onder meer de verwerking
van nieuwe gewassen (bijvoorbeeld in het kader van agrificatie), nieuwe (bio)technologische
behandelingen en nieuwe bij-en restproducten.

- Vermindering van proefdiergebruik bij deze experimenten.
In het gehele programma isexterne financiering voorzien om additionele proefbehandelingen
uit te kunnen voeren,waarbij voor de routinematige metingen bij het voederwaardeonderzoek
gestreefd wordt naar volledige externe financiering.
planning 1997

Door het onderzoek naar de beschikbaarheid van nutriënten voor intermediaire stofwisseling uit
te voeren met (hoog)productieve dieren en niet met modeldieren wordt een belangrijke (en
deels unieke) bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het wetenschapsgebied. Door nadruk in
het onderzoek te leggen op de aminogene nutriënten in relatie t o t andere (o.a. glucogene)
nutriënten levert dit onderzoek belangrijk basisinzichten in verdere mogelijkheden om via de
voeding enerzijds N-verliezen naar het milieu te beïnvloeden en anderzijds voedermiddelen
efficiënter te benutten.
Mede op basisvan de verkregen kwantitatieve inzichten in de intermediaire benutting van
nutriënten worden nieuwe voedingsconcepten ontwikkeld. Hierbij wordt wiskundige modelering
parallel aan het dierfysiolgisch onderzoek uitgevoerd. Hierbij wordt nauw samengewerkt met
IGER(Northwyke, U.K.) en LUW-Veevoeding. Om vertaling naar de praktische voeding op termijn
mogelijk te maken worden tevens in-vitro-methoden ontwikkeld, die het nutriënt leverend
vermogen en N-verliezenvan voedermiddelen voorspellen. In 1997, het laatste jaar van dit
programma, zal door analysevan de verkregen resultaten de conceptvorming worden afgerond
en getoetst.
Nutriënten
De rapportage van de resultaten van het onderzoek naar de eiwitbehoefte van dragende en
lacterende ooien wordt afgerond en de gegevens zullen aan het CVBworden overgedragen,
opdat eventueel aangepaste DVE-normen voor ooien kunnen worden vastgesteld.
Bij melkvee wordt de kwantitatieve bijdrage van defermentatie in de dikke darm aan de beschikbare vluchtige vetzuren in de poortader bepaald op één rantsoen. Deverkregen kwantitatieve uitkomsten van hettotale project worden geëvalueerd en een aanzet gemaakt t o t een
nutriëntengebaseerd voederwaarderings- en benuttingssysteem. Door additionele financiering
wordt het aantal te onderzoeken objecten verdubbeld.
De regulatie van de eiwitstofwisseling van hoogproductief melkvee in met name de vroege
lactatie zal worden onderzocht mede in relatie tot gezondheid van de dieren (raakvlak met
programma 202).
Bijvarkens wordt het onderzoek voortgezet naar de betekenis van plaats enwijze van vertering
van koolhydraten. Naast de effecten op energetische benutting en uitscheiding van stikstof met
de faeces of urine, met alsdoel de ammoniakemissievan stallen te beïnvloeden, wordt ook de
invloed van structurele koolhydraten op gedrag enfysieke activiteit onderzocht. Door additionelefinanciering kunnen meer veevoedergrondstoffen in het onderzoek worden betrokken.
Bij pluimvee wordt, 50% medegefinancierd, onderzoek verricht naar effecten van voerstuwing
en verteerbaarheid van nutriënten bij verschillende vleeskuikenpopulaties op de regulerende
mechanismen binnen de hormoonhuishouding op adaptatie van kuikens aan omgevingsfactoren
in relatie t o t buikwaterzucht (raakvlakken met programma 301 en 214).
In Vitro
Via continue gasproductiemeting gecombineerd met adequate wiskundige verwerking wordt een
methode opgeleverd, die de bepaling van de afbraaksnelheid van voedermiddelen in pens
waarschijnlijk (deels) kan vervangen. Hiernaast wordt gewerkt aan voorspelling in vitro van de
hoeveelheid niet in de pens benutte ammoniak.
Eenaanvang wordt gemaakt met het valideren van een enzymatische in vitro methode voor het
bepalen van de eiwitbestendigheid van veevoeders.
Voederwaarde
Verschillende in-vitro-technieken worden toegepast ter karakterisering van 125 verschillende
tarwesoorten. Desoorten verschillen in ras,stikstofbemestingsniveau tijdens de groei, teeltlocatie
in Nederland en oogstjaar. Op grond van verbanden tussen uiteenlopende fysische en chemische
kenmerken vantarwes en productieresultaten van pluimvee worden voorspellingsmodellen
ontwikkeld ter bepaling van de voederkwaliteit vantarwes voor pluimvee. Door medefinanciering verdubbelt het aantal veevoedergrondstoffen dat wordt bestudeerd.
Insamenwerking met het Praktijkonderzoek worden aanvullende voederwaardebepalingen
gedaan aan luzerne.
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Deels (50%) additioneel gefinancierd worden in vitro en in sacco gegevens van bijproducten van
nieuwe oliezaden,waaronder Calendula, onderzocht.
Onderzoek naar broei in silage richt zichop het ontrafelen van de achterliggende processen om
bestrijdingsmethodente vinden die enerzijds voederwaardeverliezen beperken en anderzijds de
ontwikkeling van micro-organismen die bij vervoedering de melkkwaliteit negatief beïnvloeden
vermijden. In dit onderzoek, dat wordt ondersteund door NWO,wordt samengewerkt met de
vakgroep Microbiële Ecologie van de Rijksuniversiteit in Groningen.
Adviezen zullen op verzoek worden verstrekt aan LNV, het CVBen aan de EUConcerted Action
on Animal Nutrition and Feeds.
Concreette behalen producten:
- Conceptuele beschrijving van nutriëntengebaseerde voederwaarderingssystemen (inclusief
milieurelevante aspecten).Onderbouwing hiervan voor varkens en melkvee middels rapporten enwetenschappelijke publicaties met resultaten van onderzoek enwiskundige modellering.
- Eendeels diervervangende en goedkopere methode voor de bepaling van afbraaksnelheid
van voedermiddelen in de pensop basisvan gasproductie invitro enwiskundige verwerking
van de gegevens. Onderbouwing in rapporten enwetenschappelijke publicaties.
- Uitbreiding ID-DLO/CVB databank voor voedermiddelen.
andere relevante
programma's
indicatie omvang

totaal 2,3 M / , waarvan 2,0 M / ten lastevan LNV

projecten

Nutriënten
45027
Beschikbaarheid van nutriënten in het maag-darmkanaal van pluimvee en benutting
van nutriënten voor eiwit envetaanzet (ID-DLO, C.W. Scheele)
46226
Modellering voedingsfysiologische processen in het maag-darmkanaal en splanchnisch
weefsel van melkvee gericht op beschrijving van productie, absorptie en metabolisatie
vanvluchtige vetzuren (ID-DLO,A. Bannink)
46264
Eiwitbehoefte van dragende en lacterende ooien (ID-DLO, L.Sebek)
46265
Effect van de chemische en fysische samenstelling van grassilage en zetmeel op de
nutriëntenflux bij melkkoeien (ID-DLO, H.de Visser)
46320
Beschikbaarheid van koolhydraten bij varkens (ID-DLO,Y.van der Honing)
47119
Eiwitstofwisseling en endocrinologie bij melkvee (ID-DLO,G.A.L. Meijer)
In Vitro-onderzoek
46270
Invitro onderzoek bij herkauwers (ID-DLO,J.W. Cone)
Voederwaarde
46106
Ontwikkeling van analysemethoden en kwaliteitsbeheer (ID-DLO, L.H.de Jonge)
46224
Nutriëntenbeschikbaarheidvan schroot en schilfers van nieuwe oliezaden (VOSFA)
(ID-DLO,A. Steg)
46120
Gebruikswaarde-onderzoek van diverse voedermiddelen (ID-DLO,S.F.Spoelstra)
46447
Microbiële ecologie van silage (ID-DLO,F. Driehuis)
47112
Verbetering van detarwekwaliteit voor toepassingen in de pluimveevoeding (ID-DLO,
C.W. Scheele)
46892
Verstrekken van adviezen aan overheid en het Centraal Veevoederbureau (ID-DLO,
Y.van der Honing)
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programma 297

Vermindering van de stikstof- enfosfor-emissievan melkveebedrijven door een hogere benutting van ruwvoer van eigen
bodem

programmaleider

Drs.A.M.vanVuuren — ID-DLO

aanvangsjaar

1996

eindjaar

1999

samenvatting

In dit programma worden de mogelijkheden onderzocht op het gebied van planten veredeling
enteelt, voederwinning envoeding die leident o t een hoger aandeel van kwalitatief beter
ruwvoer van eigen bodem in het rantsoen voor melkkoeien, met alsdoel de benutting van
stikstof en fosfor te verbeteren. Dit zal leidentot een meer duurzame melkveehouderij met een
verminderd overschot aan stikstof en fosfor.

aanleiding

In Nederland wordt van het totale landbouwareaal meer dan 60% gebruikt voor de productie
van ruwvoeders voor melkvee,voornamelijk grasland (ca. 55%) en snijmaïs (ca. 10%), naast
luzerne, klaver envoederbieten. Om de hoge potentiële melkproductie per koe c.q. per hectare
te kunnen realiseren, iseen hoge voederwaardeopbrengst per hectare nodig. Die hoge voederwaardeopbrengst kan slechts bereikt worden door een hoge input van kunstmeststoffen op
rundveebedrijven. Ondanks de hoge opbrengst aanvoederwaarde, isde opname van dat ruwvoer bij hoog-productieve koeien onvoldoende om de dieren te voorzien van de benodigde
voedingsstoffen. Daarom wordt het rantsoen aangevuld met krachtvoer, waarvan een melkkoe
jaarlijks ca.2000 kg opneemt. De aanvoer van kunstmeststoffen en krachtvoer betekent voor
melkveebedrijven een aanzienlijke input van N, P en K. Zowordt het N-overschot voor een groot
deel veroorzaakt door aankoop van kunstmest,terwijl de P-en K-overschotten voor een groot
deel zijntoe te schrijven aande aankoop van krachtvoer.
Verlaging van de emissie door verlaging van mineralenoverschotten iseen belangrijke doelstelling van het Nederlandse landbouwbeleid.
Omdat bij een vast melkquotum per ha,de afvoer van mineralen in dierlijk product (aanwas,
melk) weinig zalveranderen,zal devermindering van de mineralenemissie voornamelijk moeten
komen uit beperking van het gebruik van meststoffen en krachtvoer. Vermindering van kunstmestgebruik kan leiden tot een daling van devoederwaarde-productie van grasland. Door de
verlaagde melkproductie die daarbij optreedt, neemt de efficiëntie van de N-benutting minder
toe dan theoretisch mogelijk is(Valk, pers.med.). De lagere voederwaardeproductie kan veroorzaakt worden of door een lagere ds-opbrengst, of door een lagere voederwaarde per kg ds, of
door beide. Muller e.a. (1993) schatten dat het aantal melkkoeien in 2005 ca 1,2 miljoen zal
bedragen. Ook het aantal runderen in de andere sectoren zal nog aanzienlijk dalen. Hierdoor
daalt de intensiteit van de grondgebonden veehouderij van 2,55 graasdieren eenheden in 1990
naar 1,95 in 2005. Dit lijkt een goede compensatie voor de daling van de ds-opbrengst, die met
een lagere N-bemesting verwacht magworden.Ook lijkt het, gezien de resultaten van onderzoek in het vorige onderzoekprogramma, mogelijk om een sterke daling in verteerbaarheid en
daarmee in energiewaarde te vermijden door aanpassingen in graslandmanagement (Valk en
Vellinga, pers. med.). Daarbij valtte denken aan inscharen of inkuilen bij een lagere ds-opbrengst. Ook zijn duidelijke perspectieven aangetoond voor het verhogen van de voederwaardeopbrengst door bij veredeling van grasrassente selecteren op een hogere stikstofefficiëntie en
een hogere verteerbaarheid.Veredelingsonderzoek heeft laten zien dat een stijging van de
stikstofefficiëntie van gras met 10%leidt tot een daling van het stikstofoverschot met 30% op
bedrijfsniveau,terwijl het bedrijfsresultaat hoger isdoor een lager gebruik van kunstmeststikstof
(Vellinga en Van Loo, 1994).
Hoewel het door de aanpassingen in grasland management mogelijk lijkt om negatieve effecten
van een lagere N-benutting op productie enstikstofefficiëntie te vermijden,zullen deze maatregelen niet direct leiden tot een stijging van het aandeel ruwvoer in melkveerantsoenen. Hiervoor
ishet noodzakelijk dat de dieren meer voedingsstoffen uit eigen ruwvoer opnemen. Enerzijds is
dit te bereiken door de dieren meer ruwvoer op te laten nemen, anderzijds door een betere
benutting van die voedingsstoffen door het dier.
Op het gebied van plantveredelingsonderzoek naar mineralenefficiëntie en voederwaardeproductie ist o t nutoe bekend geworden over het voorkomen van genetische variatie voor deze
eigenschappen in Engels raaigras en maïs.Meer kennis isnog nodig over de erfelijkheidsgraad
van mineralenefficiëntie envoederwaarde om goed te kunnen aangeven hoe snel door planten-
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veredeling vooruitgang geboekt kanworden.Verder moeten de meetmethoden zelf voor
voederwaarde en mineralenefficiëntie efficiënter worden. De gangbare methoden voor het
bepalen van deze eigenschappen zijn nog onvoldoende geschikt (te duur o f t e lange beproevingsduur) voor grootschalige toepassing door plantenveredelingsbedrijven. Hierdoor kan het
plantenveredelingsbedrijfsleven onvoldoende snelvooruitgang boeken bij de selectie op voederwaardeopbrengst en mineralenefficiëntie. In principe staantwee mogelijke oplossingswegen
open.Ten eerste zoeken naar snellere en goedkopere, indirecte meetmethoden voor de voederwaardebepaling en mineralen-efficiëntie. Enkele voorbeelden hiervan zijn het onderzoeken van
infraroodbepalingen (NIRS)van celwandverteerbaarheid of differentiële scanning calometrie
(DSC)voor de bepaling van allerlei voederwaardekarakteristieken. Eentweede oplossingsweg is
zoeken naar moleculaire merkers voor voederwaarde en mineralenefficiëntie. Als moleculaire
merkersvoor deze genetisch bepaalde kwantitatieve eigenschappen gevonden worden, kan
indirecte selectie voor deze eigenschappen plaatsvinden op basisvan de moleculaire merkers
zonder dat uitgebreide en langdurige veldproeven nodig zijn. Bij positieve resultaten van dit
plantenveredelingsonderzoek kunnen de geschetste perspectieven veel sneller gerealiseerd
worden.
Eenbelangrijk deel (30t o t 50%) van het ruwvoer wordt in geconserveerde vorm, meestal
ingekuild, vervoederd. Devoeropname en eiwitkwaliteit van ingekuilde graslandproducten is
echter lager dan van het verse product. Dit leidt tot extra krachtvoergebruik en onnodige Nverliezen via de urine. Hoewel aanvoeropname en eiwitkwaliteit van ingekuilde grasproducten
tot nutoe veel onderzoek isverricht, kunnen nog geen doelgerichte oplossingen van deze
problemen worden aangedragen, met name onder Nederlandse omstandigheden. In eerdergenoemde toekomstverkenning (Muller e.a., 1993) stijgt de melkproductie de komende jaren tot
gemiddeld 8500 kg per dier per jaar. Eendergelijke productie isalleen mogelijk als ook de
voeropname stijgt. Tijdens beweiding neemt een melkkoe dagelijks maximaal 12t o t 20 kg droge
stof op, hetgeen voorziet in de energie-behoefte voor een productie van 20t o t 30 kg melk. Uit
eerder onderzoek isechter gebleken dat de energiebenutting van grasvan hoge kwaliteit in het
huidige voederwaarderingssysteemwordt overschat,waardoor de melkproductie lager isen de
benutting van stikstof daalt. Deefficiëntie van de energiebenutting isvoor een deel afhankelijk
van de aard van de beschikbare voedingsstoffen, maar voor een belangrijk deel ook van de
arbeid die het dier moet verrichten om devoedingsstoffen beschikbaar te krijgen. Omdat deze
voor het dier niet onbeperkt is,zijn energiebenutting envoeropname nauw met elkaar gerelateerd.
Onderzocht zalworden welke maatregelen de opname van en kwaliteit (geconserveerde)
ruwvoeder verhogen. Daarbij zal onder meer rekening worden gehouden met de nieuwe hypothese van voeropname regulering (Ketelaars enTolkamp, 1991).Verbetering van de benutting
van voedingsstoffen kan bereikt worden alsdeverschillende voedingsstoffen (eiwitten en
koolhydraten) op het juiste moment beschikbaar komen voor het dier. In het vorige programma
isruim aandacht besteed aan de invloed van de eiwit- koolhydraatverhouding op de stikstofverliezen die in de pens optreden. In het hier beschreven programma krijgen niet alleen de verliezen
in de pens aandacht, maar ook deverliezen in maagdarmkanaal en intermediaire stofwisseling.
Deels op basisvan de resultaten van onderzoekprogramma 247 zal de samenstelling van voedermiddelen en rantsoenen worden aangepast en zal het verwachte effect op de benutting van N
en P en andere voedingsstoffen worden nagegaan.
Bewerking beïnvloedt develddroging c.q.veldduur en defysische eigenschappen van het voer.
Derhalve moet rekening worden gehouden met effecten hiervan op de fysische eigenschappen
van het voer en het verloop van het conserveringsproces en de uiteindelijke voeropname door
het dier.
Doel van het onderzoek zal moeten zijn het schatten van de nutritionele waarde van ruwvoeders,waarbij eveneens vooruit wordt gelopen op te ontwikkelen (prog. 247) nieuwe voederwaarderingssystemen die de benutting van nutriënten goed voorspellen (Brenninkmeyer e.a.
1995).
Eenbelangrijk deel van het stikstofoverschot komt in het milieu in devorm van ammoniak. Bij de
ammoniakemissie spelen het ureumgehalte in de urine en de urease-activiteit van de stalvloer
mede een rol. In het vorige programma isonderzoek gestart naar het effect van de voeding op
de urineproductie en -samenstelling. Ook heeft onderzoek binnen het vorige programma
aangetoond dat de urease-activiteit op de stalvloer niet afhankelijk isvan maatregelen in de
sfeer van de stalhygiëne. maar ook van de microbiële activiteit van diverse faeces. Deze laatste
varieert vermoedelijk onder invloed vanverschillen in rantsoensamenstelling.
Dedoelgroep van dit onderzoek isde grondgebonden veehouderij. Zij krijgt met dit onderzoek
de mogelijkheden om de Nen Pemissiete verminderen bij een gelijk of zelfs groter aandeel van
eigen ruwvoer in het rantsoen voor melkvee.
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doel

Het programma beoogt de mineralen invoer via kunstmest en krachtvoer op melkvee-bedrijven
te beperken door verbetering van de benutting van stikstof, fosfor uit grasen maïs(producten).
Voor verbetering van de benutting zal naar diverse doelstellingen gestreefd worden:
a. Maximale efficiëntie waarmee stikstof, fosfor en eventueel andere mineralen die in de bodem
aanwezig zijn of daaraan worden toegediend, in het gewas worden vastgelegd.
b. Maximale efficiëntie waarmee stikstof, fosfor en eventueel andere mineralen die in het voer
aanwezig zijn, worden vastgelegd in dierlijk product.
c. Verbetering van de energie-opname uit ruwvoeders.
In dit programma zullen de mogelijkheden worden onderzocht om dit te bewerkstelligen door
maatregelen op het gebied vanteelt, conservering envoederstrategieën. Ook de milieu-technischegevolgen van dergelijke maatregelen zullen worden verkend.

planning 1997

Een meer duurzame grondgebonden veehouderij vereist een reductie in mineralenverliezen op
bedrijfsniveau. Degrote verleizen ontstaan door de hoge aanvoer van stikstof, fosfor en kalium
via kunstmest en krachtvoer en de relatief lage afvoer van mineralen in melk en vlees. Een
verlaging van de aanvoer van kunstmest mag echter niet gepaard gaan met een daling van de
productie en kwaliteit van het ruwvoer, omdat dit leidt t o t een grotere aanvoer van krachtvoer
of economische verliezen.
Ten aanzien van de ruwvoerproductie gaat het plantenveredelingsonderzoek na of het mogelijk
isgrassente ontwikkelen met een hogere opbrengst bij lagere stikstofbemesting. Daarvoor
wordt van Engels raaigras een mapping populatie ontwikkeld,die uitsplitst voor stikstofefficientie en celwandverteerbaarheid. Ook wordt de selectierespons bij lage stikstofdosering in de kas
gemeten. Het veredelingsonderzoek naar de fosforefficiëntie van maïsstart met het ontwikkelen
van een systeem,waarbij defosfaatgift nauwkeuring gedoseerd kan worden. Ook zal worden
gekeken of een proefveld met een beperkte fosfaatbeschikbaarheid realiseerbaar is.
Aan de kwaliteit van het ruwvoer wordt binnen dit programma veel aandacht besteed, waarbij
de voorziening en benutting van nutriënten uit ruwvoer centraal staan.Dit betekent enerzijds
onderzoek naar de voederkwaliteitskenmerken van ruwvoer en anderzijds onderzoek naar de
opname en benutting ervan.Omte komen tot een efficiëntere benutting van nutriënten (met
name energie en eiwit) uit ruwvoer wordt verder gewerkt aan een rekenmodel,waarbij ook
rekening wordt gehouden met de kinetiek van devoerdeeltjes in devoormagen. Dit onderzoek
sluit aan bij dit binnen programma 247.Voor het onderzoek naar de benutting van fosfor
worden de secretie en resorptie van endogeen fosfor bij melkkoeien nader in kaart gebracht. Het
onderzoek naar nutriëntenverliezen in darmkanaal en intermediaire stofwisseling sluit tevens
aan bij programma 307.Bovendien zijn de resultaten van het stikstofbenuttingsonderzoek van
belangvoor het ammoniakemissiemodel dat binnen programma 241 ontwikkeld wordt.
In het plantenveredelingsonderzoek worst nagegaan welke genen de verschillende voederkwaliteitskenmerken (eiwit- enfosforgehalte,verteerbaarheid) bepalen en in hoeverre deze verschillen in kwaliteit t o t uiting komen in de opname van grasen snijmaïs en in de productie van de
dieren. Develdproeven van 1996 hebben een groot aantal grasmonsters opgeleverd. Deze zullen
uitgebreid worden geanalyseerd op verschillende voederkwaliteitskenmerken (NIR,celwandanalyse,fenolische zuren,fermentatiesnelheid). Ookworden voorbereidingen getroffen om
perspectiefvolle populaties in een opname- en productieproef met melkkoeien te testen in 1998.
Verbetering van devoederkwaliteit van geconserveerde voeders zal zichvooral richten op
verbetering van de voeropname en de eiwitkwaliteit via (bio)technologische behandelingen. Het
uitbreiden van het droogmodel voor gemaaid gras met een module betreffende het effect van
bewerkingstechnieken zalworden afgerond. In 1997zal worden begonnen met het inventariseren vantechnische mogelijkheden van fractioneren van grasvoor het inkuilen. Onderzocht wordt
in hoeverre behandelingen van versen geconserveerd gras direct voor het voeren kunnen leiden
t o t een hogere voeropname.
Met behulp van een op AB-DLO ontwikkeld bedrijfsmodel zullen detechnische, milieukundige en
economische effecten van eenverbetering van devoederwaarde van ruwvoer worden nagegaan.
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De resultaten van dit optimaliseringsmodel zijn praktisch relevant voor de noodzakelijke omvorming van melkveehouderijsystemen. Hierbij zalworden samengewerkt met LEI-DLO,die daarvoor
0,2 fte in zal brengen (programma 129).
Het onderzoek om de ammoniakemissie uit rundveestallen middels voedermaatregelen terug te
dringen zal in 1997worden afgesloten met deskstudies naar de effecten van rantsoensamenstelling op urineproductie en pHvan de urine en met enkele wetenschappelijke publicaties.
Binnen dit programma zullen rapporten enwetenschappelijke publicaties verschijnen onder
andere over de chemische samenstelling en celwandvertering van maïs(stengels), over mogelijkheden om de ammoniakemissie uit rundveestallen terug te dringen via ingrepen in huisvesting,
voeding en stalhygiëne, over de effecten van (bio-)technologische behandelingen van gras op
droogsnelheid, kuilkwaliteit, voeropname en dierprestaties, over de milieutechnische en economische gevolgen van mogelijke maatregelen en over de regulering van voedselopnamegedrag.
Enkele onderzoekers zullen deelnemen aan het 18e Internationale Graslandcongres in Canada.Er
zal in 1997 eenthemamiddag worden gehouden waarop enkele onderzoekresultaten aan beleid
en praktijk worden gepresenteerd.
andere relevante
programma's

241,307,315

indicatie omvang

totaal 2,0 M /

projecten

2.090.039
2.090.068
2.099.955
(nieuw)
10316
46460
47003
47076
47077
51311
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Genetisch/fysiologisch onderzoek naar stikstofefficiëntie van Engels raaigras
(CPRO-DLO,E.N.van Loo)
Biochemisch/genetisch onderzoek aan de voederwaarde van gras (CPRO-DLO,
H.J.P. Marvin)
Genetisch/fysiologisch onderzoek naar fosfaatefficientië van maïs (CPRO-DLO,
E.N.van Loo)
Modelmatige verkenning van effecten van innovaties in ruwvoederproductiesystemen (AB-DLO,G.van deVen)
Invloed van ruwvoederkwaliteit op de energiebenutting envoederopname bij
herkauwers (AB-DLO,J.J.M.H. Ketelaars)
Beperking ammoniakemissie uit rundveestallen door veevoedingsmaatregelen
(ID-DLO,A.M.van Vuuren)
Bepaling van de minimale fosfornormen voor melkkoeien (ID-DLO, H.Valk)
Invloed van ruwvoerkwaliteit op de beschikbaarheid van nutriënten en de effecten
op energiebenutting en-waardering envoeropname (ID-DLO, H. Valk)
Verbetering voeropname en benutting bij melkkoeien uit geconserveerde ruwvoeders door oogst- en inkuiltechnieken (ID-DLO,F. Driehuis)
Effecten van bewerking van ruwvoer op de kwaliteit en opname (IMAG-DLO,
A.H. Bosma)

Programma 307

Vermindering vande mineralenuitscheidingen ammoniakemissie
door varkens en pluimvee door integratie vanvoeding en
gezondheid

programmaleider

Dr.ir A.W. Jongbloed - ID-DLO

aanvangsjaar

1997

eindjaar

2000

samenvatting

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

aanleiding

De duurzame ontwikkeling in deveehouderij vraagt veranderingen in devoeding en de gezondheidsbenadering. Zowordt gestreefd naar het verhogen van de gezondheidsstatus van de dieren
bij minder preventief gebruik van diergeneesmiddelen in het voer. Daarnaast vindt er verandering in nutriëntenvoorziening plaats (gebruik van enzymen, meer nadruk op welzijn) en wordt
gestreefd naar minder uitscheiding van Nen mineralen (P,Cuen Zn) en minder ammoniakemissie.
De huidige pluimvee- en varkenshouderij wordt nog te vaak geconfronteerd met ontsporingen
op het gebied van gezondheid enwelzijn alsgevolg van o.a. de bestaande eenzijdige selectieprocedures en niet-optimale omgevingsfactoren. Bijvleeskuikens wordt bijv. een verhoogde
uitval gevonden door stofwisselingsziekten, zoals buikwaterzucht (ascites), hartziekten, levercirrhosis en malabsorptie syndroom. Dezeverstoringen verlagen de productie enverhogen de
mineralenuitscheiding. Vermindering van deze gezondheidsproblemen vraagt een meer op de
productieketen gerichte integrale benadering. Dit isvan belang voor het vinden van mogelijke
oplossingen voor de praktijk. In deze benadering wordt 'low-disease' nagestreefd door optimale
voedings-, huisvestings- en klimaatsomstandigheden, waardoor de mineralenuitscheiding in de
mest en urinet o t een minimum gereduceerd wordt bij handhaving van het huidige productieniveau.
Voor het onderzoek naar de relatie tussenvoeding en gezondheid kunnen een aantal hypotheses
geformuleerd worden: 1)door voeding kan de gezondheid en weerstand van het dier worden
verbeterd, waardoor minder preventief gebruik van diergeneesmiddelen via het voer nodig is;
2) door een gezonder dier isde benutting van nutriënten beter, waardoor de uitscheiding van
mineralen en stikstof verminder wordt; 3)dieren met een minder goede gezondheid kunnen via
een aangepaste voeding minder worden belast of zelfs gezond worden.We richten ons in dit
programma vooral op de eerste twee.
Ten aanzien van de mest- en ammoniakproblematiek ishet overheidsbeleid er op gericht de
aanvoer van mineralen beter in evenwicht te brengen met de afvoer via het gewas, en de
ammoniakemissie vanuit deveehouderij fors te beperken (Integrale Notitie Mest- en Ammoniakbeleid). De ammoniakemissie in Nederland moet in 2000 met 50%,en in 2005 met 70-90%
omlaag ten opzichte van 1980.Dit kan mede gerealiseerd worden door vermindering van de
stikstofuitscheiding, zodat tevens het overschot aan nitraat in grond- en oppervlaktewater
teruggedrongen kan worden.Toepassing van evenwichtsbemesting houdt in dat naast fosfor (P)
ook de nodige aandacht geschonken wordt aan mineralen zoals Cuen Zn.Om de beleidsdoelstellingen te bereiken zijn er nog forse inspanningen nodig.Voedingsonderzoek heeft t o t nu toe al
veel resultaten opgeleverd waarmee, zeker voor P,een substantiële vermindering van uitscheiding isgerealiseerd. Eenverdere verbetering van de nutriëntenbenutting bij varkens en pluimvee
zou het overschot aan nutriënten per hectare cultuurgrond t o t aanvaardbare proporties terugbrengen. Nieuwe inzichten geven aan dat de aanpak van het mestoverschot meer geïntegreerd
dient te geschieden. Daarom zal in de aanpak van dit programma meer onderzoek gericht
worden op de relatie tussen devoeding en diergezondheid met mineralenuitscheiding en
ammoniakemissie.
Doelgroep van het onderzoek isde overheid (landelijk en regionaal), praktijkonderzoek, de
mengvoederindustrie, het Centraal Veevoederbureau, fokkerijgroeperingen, dierenartsen,
additieven firma's, en de varkens- en pluimveehouder. Met de resultaten van dit onderzoek kan
de kosteneffectiviteit van deverschillende maatregelen beter tegen elkaar afgewogen worden.
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doel

Doelstelling van het onderzoek iseen meer geïntegreerde benadering van voeding en gezondheid mede in verband met de mineralenuitscheiding van varkens en pluimvee. Hiermee wordt
beoogd, dat o.a.via devoeding eenverbetering van de gezondheid en deweerstand van het
dier wordt bereikt. Hierdoor kan devoederbenutting worden verbeterd en de mineralenuitscheiding verminderd, het additievengebruik verlaagd en de productiekosten beperkt.
Vooral de rol van devoeding in relatie tot de diergezondheid krijgt meer aandacht. Effecten van
enkele voedingsmaatregelen op o.a. het weerstandsvermogen zullen worden bestudeerd mede
in afhankelijkheid van de gezondheidsstatus van het dier. Na een uitgebreidere literatuurstudie
in het eerstejaar, volgen experimenten in devolgende jaren,waarbij ook fysiologische parameters worden gemeten in relevante organen of weefsels (bijv. zuurstofvoorziening van de darm,
hormoonspiegels in relatie tot concentratie van andere fysiologische kenmerken). Dit isnodig om
inzicht te krijgen in de sturing en het mechanisme van weerstand/immuniteit en gezondheid.
Voor het onderzoeken van de invloed van voerfactoren op gezondheid iseen toetsingsmodel
met vleeskuikens voorzien.Voor het eerstejaar stelt ID-DLO0,5 fte extra beschikbaar voor
nadere uitwerking van dit modelsysteem.
Om de ammoniakemissie voldoende te verminderen iseen nadere bestudering noodzakelijk van
factoren die verantwoordelijk zijn voor de N-verliezen in het dier. Dit betreft o.a. de N-verliezen
in de darmwand en bij de intermediaire stofwisseling en de effecten op de N-uitscheiding. Ook
wordt invloed van zuurvormende zouten in het voer en van fermenteerbare koolhydraten verder
gekwantificeerd via experimenten met varkens en pluimvee,waarbij speciale aandacht wordt
besteed aan de invloed op fysiologische belasting en gezondheid. Daarna zal ook de invloed van
sub-optimale gezondheid op de aminozuren- en energiebehoefte worden gekwantificeerd en de
effecten op de ammoniakemissie en de kostprijs worden nagegaan. Naast de effecten van o.a.
probiotica iser interesse voor de invloed van met melkzuurbacteriën gefermenteerde voeders en
hun invloed op gezondheid/weerstand enwelzijn en de ammoniakemissie.
De mineralenbehoefte (vooral P)van moderne vleesrassen (varkens,vleeskuikens en kalkoenen)
zal worden bestudeerd mede in relatie tot botkwaliteit. Hiermee zullen de normen voor de
fosforvoorziening beter op de levensfase en het productieniveau gespecificeerd worden, waar
door de P-benutting door het dier verbeterd kan worden. De afbraak van inositolfosfaten in het
maagdarmkanaai zalworden beschreven om de effectiviteit van fytase te kunnen verhogen.
Nagegaan wordt of via in-vitro methoden voldoende kennis en inzicht kan worden verkregen in
de beschikbaarheid van fosfor van diverseveevoeders voor het dier (alleen met medefinanciering). Dit isvoor een nauwkeurige formulering van mengvoeders noodzakelijk.
Verdere uitwerking van het onderzoek zal in projectbeschrijvingen worden aangegeven.

planning 1997

Gestart wordt met literatuuronderzoek over voedingsvariabelen, welke een rol spelen bij de
gezondheid enwelke deweerstand tegen factoren,van belang voor infecties en fysiologische
belasting, kunnen beïnvloeden. Hierbij zaltevens relevante literatuur op humaan gebied worden
bestudeerd. Erwordt nauw samengewerkt met Aviaire Virologie ID-DLOen Fysiologie van
FD-RUU in het kader van het te ontwikkelen toetsingsmodel. Met pluimvee kan een modelstudie
worden uitgevoerd voor het verkrijgen van de nodige inzicht in de mogelijkheden. Op het eind
van het jaar zal een keuze gemaakt worden voor het dierexperimenteel onderzoek.
Erwordt dierexperimenteel onderzoek uitgevoerd om de N-verliezen in de darmwand en bij de
intermediaire stofwisseling te kwantificeren,waarbij ook de voersamenstelling als invloedsfactor
wordt bestudeerd (koolhydraten of vet).Tevenswordt onderzoek voortgezet om de effecten van
toename van fermentatie in het maagdarmkanaal van varkens en de rol van verzurende stoffen
in het veevoeder op de beschikbaarheid van aminozuren in het bloed en op de ammoniakemissie in de stal verder te kwantificeren. Daarbij wordt tevens onderzocht welke invloed dergelijke
veranderingen in hetvoeder heeft op defysiologische belasting en gezondheid van het dier (o.a.
een mogelijke positieve invloed op de darmfunctie en de microflora in de darm). Medefinanciering kan het aantal objecten vergroten.Van dit onderzoek zullen drie rapporten in concept
gereed zijn.
Erwordt fysiologisch onderzoek bij varkens uitgevoerd om de afbraak van fosfor, en in het
bijzonder van inositolfosfaten, met de NMR-techniek nader te bestuderen.Tevens wordt in vitro
onderzoek uitgevoerd naar de rol van fytase op de eiwit/aminozuur verteerbaarheid. Hiervan
zullen twee verslagen gereed zijn. Enkele publicaties uit het vorige programma (200) zullen
worden afgemaakt en er zijn ca. 10lezingen voorzien.

andere relevante
programma's

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

indicatie omvang

totaal 1,1 M / ten lastevan LNV
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projecten

Devolgende voorlopige projecttitels worden voorgesteld:
47134
Ontwikkeling van de mogelijkheden om via voedingsmaatregelen de gezondheid
enweerstand te bevorderen en maagdarmverstoringen te verminderen (ID-DLO,
J.D.van der Klis)
47135
Analyse vanfactoren,die de homeostaseverstoren en de rol van de voeding bij de
ontregeling van orgaansystemen, waardoor de mineralenuitscheiding wordt beinvloed (ID-DLO,C.W. Scheele)
47136
Vermindering ammoniakemissie door voedingseffecten op vorm en omvang van de
N-uitscheidingdoor varkens en pluimvee, mede in relatiet o t gezondheid en fysiologische belasting (ID-DLO,G.C.M. Bakker)
47137
Mineralenstofwisseling in varkens en pluimvee in relatie t o t absorptie, benutting en
gezondheid (ID-DLO,A.W. Jongbloed)
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3.6 Bodem en nutriëntenbeheer
216
223

Gewasecologie en opbrengstvorming van akkerbouw- en vollegrondsgroentengewassen
Fysische bodemkwaliteit in relatie tot het functioneren van de bodem voor landbouw,
water, milieu- en natuurbeheer
228 Ruimtelijke patronen envariabiliteit van bodem en grondwater
241 Mestbehandeling en emissiebeperking op de boerderij
256 Optimaliseren van water- en nutriëntenbeheer in de beschermde teelten
288 Fosfordynamiek in landbouwgronden en de nutriëntbelasting van grond- en oppervlaktewater; ontwikkeling van modellen en maatregelen voor de onderbouwing van landbouw-,
natuur- en milieubeleid
309 Emissiemetingen ammoniak en geur in de veehouderij
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 (i.o.)
(265) Optimalisering van geïntegreerde enbiologische productiesystemen (zie 3.1)
(304) Gebiedsgerichte oplossingen voor behoud en ontwikkeling van de kwaliteit van natuur en
landschap door landbouwbedrijven (zie 3.9)
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programma 216

Gewasecologie en opbrengstvorming van akkerbouw- en
vollegrondsgroentengewassen

programmaleider

Dr.ir. R.Booij— AB-DLO

aanvangsjaar

1994

eindjaar

1997

samenvatting

Experimenteel en modelmatig gewaskundig onderzoek wordt uitgevoerd naar de invloed van
biotische en abiotische beperkingen op de opbrengstvorming en productkwaliteit van akkerbouw-, agrificatie- envollegrondsgroentengewassen, ten behoeve van duurzame productiesystemen. Expertise-opbouw vindt plaats op het gebied van de fundamentele gewasfuncties, met
name gasuitwisseling, de worteldynamiek en de simulatie van de ontwikkeling en drogestofverdeling van gewassen.

aanleiding

Aanleiding tot het programma isdetoegenomen zorg voor de duurzaamheid van productiesystemen en rentabiliteit in de akkerbouw en devollegrondsgroententeelten. Om ongewenste
milieu-effecten te vermijden wordt de plantaardige productie in de open teelten in toenemende
mate geconfronteerd met beperkingen ten aanzien van de inzet van productiemiddelen. Daarnaast dwingen marktontwikkelingen t o t het introduceren van nieuwe producten (gewassen) en
het aanbieden van veilige producten van hoge, concurrerende kwaliteit die bij voorkeur het hele
jaar vers beschikbaar moeten zijn. Ontwikkeling van duurzame teeltsystemen, met name met
betrekking tot bemesting en gewasbescherming, vereist een optimaal gebruik van kennis van de
wisselwerking tussenteelt- en omgevingsfactoren en gewasreacties. De optimalisatie van de
uiteindelijke gewasopbrengst in beperkende productie-omstandigheden, envan de kwaliteitvan
het product in relatie tot de beoogde markt, vereist een vergroting van inzicht in de effecten van
zulke omstandigheden op groei en productvorming. Kwantitatieve gegevens over adaptatie
(plasticiteit), compensatie en herstelprocessen op orgaan- plant- en gewasniveau in teeltsystemen
met verlaagde inputs en biotische of abiotische stress ontbreken vrijwel.Ten aanzien van nieuwe
en kleine traditionele gewassen,voor afzet naar de industrie, iskennis van limiteringen en
knelpunten in hun specifieke productiestrategie envan devorming of kwaliteit van relevante
inhoudstoffen gewenst voor een nauwkeurige inschatting van huidige entoekomstige teeltpotenties.

doel

Het programma isgesplitst intwee delen:
Gewasreacties op (a)biotische beperkingen
Het onderzoek verwerft de basiskennis om geïntegreerde, duurzame productiesystemen te
verbeteren ente optimaliseren wat betreft de eisenvan productiviteit en productkwaliteit, en
van het milieu. Het richt zich op devolgende aspecten:
- beheersing van de schade door ziekten en plagen, met name door enkele soorten aaltjes;
- de consequenties van verminderde beschikbaarheid van stikstof, beperking van beregening
en de gevolgen van fluctuaties in de beschikbaarheid van deze groeifactoren.
De eerste stappen in het onderzoek zijn het opsporen van het mechanisme van tolerantie dan
wel resistentie tegen biotische en abiotische stressfactoren, en vervolgens het kwantificeren van
de effecten op productiviteit, kwaliteit, nutriëntenbenutting en verliezen.Voor een aantal
aspectenworden deverkregen inzichten, relaties en gegevens geïntegreerd in simulatiemodellen
(schademechanismen van en schadeniveau door aaltjes, stikstofbenutting enverliezen, gewasmodellen gericht op efficiënt watergebruik). Die modellen worden gevalideerd aan experimentele
gegevens en aan praktijkgegevens. Devia experimenten en modelstudies verkregen inzichten en
gegevens worden aangewend om strategieën voor geïntegreerde teeltsystemen te formuleren.
Ze leveren tevens aangrijpingspunten op voor deveredeling om genotypen te ontwikkelen die
beter aangepast zijn aan de eisenvan duurzame productie.
Gewasdiversificatie en agrificatie
In het kader van agrificatie worden van een aantal nieuwe en enkele oude gewassen de fundamentele fysiologische kenmerken onderzocht die de opbrengst bepalen enworden de factoren
geanalyseerd die de orgaanvorming, de chemische samenstelling en de productiviteit beïnvloeden. Het onderzoek beperkt zicht o t hoofdlijnen entot optimale omstandigheden. Voor enkele
gewassen worden de experimenten aangevuld met gewassimulaties. De uitkomsten van dit
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onderzoek worden vertaald naar devolgende uitgangspunten voor veredelings- en teeltonderzoek:
- aangeven welke aspectenvan de ontwikkeling en groei van de nieuwe soorten limiterend zijn
voor de productiviteit of kwaliteit;
- formuleren van aangrijpingspunten encriteria voor veredeling;
- beschrijven van basiskennis en richtlijnen voor de teelt.
Een belangrijke doel bij nieuwe gewassen ishet inschatten van het actuele opbrengstniveau en
van bereikbare verbeteringen. Die kennis wordt toegepast bij veredeling en teeltoptimalisatie
ten behoeve van haalbaarheidsstudies en -evaluaties, en bij keuzen tussen gewassen die hetzelfde product leveren.
Een belangrijk deel van het programma isgericht op expertise-opbouw:
- het verwerven van inzicht op het gebied van gasuitwisselingsprocessen, worteldynamiek en
wortelactiviteit;
- de rol van koolstof- en stikstofaccumulatie en herverdeling voor de orgaanaanleg en productvorming.
De uitkomsten van dat onderzoek envan de ontwikkelde methodieken en meettechnieken
worden in beide deelprogramma's benut.
planning 1997

In het programma wordt basiskennis verworven om duurzame productiesystemen te optimaliseren wat betreft de eisenvan productiviteit en productkwaliteit.
Het programma isonderverdeeld intwee delen:
Gewasreacties op (a)biotische beperkingen
Gedurende het afsluitendjaar ligt het accent in hoofdzaak op de optimalisatie van stikstof en
watergebruik tijdens deteelt. Dit onderzoek draagt bij aan de doelstelling m.b.t. het vererven
van basiskennis ten aanzien van de consequenties van verminderde beschikbaarheid van stikstof
en beperking van beregening voor productiviteit en nutriëntenbenutting.
Het onderzoek naar de mogelijkheden om op melkveebedrijven op droogtegevoelige zandgrond
de gevolgen van een beperking van kunstmatige beregening te ondervangen door aanpassingen
in keuze,teelt en benutting van voedergewassen, zal in 1997worden afgerond. Dit zal resulteren in een rapport waarin 1)wordt aangegeven hoe verschillende gewassen reageren op droogte, 2) modellen worden beschreven waarmee het effect van droogte op de gewasproductie kan
worden berekend en 3) inzichten weergegeven worden voor de mogelijkheden om door bedrijfsaanpassingen de droogteproblemen te minimaliseren (samenwerking met SC-DLO,PAGV enPR).
Ten einde de stikstofverliezen tijdens of na deteelt te beperken dient het aanbod tijdens de teelt
zoveel mogelijk in overeenstemming te zijn met devraag. Deteler moet hiervoor beschikken
over de instrumenten om de gestelde doelen te bereiken. In onderzoek naar aardappelen en
vollegrondsgroenten wordt een methode ontwikkeld om de N-status van het gewaste kunnen
vaststellen en daarmee devraag naar stikstof door het gewas. Het onderzoek zal resulteren in
een blauwdruk van een adviessysteem (allereerst voor aardappelen en prei) voor stikstofbijbemesting, zodat gewassen op een meer milieuvriendelijke manier kunnen worden geteeld.
De activiteiten met betrekking t o t een door de EUmedegefinancierde concerted action (ROOTACTION) betreffen de organisatie van een afsluitend symposium, het voltooien van een handboek over standaardisatie, documentatie en methodieken voor bewortelingsonderzoek en de
opzet van een metadatabase voor bewortelingsgegevens. Ten behoeve van de kennisontwikkeling op het gebied van dewortelecologie zal aan de hand van reedsverzamelde gegevens,
afkomstig uit het Rhizolab, bij verschillende gewassen de snelheid waarmee wortels worden
gevormd enweer afsterven (turnover) worden geanalyseerd. Hierdoor wordt inzicht verkregen
over waar in de bodem enwanneer gedurende de gewasgroei,wortels functioneel zijn met
betrekking tot de opname vanvoedingsstoffen. Verkregen resultaten zijn van belang in relatie
t o t het nutriënten management.
Publicaties rondom 'heterogeniteit in ruimte entijd van wortelgroei, water en nutriënten' en de
"dynamiek van het bloeiinductie proces'zullen in 1997worden afgerond.
Naast aandacht voor de kwaliteit van het productieproces, iser de doelstelling onderzoek te
doen naar defysiologische kenmerken welke productiekwaliteit beïnvloeden. In samenwerking
met ATO-DLO en medegefinancierd door het PGF,wordt gepoogd de variatie in houdbaarheid
van prei, zoalsdeze voorkomt in de praktijk, te relateren aanfysiologische parameters. De
resultaten zullen worden vastgelegd in een rapport, waarin naast het ontwikkelde houdbaarheidsmodel,zalworden aangegeven hoe middels teeltmaatregelen de houdbaarheid mogelijk
beïnvloed kanworden. Deverkregen inzichten dragen sterk bij aan de kennis-in-agroketens.
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Gewasdiversificatie en agrificatie
Doordat een aantal projecten eind 1996zijn beëindigd en de beschikbaar gestelde middelen
kleiner zijn geworden, worden op dit programma onderdeel geen nieuwe activiteiten ontwikkeld. Wel wordt een gedeelte van de beschikbare capaciteit ingezet voor een desk-studie naar de
mogelijke rol van teelt- en omgevingsfactoren op de productie van gezondheidsbevorderende
stoffen. Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen het huidige programma, omdat het bijdraagt
aan één van de doelstellingen van programma 219,dat in 1995 in dit programma isopgegaan,
namelijk inzicht te verkrijgen in de biochemische enfysiologische eigenschappen en processen
met betrekking tot de accumulatie van kwaliteitsbepalende inhoudsstoffen. Erzal evenwel
sprake zijn van een nadrukkelijke interactie met het in 1997te starten RIKILT-DLOprogramma in
deze. De desk-studie zal resulteren in een rapport waarin de inhoudelijke problematiek en de
potentiële onderzoekthema's worden weergegeven.
Verkenningen worden gemaakt, m.b.t. de mogelijkheden van eenvervolg van het huidige
programma i.s.m.ATO-DLO, IPO-DLO,CPRO-DLOen LEI-DLO.
andere relevante
programma's
indicatie omvang

totaal 1,3 M / waarvan 1,1 Mf ten lastevan LNV

projecten

10209
10211

10234
10235
10237
10240
10242

10307
Nieuw
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Onderzoek naar de dynamiek van het bloei-inductieproces van plantensoorten met een
vernalisatiebehoefte (AB-DLO,R. Booij)
De invloed van heterogeniteit in ruimte entijd van wortelgroei, water en nutriënten
op opname en benutting door gewassen, met name in geïntegreerde teelten (AB-DLO,
A.L. Smit, P.de Willigen)
Onderzoek naar de relatie tussen lichtonderschepping door het gewas en de vraag
naar stikstof (AB-DLO, R. Booij)
Onderzoek naar de relatie tussenteelt en klimaatfactoren en de houdbaarheid van
prei (AB-DLO, R. Booij)
Stikstofopname door het aardappelgewas: basisonderzoek ten behoeve van bijbemestingssystemen (AB-DLO,R.Booij,A.J. Haverkort)
Wortelontwikkeling en functionaliteit in relatie t o t water en nutriëntenopname en het
'Wageningen Rhizolab' (AB-DLO,J.Groenwold,A.L. Smit)
Ontwikkeling, standaardisatie en documentatie van methodieken voor de studie van
de dynamiek van beworteling van veldgewassen (AB-DLO,A.L.Smit, S.C.van de Geijn,
P.de Willigen)
Keuze enteelt vanvoedergewassen bij beregeningsverboden (AB-DLO, H.F.M. Aarts,
C. Grashoff)
Rolvanteelt- en omgevingsfactoren op de aanwezigheid en werking van gezondheidsbeïnvloedende stoffen in agrarische producten (AB-DLO,J.P.F.G. Helsper)

programma 223

Fysische bodemkwaliteit in relatie tot het functioneren van de
bodem voor landbouw, water, milieu en natuurbeheer

programmaleider

Dr.ir. A . L M .van Wijk — SC-DLO

aanvangsjaar

1994

eindjaar

1997

samenvatting

Het onderzoek richt zich op het uitbouwen van kennis op het gebied van de fysische bodemkwaliteit, op de betekenis ervan voor de bodem als groeimedium voor planten, leefmilieu voor
bodemorganismen, transport en opslagmedium voor water, warmte, gassen en stoffen (natuurlijke bestanddelen, nutriënten en contaminanten) en op oorzaken en processen van degradatie en
regeneratie van de fysische bodemkwaliteit. Bepalingsmethoden en data-acquisitiesystemen voor
bodemfysische transportparameters worden ontwikkeld entransportprocessen geanalyseerd en
gemodelleerd voor bodems met verschillende structuur en met eenvan het gangbare concept
afwijkend transportgedrag. Oorzaken en processen van degradatie en regeneratie van fysische
bodemkwaliteit, zoals bodemverdichting, erosie door water en wind, en betekenis van organischestof voor de bodemkwaliteit worden onderzocht en maatregelen ter voorkoming van
fysische bodemdegradatie ontwikkeld.

aanleiding

De bodem iseen belangrijke natuurlijke hulpbron.Ten behoeve van een goed beheer ervan
worden normen geformuleerd en maatregelen genomen om het multifunctioneel karakter van
de bodem zo goed mogelijk in standte houden.Voor onderbouwing van dit beleid is kennis
vereist van het functioneren van de bodem met betrekking t o t verschillende vormen van bodemgebruik. Met detoenemende complexiteit van devraagstellingen groeit de behoefte aan verdieping van kennis van het functioneren van de bodem en aan operationele methoden, waarmee
effecten van maatregelen hierop kunnen worden geëvalueerd.
Voor duurzaam landgebruik iseen goed functionerend fysisch bodemmilieu een belangrijke
voorwaarde. Defysische bodemkwaliteit bepaalt in grote mate het functioneren van de bodem
als groei/productiemedium voor planten/gewassen, leefmilieu voor bodemorganismen, transport
en opslagmedium voor water, warmte, gassen en stoffen, en omzettingsomgeving van stoffen.
Kennis van het fysisch functioneren van de bodem vindt ruime toepassing in studies op gebied
van landbouw, water, milieu en natuurbeheer. Hierbij gaat het enerzijds om meer inzicht in de
betekenis van defysische bodemkwaliteit voor de diverse bodemfuncties en anderzijds om een
beter instrumentarium voor evaluatie van effecten van beleids- en/of beheersmaatregelen. Voor
oplossing van onderzoekvragen waarbij de bodem een rol speelt,worden in toenemende mate
computersimulatiemodellen gebruikt, die fysische,chemische en biologische processen beschrijven, afzonderlijk of in samenhang,van sterk vereenvoudigd tot zeer complex. Toepassing van
deze modellen kan afhankelijk van het beoogde doel uiteenlopen van bodemaggregaatniveau
t o t simulaties van water en Stoffentransport binnen percelen of grote gebieden. De bodemfysische processen vormen een cruciaal onderdeel van veel van deze modellen en zijn dikwijls
voorwaardenscheppend voor het verloop van chemische en biologische processen. De complexiteit van de onderzoekvragen neemt steeds meer toe en ook worden de eisenten aanzien van de
kwaliteit en voorspellingskracht van modeluitspraken steeds hoger. Hierbij vormen enerzijds de
beschikbaarheid van betrouwbare invoerparameters en gegevens voor modelvalidatie, en
anderzijds gebrekkige inzichten, modelconcepten en beschrijvingen van het werkelijk gedrag van
water, gassen en stoffen in de bodem meer en meer beperkende voorwaarden voor detoepassing van modellen.
Naast kennisvan het fysisch functioneren van de bodem in relatie tot verschillende bodemfuncties iser uit het oogpunt van duurzaam landgebruik behoefte aan inzichten omtrent mechanismen en processen die het goed functioneren van het fysisch bodemmilieu bedreigen. Door te
zware belastingen van gronden in de gangbare landbouw kunnen op daarvoor gevoelige
gronden verdichtingen ontstaan, die destructuur en daarmee defysische en mechanische
eigenschappen verslechteren. Daardoor wordt niet alleen het productievermogen van bodems
aangetast, maar wordt ook het risico groter op bovengrondse afspoeling van water en stoffen,
en wordt de effectiviteit van nutriëntengebruik beperkt, met name dat van stikstof. Mondiaal is
erosie de grootste oorzaak van fysische bodemdegradatie en daarmee de grootste bedreiging
voor duurzaam landgebruik. Kennis van bodemfysische eigenschappen en processen die bij erosie
optreden, isonmisbaar om van voornamelijk empirische t o t procesgeoriënteerde modellen te
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komen, waarmee erosiebeperkende maatregelen op hun effectiviteit kunnen worden onderzocht. Een derde belangrijke oorzaak van fysische bodemdegradatie vormt het verlies van
organische stof uit bodems. Kennis van samenstelling en afbraak van organische stof isvan
belang voor behoud en regeneratie van veengebieden, het ecologisch functioneren van de
bodem,voor structuur(stabiliteit), waterhoudend vermogen en porositeit ter vermindering van
structuurdegradatie en erosiegevaar.
Voor het oplossen van onderzoek, beleids- en beheersvragen op het gebied van landbouw,
water, milieu en natuurbeheer iskennis vereist van de fysische bodemkwaliteit voor de diverse
bodemfuncties. Hierbij gaat het enerzijds om kennis van het fysisch functioneren van de bodem
en anderzijds om inzicht in processen die de fysische bodemkwaliteit en daarmee duurzaam
landgebruik bedreigen. Operationalisering van kennis van bodemfysische eigenschappen en
processen vindt meer en meer plaats in de vorm van computersimulatiemodellen, die ingezet
worden in studies op bovengenoemde terreinen, onder andere voor effectevaluatie. Toepassing
en voorspellingskracht van zulke modellen isvaak zeer beperkt, enerzijds door onvoldoende
beschikbaarheid van gegevens op verschillende schalen voor modelinvoer en validatie, en
anderzijds door modelconcepten die het werkelijk gedrag van water en stoffen in de bodem
onvoldoende beschrijven. Daarnaast ontbreekt het in sterke mate aan kennis van mechanismen
en processen die optreden bij verschillende vormen van fysische bodemdegradatie, zoals bodemverdichting, structuurdegeneratie en bodemverlies door erosie enverlies van organische stof.
doel

planning 1997

1. Vergroting van kennis van bodemstructuur, bodemfysische eigenschappen en parameters, om
tegemoet te komen aan de grote vraag naar deze gegevens bij modelstudies door het ontwikkelen en automatiseren van methoden voor bepaling en monitoring van bodem
fysische gegevens en door het ontwikkelen van vertaalfuncties en methoden voor regionalisatie van bodemfysische parameters.
2. Vergroting van kennis vantransportprocessen van water, gassen en stoffen op verschillende
schalen, het mechanisch gedrag en de invloed van de bodemstructuur hierop, om te komen
t o t nauwkeuriger modelinstrumentarium voor effectvoorspelling ten behoeve van het bodem, water, milieu en natuurbeheer.
3. Vergroting van kennis van processen van fysische bodemdegradatie en het onderbouwen van
maatregelen ter voorkoming,vermindering en herstel ervan met het oog op duurzaam
landgebruik. Oplossingsmogelijkheden worden gezocht voor problemen als bodem
verdichting, bodemverlies door erosie en verlies van organische stof.
Programma 223 clustert onderzoek van AB-DLO en SC-DLO.Kennis, methoden en modellen
ontwikkeld in dit programma zijn relevant voor een aantal beleidsaspecten: duurzaam landgebruik (bodemverdichting, verlies van organische stof, bodemdaling veengebieden, structuurbederf landbouwgronden, erosie),bodemverontreiniging en bodembescherming, gedrag en
uitspoeling nutriënten/bestrijdingsmiddelen, waterbeheer, verdroging, Milieuplanbureaufunctie,
klimaatverandering, bodem,water en milieubeheer in ontwikkelingslanden. Met volgende DLOprogramma's zijn relaties:224,226,265,276,288 en 315. Onderzoek in met name dethema's 1
en 2,sluit bovendien zeer goed aan op knelpunten, kennislacunes en onderzoekprioriteiten,
geïnventariseerd in het RMNO-rapport (april 1995) 'Omgaan met bodemheterogeniteit in het
milieubeheer'.
In 1997 betreft het onderzoek devolgende activiteiten:
Thema 1 :Methodeontwikkeling voor meting, monitoring en regionalisatie van
bodemfysische/hydrologische parameters t.b.v. modelstudies
Dit thema richt zich op vergroting van beschikbaarheid en databasevorming van bodemfysische/hydrologische parameters van Nederlandse en Europese bodems,te gebruiken in regionale
modelstudies.
Meting bodemfysische/hydrologische karakteristieken
Een 'low cost' systeem voor volledig automatische grondwaterstandregistratie zal worden
afgerond. Spoelbassins op bloembollenbedrijven zijn onvoldoende dicht en lekken pesticiden
naar de ondergrond. In overleg met de praktijk zal afdichting met natuurlijke materialen als
alternatief worden onderzocht. De bruikbaarheid van de osmotische tensiometer voor vaststelling vanjuiste beregeningstijdstip en van een geautomatiseerde penetrometer voor
meting van relatie mechanische indringingsweerstand-bodemstructuur-watergehalte op
ruimtelijke schaal wordt onderzocht (SC-DLO,AB-DLO).
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Database, kwaliteit enschalen bodemfysische/hydrologische functies
De Europese database met gemeten bodemfysische karakteristieken waaraan 18
onderzoeksinstellingen uit 10EU-landendeelnemen wordt verder uitgebreid. Daarnaast
wordt onderzocht hoe onzekerheden in bodemfysische/hydrologische modelparameters
doorwerken op modelresultaten. Regionale studies op verschillende schalen vragen kennis
van 'up and down scaling'van bodemkundige, bodemfysische, bodemchemische en hydrologischeeigenschappen (SC-DLO).
Thema 2: Bodemfysische transportprocessen om te komen tot nauwkeuriger modelinstrumentarium voor effectvoorspelling
Water en Stoffentransport in klei-, veen- enzandgronden met heterogeen stromingsgedrag
In de praktijk blijken nutriënten en pesticiden vaak veel sneller u i t t e spoelen dan op grond
van modelberekeningen mag worden verwacht. Het onderzoek in dit thema heeft t o t doel
om uitspoelingsprocessen in klei-,veen en zandgronden beter te kunnen simuleren dan met
gangbare modellen mogelijk is.Ook wordt de betekenis van bodemstructuur voor
zuurstoftransport-mineralisatie-denitrificatie onderzocht om t o t betere modellen te komen.
Heterogeen water en Stoffentransport in klei- en veengronden
FLOCR,een simulatiemodel specifiek voor snelwater en Stoffentransport door klei- en veengronden, wordt verbeterd en gekoppeld aan het nutriëntenmodel ANIMO.Veld- en laboratoriumproeven worden uitgevoerd t.b.v. de modelvalidatie. Daarnaast wordt nagegaan hoe
uit beschreven structuurkenmerken van kleigronden bodemfysische parameters in de vorm
van vertaalfuncties te gebruiken in simulatiemodellen, kunnen worden afgeleid
(SC-DLO).
Heterogeen water enStoffentransport in zandgronden
Via veld- en laboratoriumproeven wordt vastgesteld, in welke zandgronden wel en geen
heterogeen water en Stoffentransport plaats vindt. Heterogeen transport staat ook centraal in
een EC-project. In dit project worden samen met 3 Europese partners tracerexperimenten
uitgevoerd op zeven bodemtypen in de EUen worden simulatiemodellen voor voorspellen
van preferent transport ontwikkeld c.q.verbeterd (SC-DLO).
Nitraatuitspoeling, beregening en zuurstoftransport
Resultaten van onderzoek naar nitraatuitspoeling op een gangbaar en geïntegreerd teeltsysteem op een gedraineerde zware zavelgrond op de Lovinkhoeve zullen worden geëxtrapoleerd naar vergelijkbare bodemtypen om risico's op nitraatuitspoeling te kunnen kwantificeren. Beregeningsexperimenten worden uitgevoerd in deteelt van winterpeen om vast te
stellen hoe maximale beschikbaarheid van nutriënten bij een ecologische bedrijfsvoering kan
worden bevorderd. Dit onderzoek sluit nauw aan bij DLO-onderzoekprogramma 265 'Optimalisatie van geïntegreerde en biologische productiesystemen'. Deelprojecten op het gebied van
de bodemzuurstofhuishouding en gasvormige stikstofverliezen door denitrificatie worden
afgerond en gerapporteerd (AB-DLO).
Thema 3: Fysische bodemdegradatie en -regeneratie
Dit thema richt zich op fysische bodemdegradatie en het onderbouwen van maatregelen ter
voorkoming of herstel ervan met het oog op duurzaam landgebruik. Onderwerpen waaraan
gewerkt wordt betreffen bodemverdichting, bodemdaling veengebieden en erosie.
Bodemverdichting
Het bodemverdichtingsonderzoek verkeert in de afrondingsfase. Activiteiten in 1997 betreffen voornamelijk internationaal publiceren over oplossingen ter voorkoming van verdichting
van landbouwgronden (SC-DLO).
Bodemdaling veengebieden
SC-DLO bouwt aan een unieke database over bodemdaling gerelateerd aanwaterbeheer en
landgebruik van veenweidegebieden. Eensamenvattende rapport wordt gemaakt over
bodemdaling over 25jaar voor 5lokaties in het veenweidegebied. Deze kennis zal worden
geoperationaliseerd in een model (SC-DLO).
Erosie
Winderosie van landbouwpercelen kan in sommige perioden grote hoeveelheden fijn organisch stof in de atmosfeer brengen. Mogelijkheden zullen worden verkend om in samenwerking met anderen een (windtunnel)studie te verrichten naar het transport van deze stofdeeltjes, de gezondheidsrisico's, en mogelijke preventieve maatregelen tegen winderosie
(AB-DLO).
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Concrete producten te behalen in 1997
SC-DLO
Apparatuur
- Automatische grondwaterstandslogger
- Automatische meetopstelling voor waterretentiekarakteristiek
- Verkoop van"Staring Centre evaporation setup' (STAR1)voor meting onverzadigde doorlatendheid in samenwerking met Eijkelkamp
Databases
- Europese database met gemeten bodemfysische karakteristieken
- Database van 25jaar waarnemingen bodemdaling-polderpeilen veenweidegebieden
Modellen
- Verbeterde versie FLOCRmodel voor watertransport in klei- en veengronden
- Programma POXSAPSvoor berekening effect waterbeheer op zakking veengronden
Rapporten/publicaties
- Report met vertaalfuncties voor voorspelling van de hydraulische- enthermische eigenschappen van gronden (SC-DLO-report)
- Artikel preferent transport zwarte enkeerdgronden (SoilSei.)
- Artikel preferenttransport Nederlands duingebied (European J.SoilSei.)
- Special issueGeoderma (13 artikelen) over 'Fingered Flow in Unsaturated Soil: from Field to
Model' alsverslag van International Workshop held at SC-DLO
- Rapportage over veldproef en simulatie van heterogeen transport van water en stikstof door
kleigrond op De Bouwing (SCRapport)
- Artikel resultaten tijds- en plaatsdynamiek preferente banen (EGS-special issueJ.of
Hydrology)
- Artikel 2-D modellering fingered flow (Water Resour. Res.)
- Artikel driedimensionale vochtpatronen in gronden met heterogeen transport (Soil Science)
- Artikel over krimpgedrag veen
- Artikel over sorptivity metingen aan klei-aggregaten
- Beschrijving van FLOCR(concept rapport)
- Gebruikershandleiding FLOCR(concept rapport)
- Special issue Hydrological Processes(10artikelen) over Erosienormeringsonderzoek
Zuid-Limburg, met daarin vier bijdragen vanSC-DLO:
- Artikel over LISEMmodel; structuur, input, output
- Artikel over meten en modeleren runoff op hellingniveau
- Artikel over verticaal/lateraal transport in loss hellingen
- Artikel over bodemfysische schematisatie tb.v. erosiemodellering
- Rapport zakking veengronden-waterbeheer
- Nederlands- en Engelstalige publicatie zakking veengronden-waterbeheer
Engelstalige publicatie over krimpgedrag van veen
- Rapport over calibratie/validatie zakkingsmodel POXSAPS
- Artikel 'Prevention subsoil compaction'
- Artikel 'Subsoil compaction and crop production in Europe'
- Artikel 'Trafficability of peat soils'
AB-DLO
-

Publicatie over 2-dimensionale HYDRUS-2D model voor beschrijving van nitraatuitspoeling
(J.A. deVos)
- Publicatie over verschillen in nitraatuitspoeling tussen een gangbaar en geïntegreerd akkerbouwperceel (J.A. deVos)
- Proefschrift J.A. deVos
- Artikel over meten van zuurstofdiffusiecoëfficiënt in aanwezigheid van respiratie
(C. Rappoldt)
- Rapport over automatische opstelling voor meting van zuurstofgehalten in het veld
(C. Rappoldt)
- Model van zuurstoftransport en denitrificatie op de Lovinkhoeve (C. Rappoldt)
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andere relevante
programmal

Programma van denitrificatiemodel voor een bodemaggregaat gepubliceerd door Arah (1990)
(C. Rappoldt)
Gevoeligheidsanalyse van en artikel over denitrificatiemodel (C. Rappoldt)
Artikel over aëratie van gestructureerde maar niet geaggregeerde bodem met John Crawford
(Scottish Crop Research Institute) (C. Rappoldt)
Eindrapport EU-project N-fluxes in cropped soils(J.A.de Vos)
Advies over het beregenen van winterpeen in de ecologische teelt (J.A. deVos)

224,226,229,264,265,267,276,288,315

indicatie omvang

totaal 2,0 M / , waarvan 1,7 Mƒten lastevan LNV

projecten

Thema 1
440
442
7412
10604

Ontwikkeling bodemfysische bepalingsmethoden (SC-DLOJ.M. Halbertsma)
Regionalisering bodemfysische puntinformatie (SC-DLOJ.H.M.Wösten)
ECdata-base hydraulic functions (SC-DLOJ.H.M.Wösten)
Fysische meetmethoden (AB-DLOJ.A. deVos)

Thema 2
337
Oorzaken verspreiding preferent transport (SC-DLO L.W. Dekker)
359
Transport van opgeloste stoffen (SC-DLO CJ. Ritsema)
Ontwikkeling modelinstrumentarium voor water enStoffentransport door zwellende
en krimpende klei- en veengronden (SC-DLOR.F.A. Hendriks)
Bruikbaarheid structuurgegevens voor voorspelling van bodemfysische transport
parameters (SC-DLO R.F.A. Hendriks)
7369
Analysis/modelling preferential flow of water and solutes in differently textured soils,
ECEnv-project (SC-DLO C.J.Ritsema)
10607
Transport van nutriënten in en beneden de wortelzone in een ecologisch teeltsysteem
(AB-DLOJ.A. deVos)
10621
Aëratie van gestructureerde gronden (AB-DLO C. Rappoldt)
10624
N-fluxes in cropped soils. Improvements of existing models of solute transport and
biological transformations. EcEnv-project (AB-DLO J.A. de Vos)
Thema 3
619
Zakking veengronden door diepe ontwatering (SC-DLO,J.J.H,van den Akker)
637
Preventie bodemverdichting ondergronden (SC-DLO,J.J.H,van den Akker)
7280
Bodemexpertisenetwerk bodembescherming (SC-DLO,D. Boels)
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programma 228

Ruimtelijke patronen envariabiliteit van bodem en grondwater

programmaleider

Ir. B.J.A.van der Pouw—SC-DLO

aanvangsjaar

1994

eindjaar

1997

samenvatting

Het doel van dit programma isdeverstrekking van informatie over ruimtelijke patronen en
variabiliteit van bodem en grondwater voor beleid, planvorming, beheer en gebruik van het
landelijk gebied. Deschaalvan de informatie varieert van lokaal tot nationaal. De inhoud wordt
bepaald door de informatievragers (met name beleid en planvorming). Ten behoeve van het
beleid (nationaal) richt het programma zich op de actualisering van verouderde informatie over
variabiliteit in ruimte entijd van het freatisch grondwaterniveau en deverzameling van ontbrekende bodemvariabelen. Daarnaast wordt deverzamelde informatie bewerkt t o t invoergegevens
voor landelijke en regionale studies naar potentieel bodemgebruik, bodemkwetsbaarheid, wateren milieubeheer. Ten behoeve van de planvorming worden gebiedsdekkend bodem- en grondwaterpatronen geïnventariseerd en geëvalueerd ten aanzienvan gebruiksmogelijkheden, zoals
natuurontwikkeling.

aanleiding

De aanleiding tot het onderzoek ligt in de steedstoenemende druk op een multifunctioneel
gebruik van het landelijk gebied en de nog steeds groeiende zorg over de kwaliteit van bodem
en grondwater in ditzelfde gebied.Vanuit departementaal sector- en facetbeleid iser daarom
groeiende behoefte aan adequate en actuele informatie over die variabelen, en patronen van
bodem en grondwater die (mede)bepalend zijn voor hun potentieel gebruik en kwetsbaarheid.
Vooral vanuit de beleidsverantwoordelijkheid van LNVten aanzien van problemen zoalsvermesting (N-,P-problematiek), verdroging enversnippering iseen belangrijke toename te constateren
in de behoefte aan informatie over bodem enfreatisch grondwater. Daarnaast iser binnen LNV
een belangrijke vraag naar informatie over bodem en grondwater voor de landinrichting. Het
instrument landinrichting wordt meer en meer ingezet voor de uitvoering van nationaal beleid,
bijvoorbeeld voor de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).De EHSiseen ruimtelijk
samenhangende structuur van gebieden met kenmerkende ecosystemen of mogelijkheden
daarvoor. Samengevat: er iseenvoortdurende behoefte aantelkens weer nieuwe informatie
over bodem- en grondwater alsbasisvoor functies en kwaliteiten van het landelijk gebied.

doel

De doelstellingen van dit programma zijn grotendeels ontleend aan de informatiebehoefte van
LNV.Waar derden ook een rol spelen isdit tussen haakjes vermeld. De doelstellingen zijn:
- vaststelling en gedeeltelijke uitvoering van een bodemdataverzamelingsplanvoor landsdekkende bodemkundige informatie (thema 1,ook voor derden);
- ontwikkeling van nieuwe toepassingen van bodemkundige informatie (thema 2en 3, ook
voor derden);
- interpretatie van landsdekkende bodemkundige informatie ten behoeve van beleidsvraagstukken (thema 2,3 en4,ook voor derden);
- verzameling, bewerking en presentatie van informatie over lokale patronen van bodem en
freatisch grondwater ten behoevevan beheer en planvorming (thema 5en 6);
- analyse en beschrijving van lokale/regionale abiotische systementen behoeve van de planvorming (thema 5).
De beoogde resultaten van het onderzoek zijn:
- een completer en actueler, landsdekkend, Bodemkundig Informatie Systeem (BIS);
- methoden voor schematisering van gegevens ten behoeve vantoepassingen, bijvoorbeeld
beleidsvragen;
- informatie over potentieel bodemgebruik en bodemkwetsbaarheid;
- informatie (rapporten, kaarten,digitale bestanden) over ruimtelijke entemporele variabiliteit
van bodem-en grondwater op lokale/regionale schaal,bijvoorbeeld ten behoeve van bestemming en beheer;
- informatie over ecohydrologische systemen (bodem,water, vegetatie) en natuurontwikkelingsmogelijkheden op lokale en regionale schaal,bijvoorbeeld ten behoeve van de planvorming.
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planning 1997

Het werkplan voor 1997wordt voor elk van de 7onderscheiden thema's apart gespecificeerd.
Thema 1:Ontwikkeling bodeminventarisatiemethoden
Het basisonderzoek binnen dit thema betreft detoepassingsmogelijkheden van fuzzy sets en
fuzzy logica in landinventarisatie en landevaluatieonderzoek (project 454). Dit project loopt door
in 1997. Het onderzoek naar detoepassingsmogelijkheden van de klassieke steekproefbenadering wordt in 1997 afgesloten met een publicatie (7552). De noodzakelijke algemene kennisacquisitie vindt voortgang via project 657.Toepassingen van de ontwikkelde theoretische kennis
vinden plaats in vragen vanuit de landbouw (project 7499, projectfinanciering), natuur (project
648) en milieu (project 633,i.s.m.een adviesbureau).
Het onderzoek in dit thema maakt gebruik van de expertise die ontwikkeld wordt in hetSEOproject'Kennissysteem Bodembemonstering' (project 7468). Eengepland nieuw onderzoek naar
de mogelijkheden van het gebruik van selecte voorinformatie in ruimtelijke steekproeven vervalt
door het verlaagde DWK-budget.
Thema 2:Ontwikkeling grondwaterinventarisatiemethoden
Dit thema speelt in op een behoefte aan kwantitatieve enweersonafhankelijke informatie over
de ruimtelijke entemporele dynamiek van het freatisch grondwater. Onderzocht wordt, hoe de
huidige Gt-methodiek kanworden verbeterd en aangepast aan deze behoefte. De resultaten zijn
bruikbaar in beleidsondersteunend onderzoek over het gebruik, de kwaliteit en toekomstperspectieven voor het landelijk gebied binnen dethema's vermesting, natuur, verdroging, waterhuishouding. De problematiek wordt aangepakt langs drie onderzoekslijnen:
(1) Geostatistische interpolatie van grondwaterstanden, gebruikmakend van metingen en
geografisch-hydrologische hulpinformatie.
Het kerngedeelte van deze onderzoekslijn isinmiddels afgerond (SC-DLO-rapporten 158,209,
414). Een belangrijke conclusie isdat maaiveldshoogten een belangrijk hulpmiddel vormt bij
de ruimtelijke interpolatie van grondwaterstanden.
(2) Geregionaliseerde tijdreeksmodellen voor de beschrijving van defreatische grondwaterstand
intermen van overschrijdingskansen, geschikt voor inventarisaties op regionale schaal.
In 1996 isde software die een centrale rol speelt in dit project gereed gekomen (project 585).
Dit project wordt in 1997 afgesloten. Hierop aansluitend wordt in 1997 een begin gemaakt
met het onderzoek naar ruimtelijke interpolaties van grondwaterstandsreeksen.
(3) Beschrijving van de variatie van het freatisch vlak met behulp van stochastische partiële
differentiaalvergelijkingen.
Deze onderzoekslijn maakt gebruik van de resultaten van onderzoekslijn 2.In 1996 is het
project Operationalisering van stochastische modellering van grondwaterstanden m.b.v.
eenvoudige analytische modellen (project 632) uitgevoerd. In 1997start een vervolgproject
(670) waarin de methode zalworden getoetst in een practisch situatie zoals een landinrichtingsproject. In997 zal ook gewerkt worden aan het een project Duurlijnenberekeningen met
behulp van stochastische differentiaalvergelijkingen (647).
Naast deze meer strategische onderzoekslijnen zal ook in 1997actief gezocht worden naar de
toepassing vantijdreeksanalyse en ruimtelijk-statistische methoden bij Gt-actualisatieprojecten en 1: 10000 karteringen ten behoeve van landinrichtingsprojecten. Zo'n operationalisering van opgebouwde theoretische kennis betreft het project 7533: Ontwikkeling
2-Fasensteekproef GHGen GLG.Dit project wordt in 1997 afgesloten.
Thema 3: Landsdekkende bodemkundige informatie
Binnen dit thema isin 1996 het Bodemdataverzamelingsplan gereed gekomen. Het is het
resultaat van een marktonderzoek naarveranderende behoeften aan bodemkundige informatie
(SC-DLO-rapport419). Dit planwordt in 1997voor een deel uitgevoerd. De Landelijke Steekproef
Kaarteenheden (LSK) ishet instrument waarmee gegevensverzameling wordt uitgevoerd. Het
gaat hierbij om verzameling van ontbrekende variabelen (Al, Fe,P)en om het genereren van
statistisch betrouwbare informatie (gemiddelden,spreiding) bij de kaarteenheden van de
Bodem- en Gt-kaart 1:50000.Door het afgenomen DWK-budget zal in 1997 minder geïnvesteerd worden in deze LSK.Desteekproef in GtVI (project 593) zalworden afgerond met een
rapport. Desteekproef in Gt-V (project 638), Gt-VI),zal niet meer in 1997worden afgerond. Een
geplande nieuwe steekproef vervalt. Op Europees niveau wordt in 1997een bijdrage geleverd
aan het schrijven van een protocol voor gegevensverzameling t.b.v. een Europese bodemkundige
database 1:250000 (7598).
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Thema 4: Actualisering grondwatertrappen
In 1996 iser een gericht marktonderzoek gedaan naar het draagvlak voor een landelijke
actualisering van de grondwatertrappenkaarten. Dit onderzoek, samen met gerichte acquisitie,
heeft geresulteerd in een RIVM-opdrachtvoor noodreparatie van een deel van Pleistoceen
Nederland (project 665), met als DWK-contraprestatie een overzicht van de Gt-actualisatienoodzaak voor het gehele Pleistocene gebied (ook project 665). In 1997 zullen verdere acquisitie-acties
worden ondernomen. Erzijn kansen op extern gefinancierde, regionale actualisaties in NoordBrabant (SBI3) en Gelderland (SBI4).
Thema 5: Schematisering/regionalisering
Dit thema betreft de ontwikkeling van methoden voor de bewerking van ruimtelijke bodemkundige informatie t o t informatie toegesneden op een vraagstelling zoals het gebruik in nutriëntenuitspoelingsmodellen. In 1996 iseen definitiestudie naar de systematische ontwikkeling van
bodemvertaalfuncties gestart (668) die, indien financieel nog haalbaar, in 1997zal worden
afgerond.
Thema 6: Gebruik Bodemkundig Informatiesysteem (BIS) en ontwikkeling
GIS-technieken
In 1997zullen de projecten 507 (inhoudelijk beheer BIS-bestanden, LNV-financiering) en 7489
(verstrekking BIS-gegevens,externe financiering) worden voortgezet.
In 1996 iseen definitiestudie gestart met alsdoel het maken van een prototype voor de betere
ontsluiting van landelijke bodemkundige informatie (SBI6),wat thematisch en operationeel
aansluit bij de ontwikkeling van het Meta-lnformatie Systeem binnen DLO-programma 230/273.
Dit initiatief heeft inmiddels geleid t o t een SEO-project dat in 1997 start.
Thema 7:Toegepaste landinventarisatie
Een groot deel van de inte zetten capaciteit (ca. 15mensjaar) zal besteed worden aan
bodemkundig/hydrologisch onderzoek voor landinrichtingsprojecten (financiering door LBL).
Vanaf 1997 isook het bodemkundig onderzoek voor bosreservaten in dit programma en dit
thema ondergebracht. In 1997zullen enkele bosreservaten geïnventariseerd worden. Het onderzoek aan humusprofielen krijgt hierbij speciale aandacht. Hiervoor wordt een gering bedrag aan
DWK-middelen ingezet. Operationalisering van nieuwe kennis en methoden specifiek voor het
onderzoek in landinrichtingsprojecten zal niet langer met DWK-middelen worden gefinancierd.
Tervervanging zal naar externe financiering worden gezocht.
producten

Thema 1 :Ontwikkeling bodeminventarisatiemethoden
Project 454 artikel
Project 663 rapport, evt. artikel
Project 648 rapport, evt. artikel
Project 657 artikel
Project 7499 rapport
Project 7552 artikel
Thema 2: Ontwikkeling grondinventarisatiemethoden
Project 585 rapport
Project 632 rapport, software, evt. een artikel
Project 647 rapport, software, artikel
Project 670 rapport, evt. artikel
Project 671 artikel
Project 7553 artikel
Thema 3: Landsdekkende bodemkundige informatie
Project 593 rapport, bestand met ruimtelijk bodemkundige informatie
Project 638 nog geen concreet product
Thema 4: Actualisering grondwatertrappen
Project 665 rapport, digitale bestanden
Thema 5: Schematisering/regionalisering
Project 668 rapport (o.v.)
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Thema 6: Gebruik BISen ontwikkeling GIS-technieken
Project 507 een kwalitatief goed bestand van landsdekkende bodemkundige informatie
Project 7489 een serie deelbestanden uit het BISvoor externe gebruikers
Thema 7:Toegepaste landinventarisatie
a) rapport met bodemkaarten en digitale bodemgeografische informatie:
deze combinatie van concrete producten wordt geproduceerd in de projecten 2201, 2204,
2735,2745 t/m 2747,3367,3376,3377, 5184, 5858, BBBN1, BBN2.
b) schriftelijke verslagen en adviezen:deze vorm isvan toepassing voor de projecten 3370,4869,
6181, 5185, 5864, 5867t/m 5869,3373,6183t/m 6184.
Voor de overige projecten kan nu nog niet op een betrouwbare wijze het concrete product
worden vermeld. Overeenkomstig de planning worden de producten van thema 7in 1997 of
1998 geleverd.
andere relevante
programma's
indicatie omvang

totaal 3,7 M / , waarvan 1,2 Mƒten lastevan LNV

projecten

Thema 1 Ontwikkeling bodeminventarisatiemethoden
454
Toepassing fuzzy cluster analyse (SC-DLO,J.J.de Gruijter)
633
Steekproefstrategie bagger (SC-DLO,DJ.Brus)
648
Variabiliteit humusvormen (SC-DLO,R.W.de Waal)
657
Kennisacquisitie bodembemonstering (SC-DLO,J.J.de Gruijter)
7499
Ontwikkeling steekproefstrategie P-toestand percelen (SC-DLO,DJ. Brus)
7552
Klassieke steekproefbenadering (SC-DLO,DJ. Brus)
Thema 2 Ontwikkeling grondwaterinventarisatiemethoden
585
Stochastische modellering van grondwaterstandsreeksen (SC-DLO, M. Knotters)
647
Duurlijnenberekeningen (SC-DLO,M.F.P. Bierkens)
670
Gebiedsvalidatie analytische modellen (SC-DLO,M.F.P. Bierkens)
671
Regionalisatie vantijdmodellen (SC-DLO,M. Knotters)
7553
2 Fasensteekproef GHGen GLG(SC-DLO,DJ. Brus)
Thema 3 Landsdekkende bodemkundige informatie
593
Steekproef Gt-VI (SC-DLO,R.Visschers)
638
Steekproef Gt-V (SC-DLO,H.van het Loo)
SBI7
Manual georeferenced soil database for Europe 1:250000 (SC-DLO,P.A. Finke)
Thema 4 Actualisering grondwatertrappen
665
Noodreparatie Gt's in deel van Pleistoceen Nederland (SC-DLO,P.A. Finke)
665
Gt-actualiseringsnoodzaak voor geheel Pleistoceen Nederland (SC-DLO,P.A. Finke
SBI3
Bepaling Gt-actualisatiebehoefte Noord-Brabant (SC-DLO,...)
SBI4
Gt-actualisatie Oost-Gelderland (SC-DLO,...)
Thema 5 Schematisering/regionalisering
SBI5
Definitiestudie toepassing en systematische ontwikkeling bodemvertaalfuncties
(SC-DLO,J.H.M.Wösten)
Thema 6 Gebruik Bodemkundig Informatiesysteem (BIS) en ontwikkeling
GIS-technieken
507
Inhoudelijk beheer BIS-bestanden(SC-DLO,H. Rosing)
7489
Verstrekking BIS-gegevens(SC-DLO,F.de Vries)
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Thema 7 Toegepaste landinventarisatie
2201
Bodemkundig/hydrologisch onderzoek Zuidwolde/Beneden Egge(SC-DLO,
E.van Dodewaard
2204
Bodemkundig/hydrologisch onderzoek Echten (SC-DLO, E. Kiestra)
2735
Bodemkundig/hydrologisch onderzoek Losser-Zuid (SC-DLO,G.H. Stoffelsen)
2743
Bodemkundig/hydrologisch onderzoek Ramele-Pleegsten (SC-DLO,H. Vroon)
2744
Bodemkundig/hydrologisch onderzoek Heeten-Nieuw Heeten (SC-DLO,...)
2745
Bodemkundig/hydrologisch onderzoek Noordwest Overijssel (SC-DLO,J.Stolp)
2746
Klei-inventarisatie Ijsseluiterwaarden (SC-DLO,F. Brouwer)
2747
Droogteschade Markelo-Goor (SC-DLO,G.H. Stoffelsen)
3367
Bodemkundig/hydrologisch onderzoek Winterswijk-Oost (SC-DLO,H. Kleijer)
3370
Bezwaren Ooijpolder (SC-DLO,J.R. Mulder)
3373
Bezwaren Duiven-Westervoort (SC-DLO,D. Groot-Obbink)
3376
Bodemkundig/hydrologisch onderzoek Uitbreiding Landvan Maas enWaal (SC-DLO,
A. Scholten)
3377
Bodemkundig/hydrologisch onderzoek Huinen-Ermelo-Putten (SC-DLO,E. Kiestra)
3379
Bodemkundig/hydrologisch onderzoek Epe-Vaassen (SC-DLO,H. Kleijer)
3698
Bezwaren Noorderpark (SC-DLO,A. Scholten)
4869
Bezwaren Ouddorp-West (SC-DLO,A. Scholten)
5184
Bodemkundig/hydrologisch onderzoek Schouwen-Oost (SC-DLO,G. Pleijter)
5185
Bezwaren Oud-Vossemeer (SC-DLO,W.H. Leenders)
5858
Bodemkundig/hydrologisch onderzoek Graspol (SC-DLO,J.A.M.ten Cate)
5864
Schattingskaart Lage Maaskant (SC-DLO,W.H. Leenders)
5867
Standaardreeks De Hilver (SC-DLO,J.M.J. Dekkers)
5868
Standaardreeks De Hilver (SC-DLO,J.M.J. Dekkers)
5869
T schatting De Hilver (SC-DLO,J.M.J. Dekkers)
6181
Bezwaren Landvan Thorn (SC-DLO,W.H. Leenders)
6183
Schattingskaart Stevol (SC-DLO,W.H. Leenders)
6184
Standaardreeks, 1 eschatting, schattingskaart Beek (SC-DLO,W.H. Leenders)
6185
Standaardreeks, 1 eschatting Centraal-Plateau (SC-DLO,W.H. Leenders)
6186
Standaardreeks, 1 eschatting Mergelland-Oost (SC-DLO,W.H. Leenders)
VBK7
Standaardreeks, 1eschatting,schattingskaart Buggenum (SC-DLO,...)
VBK10 Bodemkundig/hydrologisch onderzoek Westerschelde-Oeververbinding (SC-DLO,...)
VBK14 Bodemkundig/hydrologisch onderzoek Nuenen-Stipthout (SC-DLO,...)
VBK16 Bodemkundig/hydrologisch onderzoek Ponte (SC-DLO,...)
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programma 241

Mestbehandeling enemissiebeperking op de boerderij

programmaleider

Dr.ir. J.H.M. Metz — IMAG-DLO

aanvangsjaar

1994

eindjaar

1998

samenvatting

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

aanleiding

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

doel

Het programma heeft t o t doel devermindering van de emissie uit veehouderijgebouwen,
overeenkomstig de normen van het overheidsbeleid, door middel van het ontwikkelen van
technische entechnologische kennis en inzichten en het onderzoeken vante nemen maatregelen. Tegelijkertijd worden neveneffecten van mogelijke maatregelen onderzocht, zodat geen of
zo weinig mogelijk afwenteling plaatsvindt naar de gezondheid en het welzijn van de dieren, de
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arbeid en arbeidsomstandigheden van dewerker, de doelmatigheid van de bedrijfsvoering, de
geuremissie en de emissies in het vervolg van de mestketen.
Deze doelstelling wordt gerealiseerd via een geïntegreerde, multidisciplinaire onderzoekaanpak,
waarbij verschillende kennisgebieden samenkomen,zoals huisvesting en stalinrichting, bouwtechniek, mestbehandeling en emissies,de mesttechnologie, systeemanalyse en modellering. De
doelstelling wordt uitgewerkt in het onderzoek op deverschillende deelterreinen.
Meetmethoden en strategieën voor stal en opslag
Met uit het vorige programma (150IMAG-DLO) beschikbaar gekomen kennis wordt verder
gewerkt aan de validatie van meetmethoden voor de vaststelling van de ammoniakemissie uit
natuurlijk geventileerde stallen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan nieuwe methoden,
zoals het meten van emissies buiten eenstallencomplex. Voorts wordt gewerkt aan de ontwikkeling envalidatie van continue meetmethoden voor de bepaling van de emissie van methaan,
lachgas en andere milieu belastende gassen.Een bijdrage wordt ook geleverd aan de ontwikkeling van een certificering van meetmethoden op het gebied van gasvormige emissies uit stallen.
Processen in de mest
Devervluchtiging van ammoniak en andere gassen iseen gevolg van microbiologische en chemischeprocessen in de mest. Kwalitatief/theoretisch zijn deze processenvoor een groot deel
bekend. Dit isminder of niet het geval voor allerlei procescondities in het specifieke mesten
stalmilieu. Door laboratoriumonderzoek, maar vooral door onderzoek in een simulatieopstelling
(zogenaamde stalsimulator), zal inzicht worden verkregen in de kwantitatieve effecten op de
vorming en emissievan gassenvan procesomstandigheden, zoalstemperatuur van de mest,
luchtbeweging boven het mestoppervlak, drogestofgehalte van de mest en de pH.Deze gegevensvormen een belangrijke input voor modelvorming op het gebied van stalemissies en zijn van
belang bij de keuzevan adequate en doeltreffende mestbehandelingsmethoden.
Technieken van mestbehandeling en opslag
Tussende uitscheiding van mest en urine door het dier, en de opslag en afvoer van het erf, ligt
de fasevan de mestbehandeling. Diversetechnieken van mestbehandeling zijn met het oog op
emissiebeperking in het verleden al of niet succesvoltoegepast, zoals het spoelen,schuiven,
aanzuren en drogen. Het onderzoek richt zich op verbetering van bestaande, enverkenning van
nieuwe methoden, mede vanuit inzichten die op het gebied van processen in de mest en de
mesttechnologie (programma 241-IMAG-DLO) zijn verkregen. In het bijzonder bij pluimveemest is
ook aan de orde de beperking van emissiestijdens de opslag buiten de stal.
Mestbehandeling ligt in het voortraject van mesttoediening en centrale mestverwerking. In
samenhang met andere DLO-programma's (onder andere 241-IMAG-DLO) zal hier een
ketenbenadering op worden toegepast, dat wil zeggen dat alternatieve mestbehandelingsmethoden worden bezien in relatie tot deverdere bestemming van de mest.
Bouwsystemen
Reeds isbekend uit devorige programmaperiode, dat het vloersysteem in rundvee envarkensstallen een belangrijke rolvervult bij de ammoniakemissie. Bouwtechnisch onderzoek zal zijn
gericht op deformulering van functionele en constructieve eisen aanvloersystemen envervolgens op het ontwerp en op detoetsing van innovatieve vloersystemen met het oog op emissiebeperking. Daarbij wordt aandacht besteed aan de geometrie van vloersystemen, de materiaalkundige afwerking en de duurzaamheid, hetgeen vooral van belang isbij met coatings behandelde
vloeren. Roosten/loeren, dichte vloeren en schijn'vloerenworden bestudeerd, al of niet in
combinatie met een mestbehandelingstechniek zoals het schuiven of spoelen. Een belangrijke
toetsingscriterium isde beloopbaarheid van de vloer door de dieren en eventuele risico's van
klauwbeschadiging.
Een noodzakelijk aandachtspunt vormt de mestdichtheid van opslagsystemen. Aan de orde zijn
het ontwikkelen van een beoordelingsmethode voor de bouwkundige staat van opslagsystemen
en de locatie van lekkages,de ontwikkeling van in situ reparatietechnieken en een economisch
beoordelingssysteem met betrekking t o t reparatie of sloop. Deschatting van de emissie van
mestvloeistof naar de bodem en het grondwater iseen onderdeel van het onderzoek.
Met bestaande bouwkostenprogramma's en nieuwe applicaties kunnen de bouwinvesteringen
worden gekwantificeerd, die uit de keuze van bepaalde milieumaatregelen voortvloeien.
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Huisvesting en integratie
De emissie van een stalwordt bepaald door de integratie van elementen in het totale huisvestingssysteem. De lay-out van de stal, de inrichting en het gebruik ervan door de dieren heeft
grote invloed op de plaats enverspreiding van de uitgescheiden mest en urine, en daarmee op
de emissie.Tegelijkertijd spelen klimaatfactoren een rol. In het onderzoek wordt de emissie
nagegaan van gehele stalsystemen enwordt tevens de bijdrage daaraan van de afzonderlijke
factoren geanalyseerd. Bijzondere aandachtspunten zijn: strooiselstallen,volière stallen,verkleining vloeroppervlak, grupstal en klimatisering.
Vanuit de optiek van integratie zal ook worden gekeken naar detechnische duurzaamheid van
maatregelen op stalniveau. Eventueel zullen daar speciale proefmodellen voor worden ontworpen. Een bijzonder aandachtspunt isde duurzaamheid van vloerafwerkingen, mede in relatie t o t
het gebruik van mestschuiven en de neerslagvan ureasezout. Met het oog op de certificering van
emissiearme stallen worden detechnische specificaties gerubriceerd,waarop de duurzaamheid
valtte toetsen.
Emissiemodel op stalniveau
Het ontwikkelen van een kwantitatief technisch model, dat de emissie uit stallen kan voorspellen,
heeft in het programma hoge prioriteit. De input voor zo'n model komt uit de diverse onderzoeklijnen binnen het programma. De modellen moeten de basisvormen voor de beoordeling van
nieuwe stalsystementen aanzienvan emissie eisen.Alszodanig vormen ze een alternatief voor
het doen van emissiemetingen. De kwantitatieve nauwkeurigheid van de modellen is een
belangrijk aspect.
Geuronderzoek en luchtkwaliteit in stallen
Nieuwe mestbehandelingstechnieken kunnen positieve maar ook negatieve gevolgen hebben
voor de geuremissie van een bedrijfsgebouw. Dit betekent dat de door de Hinderwet gehanteerde geurnormen kunnen veranderen. Insamenhang met het emissieonderzoek zullen waar
nodig geurmetingen worden gedaan en zal een koppeling worden gemaakt tussen NH3-maatregelen en de invloed op de geuremissie(reductie).
Ook zullen de consequenties van mestbehandelingstechnieken op de stofconcentratie in de
stallucht worden gemeten. De resultaten worden meegenomen bij de keuze van emissiebeperkende maatregelen. Dit aspect isin het bijzonder van belang bij het mestdrogen in pluimveestallen.
Emissie van andere gassen
Inventariserend onderzoek zalworden gedaan naar de omvang van de emissie van methaan,
lachgas en eventueel andere gassen met een broeikaseffect of anderszins schadelijk effect voor
het milieu. De inventarisatie kan de basiszijn voor een kwantitatieve schatting van de uitstoot en
wellicht voor het opstellen van emissiefactoren. Ineerste instantie zalworden bestudeerd welke
invloed NH3emissiebeperkende systemen hebben op de emissie van andere gassen.
Zoals eerder aangegeven, zullen voor de belangrijkste componenten continue meetmethoden
worden ontwikkeld, zodat gericht onderzoek kan worden begonnen naar de mogelijkheden van
emissiereductie.
planning 1997

Doelmatige meettechnieken en -strategieën
Centraal staat de ontwikkeling van doelmatige, breed inzetbare en relatief goedkope technieken
voor het meten van emissies in deveehouderij. Eenbelangrijk kader zal zijn de monitoring ten
behoeve van Groen Label en de regeling voor demonstratieprojecten, alsmede de controle van
de AMvB Huisvestingssystemen.Verworven expertise zal worden ingezet binnen het programma
'Economie, bedrijfsvoering en milieukwaliteit' (LEI-DLO).Het vaststellen van emissiesvan ammoniak en geur vantraditionele en innovatie stalsystemen zal in 1997ondergebracht zijn in een
WDT-programma.
Veevoeding en emissies
Mede op basisvan desk-research zullen uitgangspunten worden aangeleverd voor de relatie
tussen rantsoenen en de samenstelling en hoeveelheid van geproduceerde mest en urine voor
rundvee.Voor varkens zal met name nadere uitwerking plaatsvinden van de mogelijkheden t o t
ammoniakemissiebeperking door verlaging van de pHvan de urine via veevoedingsmaatregelen.
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Laatstgenoemde onderzoekinspanningen worden nauw afgestemd met het nieuwe programma
'voeding-ammoniak &voeding-gezondheid' (ID-DLO).
Emissie-arme vloersystemen rundveestallen
Het onderzoek naar mogelijkheden voor emissiebeperking uit rundveestallen via mestbehandeling (spoelen,aanzuren) wordt afgerond. In navolging op het omvangrijke onderzoek naar
constructieve aspecten van emissie-arme stalvloeren worden technologisch eenvoudige en uit
kostenoogpunt aantrekkelijke oplossingen getest, zoals een dichte, hellende betonvloer zonder
mestkelder. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan bouwkosten, beloopbaarheid en
certificering van stalvloeren.
Ammoniakemissiemodel
Het technisch ammoniakemissiemodel voor de ammoniakemissie van rundveestallen zal verder
worden uitgebreid en gevalideerd voor de Nederlandse situatie. Uitbreiding betreft o.a. met een
verbeterde module voor devoorspelling van de ammoniakemissie uit de mestkelder. Mede op
basisvan de uitkomsten van hetveevoedingsonderzoek kan het model worden ingezet als
instrument om de ammoniakemissie van natuurlijk geventileerde rundveestallen te bepalen, en
voor optimalisatie van combinaties van mestbehandelingsstrategieën en veevoedingsmaatregelen.
Mineralenstromen en mestsamenstelling
Een model voor simulatie van mineralenstromen op Nederlandse varkensbedrijven wordt verder
ontwikkeld, zodat het alsgebruikt kan worden voor de monitoring van mineralenstromen en de
evaluatie van nieuwe mestbehandelingstechnologieen i.r.t. mestafzet. Door vergelijking met
gegevens uit enkele Europese landen kan de geldigheid van het model in internationaal verband
aangegeven worden. Uitgaande van primaire scheiding in de stal wordt een mestbehandelingssysteem voor varkensbedrijven ontwikkeld engetoetst dat mogelijkheden biedt voor een integrale aanpak van ammoniakemissie en mineralenafzet. Daarnaast zalworden gewerkt aan de
ontwikkeling van on-line meetmethoden voor mestsamenstelling in de praktijk. Dit biedt mogelijk een alternatief voor bemonstering en analyse.
Milieu-aspecten van welzijnsvriendelijke varkenshuisvesting
Voor verschillende welzijnsvriendelijke huisvestingssytemen voor zeugen zullen de gevolgen voor
ammoniakemissie, mestkwaliteit en mestafzet in kaart gebracht en zo mogelijk oplossingsrichtingen voor emissiereductie (voeding, management) worden aangegeven.
Emissiebeperking vleeskuikenstallen
De ammoniakemissie uit strooiselmest van vleeskuikens lijkt te kunnen worden gereduceerd door
toevoeging van een nitrificerende en denitrificerende bacterie, Thiosphaera pantotropha, aan
het voer. De relatie tussen dosering, de bereikte reductie van de ammoniakemissie en de invloed
van deverplichte entingen en eventueletoediening van antibiotica zalworden gekwantificeerd.
Te bereiken eindresultaten in 1997
- eenvoudige en relatief goedkope meettechniek voor monitoring ammoniakemissies van
mechanisch geventileerde praktijkstallen, gebaseerd op zgn. Ferm-buisjes
(octrooi; publicatie *')
- ontwerp van een meettechniek voor controle op ammoniakemissiereductie in het kader van
AmvB-Huisvesting (publicatie; meettechniek)
- operationeel computermodel voor berekening van de ammoniakemissie uit melkveestallen,
excl. voedingsmodule (wetenschappelijke artikelen *2)
- rekenregels voor relatie voeding - mest/-urine hoeveelheid en samenstelling (publicatie)
- operationeel computermodel voor mineralenstromen op varkensbedrijven (incl. publicatie)
- ontwerp van een emissie-arme varkensstal gebaseerd op primaire mestscheiding (publicatie)
- emissie-arme rundveestallen op basisvanvloervarianten (publicaties *3)
- wetenschappelijk artikel mestbemonstering en -samenstelling *4
- ontwerp van on-line meettechniek voor mestsamenstelling (publicatie)
- haalbaarheid van ammoniakemissiereductie in welzijnsvriendelijke huisvestingssystemen voor
zeugen (wetenschappelijke publicatie)
- eindrapportage SWAMP
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Schottens, R.en A. Hol. Toepasbaarheid Ferm-buisjes voor vaststelling ammoniakemissie uit
mechanisch en natuurlijk geventileerde stallen. IMAG-DLO rapport
Monteny, G.J., D.D.Schulte, A. Elzing and E.J.J. Lamaker. A conceptual model for the
ammonia emission from cubicle dair cow houses.Transactions of theASAE
Monteny, G.J. and E.J.J. Lamaker. Impact of ventilation rate and inside climate on the
ammonia emission from the slurry pit in a cubicle dairy cow house. Wetenschappelijk artikel
Braam, R.et al. Reductie ammoniakemissie rundveestallen door hellende betonvloer en
mestopslag buiten destal. IMAG-DLO rapport
Derikx, P.J.L., N.W.M. Ogink and P. Hoeksma. Determination of mineral content in Dutch
manure. Wetenschappelijk artikel NJAS
andere relevante
programma's

129,247,315

indicatie omvang

totaal 2,9 M / , waarvan 2,3 M / ten lastevan LNV

projecten

(mede-)gefinancierde projecten:
51.310 M Optimal useof animal slurries for input reduction and protection of the environment in
sustainable agricultural systems (SWAMP) (IMAG-DLO,J.F.H.Huijsmans)
53-xxx
Doelmatigheid van meettechnieken en bemonsteringsstrategieen voor gasvormige
emissies in de veehouderij (nieuw project) (IMAG-DLO, P.W.G. Groot Koerkamp)
53.303
Invloed mestbehandelingssystemen op NH3-emissie uit rundveestallen (IMAG-DLO,
G.J. Monteny)
53.321 Ammoniakemissie in relatie tot voederstrategie en weidegang voor melkvee (nieuw
project) (IMAG-DLO, M.C.J.Smits)
53.319 Bouwkundige constructies t.b.v. emissie-arme en welzijnsvriendelijke huisvestingssystemen (IMAG-DLO,CR. Braam).
53.409 Mineralenstromen binnen het varkensbedrijf in relatie t o t mestbehandeling en -afzet
(titel bijgesteld) (IMAG-DLO, P.J.L. Derikx/ H.W.M. Ogink, tijdelijke vervanging)
53.410 Mestsamenstelling (IMAG-DLO, P.J.L. Derikx)
53-xxx
Milieu-aspekten van eenwelzijnsvriendelijke omgeving voor zeugen (nieuw project)
(IMAG-DLO, C.M. Groenenstein)
5052
Onderzoek naar de microbiologische stikstofhuishouding in mestvan vleeskuikens
(ID-DLO, M.C. van der Hulst)
50 % EU-financiering
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programma 256

Optimaliseren vanwater en nutriëntenbeheer in de beschermde
teelten

programmaleider

Dr. Cecilia Stangheilini — IMAG-DLO

aanvangsjaar

1996

eindjaar

1999

samenvatting

Het programma moet resulteren in ontwerpen voor 'optimale' beschermde teeltsystemen voor
zowel substraat alsgrondgebonden teelten. Hierbij iseenverbeterde efficiëntie van het watergebruik gekoppeld aan een minimale emissievan nutriënten en bestrijdingsmiddelen. Het resultaat
wordt bereikt door de integratie van kennis en meettechnieken. Dit kan door het vaststellen van
de water en nutriëntenbehoefte van gewassen enerzijds en door techniekontwikkeling van teelt
en/of toedieningssystemen die het mogelijk maken om water en nutriënten efficiënter te benutten anderzijds.

aanleiding

In de NRLO-Meerjarenvisie (19951998) valtte lezen over'Beperking milieubelasting': "De milieubelasting door de primaire plantaardige productie dient verder beperkt te worden. Het is daarbij
wel noodzakelijk de relaties te kunnen bepalen tussen deteeltmaatregelen door boer en tuinder
en de omvang van emissies naar lucht, grond en oppervlaktewater'. Het aandeel van de Nederlandse glastuinbouw in relatie tot detotale landbouwoutput (in guldens) isongeveer 20%,
terwijl het slechts 0,5% (10000 ha) in beslag neemt van het totale beteelbare oppervlak. Het is
niet verbazingwekkend dat op zo'n intensief beteeld oppervlak grote hoeveelheden water en
nutriënten vereist zijn om de hoge producties te realiseren. Kengetallen zijn
10000 m3(HjO)/(ha.jaar)en 1000 kg(stikstof)/(ha.jaar); hiervan spoelt ongeveer 30% van het
water en 50%van de stikstof naar grond of oppervlaktewater. Het totale stikstofoverschot van
de Nederlandse glastuinbouw wordt geschat op bijna 5miljoen kg/jaar, wat overeen komt met
een halve ton per ha (IKCInformatie Glasgroenten en Bloemisterij, 1/94).Bestaande wetgeving en
beleidskaders (b.v.Structuurnota Landbouw, WVO/Lozingenbesluit) schrijven echter steeds
stringentere normen voor, t.a.v. het maximaal toelaatbare gehalte aan nutriënten en bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater. Bovendien iser behoefte (zowel van de consument als
de producent) aan een milieuvriendelijker productiewijze. Hierbij ishet beperken van emissies
naar grond en oppervlaktewater een belangrijk facet.
Naast het milieuvraagstuk komt, zowel hier als in andere landen (zoals die rondom de Middellandse Zee),devraag naar voren of de huidige tuinbouwontwikkeling wel duurzaam kan zijn, dit
mede gezien de algemene schaarste aanwater van goede kwaliteit (verzilting). Dit wordt
verergerd door het uitspoelen van nutriënten en pesticiden. Een blijvend gebruik van natuurlijke
watervoorraden voor beschermde teelten en een gelijktijdige vermindering van de belasting van
het milieu maken het in feite noodzakelijk, dat de belangrijkste oorzaken van verspilling worden
aangepakt. Hiervoor moet de mogelijke vermindering van de behoefte aanwater voor irrigatiedoeleinden worden bepaald. Het huidige niveau van productie in detuinbouw kan alleen op peil
blijven door een verbeterde efficiëntie van het watergebruik.
Probleemstelling
In de nota 'LNVwaterbeleid' (mei 1995 pag. 11)staat:'de land entuinbouw ervaart de milieu en
watermaatregelen die de sector moet doorvoeren alseen zware last die de concurrentiepositie of
zelfs de bestaanszekerheid in gevaar kan brengen'.Ter illustratie: NMP+ en SNL (Structuurnota
Landbouw) schrijven vóór, dat voor het jaar 2000, 100% van de kasteelten in gesloten systemen
(zonder lozing van nutriënten en bestrijdingsmiddelen) moet plaatsvinden. Inmiddels wordt
algemeen aangenomen, dat dit doel economisch niet haalbaar ismet de huidige 'state of the
art'. Het isdus noodzakelijk dat nieuwe teeltsystemen worden ontwikkeld waarbij water en
nutriëntenbehoeften van gewassen beter worden bepaald en beheerst. Deze nieuwe teeltsystemen zullen grote investeringen vragen. Dit laatste wordt ook onderschreven in eerdergenoemde
nota 'LNV waterbeleid'. De meest voor de hand liggende oplossing hiervoor lijkt substraatteelt
met recirculatie zonder lozing van afvalwater. Dit wordt echter om teelttechnische/economische
redenen niet algemeen toegepast, o.a.vanwege de slechte kwaliteit van gietwater. Het natriumgehalte van leidingwater maakt bijvoorbeeld bij paprikateelten een lozing van meer dan 30%
noodzakelijk, terwijl bij gebruik van goed regenwater 'maar' 8% lozing nodig is.Bij gebruik van
grondwater issoms nog meer dan 30% lozing vereist om de maximale productie te verkrijgen.
Bij de aanpak van het probleem iser eenverschiltussen substraatteelten en grondteelten. Bij
substraatsystemen ishet noodzakelijk om recirculatie mogelijk te maken (door het vaststellen van
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de natriumtolerantie, selectief herstellen van devoedingsoplossing, filtratie/ontsmetting van de
oplossing). Bij grondgebonden teelten (dat zijn vrijwel alle gewassen met een hoge plantdichtheid) zal het accent moeten liggen op het ontwikkelen van fertigatie strategieën die het doorspoelen naar de ondergrond minimaliseren.
Voor wat betreft andere beschermde teelten,zoals detrek van witlof, schrijft deWet Verontreiniging Oppervlaktewater (VWO) voor, dat lozing van proces en restwater moet worden voorkomen. Dit betekent reiniging en/of hergebruik. Hiervoor zijn echter nog geen rendabele systemen
beschikbaar. De benodigde aanpassing van de huidige treksystemen moet resulteren in een
combinatie van economische reinigingstechnieken met een aangepaste watergeefmethode en
verbeterde doorstromingspatronen in de trekbakken.
Doelgroep
Het hier voorgestelde programma houdt een combinatie in van kennisontwikkeling op fundamenteel/wetenschappelijk niveau entoepassing van deze en elders aanwezige kennis bij het
ontwerp van geïntegreerde teeltsystemen. Zij moeten rechtstreeks toepasbaar zijn in de Nederlandse tuinbouw. Het isvanzelfsprekend (en het hoort bij het bewaking van de kwaliteit), dat de
hierbij gegenereerde kennis voor de water en nutriëntenbehoefte van gewassen in relatie tot
klimaatmanagement enwortelmedium wordt vastgelegd in publicaties met als doelgroep collega
onderzoekers zowel op nationaal als internationaal niveau.Daarnaast zullen in voorkomende
gevallen vaktechnische publicaties worden gepresenteerd aanvoorlichting en bedrijfsleven.
doel

Het beoogde doel ishet ontwerpen van 'optimale' teeltsystemen,waarbij een verbeterde
efficiëntie van het water en nutriëntengebruik isgekoppeld aan minimale emissie van nutriënten
en bestrijdingsmiddelen. Hierbij zal de rentabiliteit als randvoorwaarde moeten dienen. Het zal
voornamelijk gaan om 'closedloop' systemen op substraat voor kasgroenten en bloemen en
andere teelten (o.a.trek van witlof) die hier geschikt voor zijn, en strategieën en/of systemen
voor water en nutriëntentoediening voor grondgebonden teelten.
Deze doelstelling sluit aan bij de NRLOmeerjarenvisie voor het ontwerp van duurzame bedrijfssystemen. Dezevisie luidt: "De resultaten van het onderzoek naar de relatie tussen de giften aan
nutriënten door deteler en de mate van emissie naar... oppervlakte en grondwater zijn bouwstenen voor hetteeltonderzoek. [...] Degeïntegreerde systemen bieden... de meeste kans op een
acceptabel bedrijfsrendement'.
Mogelijke invloed (spinoffs):
- kwaliteitsverbetering van hette oogsten product door het regelen van de samenstelling van
het voedingswater, in het bijzonder de verhouding van water en eventueel afzonderlijke
mineralen;
- expertiseopbouw op eenterrein dat in de komende jaren zowel nationaal als internationaal
in de belangstelling zal komen te staan (niet behorend t o t SEO);
- mogelijke toepassing van de hierbij te ontwikkelen technieken in overige sectoren van de
land/tuinbouw, zoals o.a.fruitteelt, de boom en de visteelt.

planning 1997

Het hoofddoel van het programma (vermindering van uitspoeling) wordt benaderd door de
integratie vantwee verschillende aspecten in innovatieve ontwerpen van
teeltsystemen/strategieen. Detwee afzonderlijke aspecten zijn: ten eerste het vaststellen van de
behoefte aanwater en nutriënten, afhankelijk van groei stadium enweer, om het aanbod
daarop te kunnen stemmen.Tentweede de ontwikkeling van:
a. toedieningsstrategieën om uitspoeling bij grondgebondenteelten tegen te gaan en
b. behandelingstechnieken van de voedingsoplossing bij substraatteelten om het tussentijds
lozente vermijden.
In het jaar 1997zal (zoals in 1996) het accent nog sterk liggen op detwee afzonderlijk genoemde
"bouwstenen', mede omdat een relatief groot deel van de inspanning isvastgelegd als contrafinanciering.Vanwege de geringe middelen en de met 5% gereduceerde inspanning per fte, iser
geen kans om in 1997 de inspanning m.b.t integratie van beide elementen op te kunnen voeren
binnen de programma capaciteit. Wel zal 0,5 fte vanuit de innovatiegelden gereserveerd worden
voor een project (optimalisatie van het watergebruik op bedrijfsniveau) waarmee, door het
oplossingsgericht aanpakken van specifieke gevallen (zowel binnen- als buitenland), deverschillende aspecten van het probleem zullen worden geïntegreerd. Echter, dete behalen resultaten in
1997zijn sterk afhankelijk van het verwerven van externe gelden,waardoor hier vermoedelijk
een knelpunt zal ontstaan. Het programmawerkplan 1997wordt nog definitief vastgesteld in
overleg met de begeleidingscommissie. Het voorlopige plan luidt als volgt:
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Thema 1 .Vaststellen/aanpassenvan vraag en aanbod van w a t e r en nutriënten
Onder geconditioneerde omstandigheden wordt onderzocht of via gestuurde (sub-optimale in
het bijzonder) Ntoediening aan het gewas, de kwaliteit (droge stof verdeling, nitraatgehalte)
beïnvloed kan worden (project 10111). Devruchtvorming en -groei zal in verband worden
gebracht met EC van devoedingsoplossing (en ophoping van Natrium in het bijzonder) in een
'commercieel' tomatengewas (project 10121,tevens gebruik makend van gegevens uit project
51308 uit programma 217). Het doel isom voldoende informatie te verzamelen om een prototype voedings- en klimaat-huishouding strategie te ontwikkelen (later in het programma traject)
waarbij lozen van de voedingsoplossing geminimaliseerd kan worden, onder de randvoorwaarde
dat een aanvaardbaar productie en productkwaliteit behaald wordt. Bij het ontwikkelen van
sturingssystemen voor het regelen van dewater- en nutriëntengift zoals dat gebeurt in WATERMAN (project 50303) spelen ruimtelijke variabiliteit van de substraateigenschappen, variabiliteit
in de toediening en variabiliteit in beworteling een hoofdrol bij de interpretatie van metingen en
sturing die hierop moet plaatsvinden. Belangrijk iste weten wat voor variaties in watergehalte,
drukhoogte en geleidbaarheid er in dewortelzone optreden en welke setpoints nagestreefd
kunnen worden. Hiervoor wordt een nieuw project voorgesteld in najaar 1996(project 106xx).
Thema 2. Ontwikkeling van meet-, regel-,toedienings- en reinigingstechnieken
Het onderzoek over selectieve behandeling van nutriënten in een recirculerende voedingsoplossing moet in 1997 een regelalgorithme opleveren voor toediening vanwater en kalium,via een
praktische proef in een kas.Daarnaast zal, mede afhankelijk van het toekennen van andere
middelen (0,5 fte uit de 'innovatiegelden' isreedstoegezegd), het onderzoek zich richten op het
uitbreiden van het algorithme met daarbij de inpassing van modellen (zoals deels ontwikkeld in
de bovengenoemd thema 1)voor de opname van nutriënten (vooral voor de niet meetbare
ionen).
Het onderzoek naar dewerking van langzame zandfiltratie alsverwijderingsmethode voor
wortelpathogenen zalworden gericht op twee sectoren.Voor de glasgewassen zullen de meest
effectieve combinaties van ontwerpparameters zoals korrelgrootte, poriënvolume en doorstroomsnelheid worden vastgesteld. Indeze wordt ook een bijdrage geleverd aan hetPBGproject naar detoepassing van zand-en lavafilters op semi-praktijkschaal. Daarnaast zullen de
mogelijkheden worden onderzocht om dit verwijderingsmechanisme toepasbaar te maken voor
het zuiveren van rest- en proces-water in dewitlofsector. Voor beide onderwerpen worden
sponsors gezocht. Het ontwikkelen van kennis m.b.t. het zuiveringsproces ishet onderwerp van
een concern-SEOvoorstel dat in samenwerking met het IPO-DLOgeschreven is.
Wat grondgebondenteelten betreft: in 1996 komt en simulatiemodel voor de beschrijving van de
beweging vanwater en nutriënten in dewortelzone gereed. Hiermee zullen in 1997 fertigatiestrategieën nagebootst worden die leiden tot een betere benutting van water en nutriënten in
de wortelzone. De meest belangrijke strategieën zullen in komende jaren met experimenten
getoetst worden. Verder zal detheorie achter het simulatiemodel in 1of 2artikelen gepubliceerdworden (project 10627). Nieuwe sensortechnologie (in het kader van programma 257
ontwikkeld) voor het meten vanvochtgerelateerde parameters in grond,substraten en andere
materialen zal naar toepasbaarheid, nauwkeurigheid en duurzaamheid in dit kader getoetst
worden (project 50307).
Thema 3. Ontwerp van integrale teeltsystemen
Het EUgesponsord project WATERMAN (51303) zal aandacht besteden aan het integreren van
water transport enwater-opname modellen, met innovatieve meettechnieken in een irrigatie
strategie die de uitspoeling bij grondgebondenteelten zal minimaliseren. In 1997zullen prototypen vantwee algorithmes (MINinmum WATer en MINimum LEACH) gereed komen. Deze zullen
later geïntegreerd worden in de beoogde irrigatiestrategie. In het kader van project 10721 zal in
1997verder gewerkt worden aan het opzetten van een multiple-goal model. Hiervoor zullen
efficiëntie en emissiedoelen voorlopig worden gekwantificeerd, alsmede input-output relaties,
om tot en aanzet van een raamwerk model te komen. Eengerelateerd concern-SEO voorstel,
i.s.m. met SC-DLOen LUW betreft het ontwikkelen van een expertsysteem voor water-/ nutriënten huishouding, specifiek voor open teelten.
Verwachte output
Naast datgene dat al in detekst genoemd is,zullen in 1997 nog een aantal publicaties m.b.t dit
programma verschijnen (c.q.aangeboden worden) zowel in de Nederlandse vakpers als in
gerefereerde internationale tijdschriften. Dit isin het bijzonder het geval m.b.t. het werk verricht
onder thema's 1en 2(projecten 10111; 10121; 10627; 50320 en 51309). Deze globale afspraak
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zal i.o.m. de begeleidingscommissie later gespecificeerd worden. Daarnaast zullen zowel voor
project 10712 en 50320 respectivelijk tussentiidse- en eindrapportages voor de externe financiers
(DIARPen EU-AIR III)worden gemaakt. Het eerstejaarrapport naar de EU-FAIR programma voor
het WATERMAN project (50303) zal ook medio 1997gereed komen. Nog niet te voorziene
bijdragen zullen geleverd worden aanverschillende internationale symposia,waarvan de proceedings veelal in Acta Horticulturae verschijnen. De LNV-DWK bijdrage aan het onderzoek zal
expliciet in alle outputs worden vermeld.
andere relevante
programma's

216, 217,226,232,288,293,308,315

indicatie omvang

totaal 1,3 M / , waarvan 1,0 Mƒten lastevan LNV

projecten

10111
10121
10627
106xx
10712

50303
50307
50320
51309

Groei-gereguleerde stikstofvoeding bij kasgroenten (AB-DLO, B.W. Veen)
Effect vantemperatuurverdeling binnen een kasgewas op sapstroom, waterhuishouding en groei (AB-DLO, L. Marcelis)
Simulatie vanwaterbeweging en Stoffentransport in dewortelzone (AB-DLO,
M. Heinen)
Het effect van ruimtelijke variabiliteit van fysische eigenschappen van de wortelzone
op fertigatiestrategie in de glastuinbouw (AB-DLO, M. Heinen)
Optimalisering van kwaliteitsproductie bij minimalisatie van emissievan nutriënten,
gebruik makend van fysiologische enfysische systeembeschrijvingen (AB-DLO,
P.v.d.Sanden)
Water management for non-closed crop production (IMAG-DLO,J. Balendonck)
Onderzoek diëlectrische bodemvochtgehalte sensoren (IMAG-DLO,J. Balendonck )
Het ion-selectief meten en regelen van nutriënten in voedingswater bij kasteelten
(IMAG-DLO,T.H.Gieling)
Ontwikkeling van entechnisch onderzoek aan bedrijfssystemen voor de tuinbouw
(IMAG-DLO, E.A.van Os)

185

programma 288

Fosfordynamiek in landbouwgronden ende nutriëntbelasting
van grondenoppervlaktewater: ontwikkeling van modellen en
maatregelen voor de onderbouwing van landbouw, natuur en
milieubeleid

programmaleiders

Ir. O.F.Schoumans— SC-DLOen prof.dr.ir. O.Oenema— AB-DLO

aanvangsjaar

1996

eindjaar

1999

samenvatting

Het onderzoek naar defosfordynamiek in landbouwgronden wordt in dit programma geïntegreerd met het onderzoek naar de nutriëntenbelasting van grond- en oppervlaktewater. Het sluit
aan bij de beleidsindicaties vanuit DWK en de POM-werkgroep Verliesnormen, maar niet alle
wensen zijn gehonoreerd wegens eentekort aan middelen bij SC-DLO.Het gaat in dit programma om de relatiestussen bemesting, bodemvruchtbaarheid en nutriëntenverliezen en de effecten van bodem en hydrologie daarop. Daarvoor wordt aanvullend proces- en modelonderzoek
verricht in bodem en kleine waterlopen. Naast de procesformulering wordt ook de opschaling
van veld naar regio beter onderbouwd. De resultaten worden verwerkt in een modelinstrumentarium waarmee bovengenoemde relaties op verschillende schaalniveaus kunnen worden berekend. De resultaten dienen verder voor de uitwerking van adviezen voor fosfaatbemesting en
acceptabele verliezen van stikstof en fosfaat of andere beleidsalternatieven die in het kader van
het mestbeleid worden ontwikkeld. Daarnaast richt het programma zich ook op de ontwikkeling
van aanvullende, gebiedsgerichte maatregelen ter vermindering van de nutriëntenemissies naar
grond- en oppervlaktewater. Het programma ondersteunt verder het DLO-programma op het
gebied van nationale milieubeleidsevaluaties en stikstofonderzoek (315).

aanleiding

Het gebruik van nutriënten in de Nederlandse landbouw isde laatste decennia sterk toegenomen
door de intensivering van de landbouw. Doordat de grotere aanvoer van nutriënten op bedrijfsniveau slechtsvoor een deel isgecompenseerd via een grotere afvoer door gewassen en dierlijke
producten isook de nutriëntenbelasting van de bodem sterktoegenomen. Als gevolg daarvan
zijn ook de verliezen van stikstof en fosfaat naar grond en oppervlaktewater gestegen en wordt
vaak niet meer voldaan aan de normen van de milieukwaliteit.
Het mestbeleid iser op gericht de doelstellingen voor het landbouwbeleid en het milieubeleid
weer dichter bij eikaarte brengen. In de notitie Derde Fasevan het Mest enAmmoniakbeleid is
voorgesteld om daartoe acceptabele verliesnormen vastte stellen,rekening houdend met
landbouwkundig onvermijdbare verliezen en milieukundig acceptabel verliezen. Uit het onderzoek dat vervolgens isuitgevoerd (N-en P-deskstudies) isvoorlopig geconcludeerd dat er een gat
istussen de landbouwkundig onvermijdbare verliezen en de milieukundig acceptabele verliezen.
Beide verliezen kennen bovendien een grote onzekerheidsmarge. Dit geldt bij fosfaat ook voor
de termijn waarop doorbraak naar het oppervlaktewater te verwachten is.Deonzekerheid wordt
deels veroorzaakt door marges in de doelstellingen voor het gewenste landbouwkundig gebruik
en de nagestreefde milieukwaliteit, en deels door hiaten in de kennis en gebrek aan gegevens.
Daarom werd voorgesteld nader onderzoek uit te voeren op grond waarvan het gat kan worden
verkleind en de onzekerheid gereduceerd. De hiaten in de kennis hebben onder meer betrekking
op de kwantificering van de effecten van denitrificatie (N),fixatie (P)en immobilisatie (N en P) op
de landbouwkundig onvermijdbare verliezen.Voor de berekening van de uitspoelingsverliezen
die voor het milieu van belang zijn isverder ook meer inzicht nodig in de effecten van de fosfaat
(en stikstof) toestand van de bodem, de rol van preferentiële stroombanen (zoals scheuren in klei
en veengronden) en de bijdrage van processen in slootbodems en perceelssloten aan de effecten
op de waterkwaliteit enwaterecosystemen. Erzijn diverse aanwijzingen dat stroming door
scheuren en macroporiën in klei enveengronden grote invloed kan hebben op de uitspoeling
van stoffen en dat er ook in zandgronden preferentieel transport optreedt. De betekenis hiervan
voor de uitspoeling van nutriënten dient nader te worden onderzocht en gekwantificeerd. Ook
de processen en ecologische effecten in kleine oppervlaktewateren verdienen meer aandacht
gezien de duidelijke invloed op acceptabele verliezen en normstelling (N-deskstudie).
Overheid en landbouwbedrijfsleven hebben behoefte aan een betere onderbouwing van respectievelijk het mest en milieubeleid en het mineralenmanagement. Beide zijn daarbij gebaat bij
een kennisinstrumentarium waarmee enerzijds de milieueffecten van het beleid op regionale en
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nationale schaal kunnen worden geëvalueerd en anderzijds het nutriëntenmanagement op
bedrijfsniveau beter kan worden afgestemd op de milieudoelstellingen. Erisdaarbij behoefte
aanverdieping van de kennisvan desamenhangtussen gecompliceerde en interactieve processen en een vertaling van de kennis in praktisch hanteerbare instrumenten. Modellen spelen
hierbij een belangrijke rol omdat de kennis hierin op systematische wijze wordt samengebracht
en geoperationaliseerd. Uit de evaluatie van het voorgaande programma isgebleken dat met
name de vertaling naar de praktijk meer aandacht verdient. Het isdaarom van belangt o t een
goed afgestemde set modellen te komen waarmee aan alle doelstellingen kan worden voldaan.
Zowel uit praktische alswetenschappelijk overwegingen iser behoefte aan eenverdere verbetering en toetsing van de formulering van een aantal processen en een nadere conceptuele en
operationele validatie van de modellen met behulp van meetgegevens. Daarnaast isook een
koppeling nodig met modellen die het preferentieel transport van water door bijv. scheuren (in
klei enveengronden) beschrijven.
Eendergelijk modelleninstrumentarium kantevens een belangrijke rol vervullen bij de verdere
onderbouwing van effect of oplossingsgerichte maatregelen die in aanvulling op het generieke
beleid nodig zijn om op gebiedsniveau specifieke beleids of beheersdoelstellingen te verwezenlijken of die vanuit lokale of regionale initiatieven worden voorgesteld, bijvoorbeeld in het kader
van plattelandsvernieuwing. Dit betreft met name maatregelen en doelstellingen op het gebied
van het natuurbeleid en het daarmee verbonden milieu enwaterkwaliteitsbeleid. Op dit terrein
zijn reeds de eerste schreden gezet in het voorgaande onderzoekprogramma door onderzoek
naar de effecten van chemische en hydrologische maatregelen op de uitspoeling van fosfaat uit
fosfaatverzadigde gronden, effecten van beheersmaatregelen op de kwaliteitvan oppervlaktewater in veenweidegebieden en effecten van bufferzones.
Dedoelgroep waar dit programma zich op richt bestaat uit de rijksoverheid (LNV,VROM,V en
W), het landbouwbedrijfsleven, STOWA en regionale waterbeheerders (waterschappen, hoogheemraadschappen) en provincies.Voor LNVzijn met name de Directie Landbouw (mestbeleid)
en de Directie Natuurbeheer (natuurbeleid) belangrijke doelgroepen. Daarnaast ook de Directie
LBLen de regionale beleidsdirecties. Inverband met toepassingen van het onderzoek bij nationale milieubeleids evaluaties (in DLO-programma 315) zijn ook RIVM en RIZA bij de ontwikkeling
van het modelinstrumentarium betrokken. Bijde voorbereiding van het programma is overleg
gepleegd met vertegenwoordigers van de betrokken ministeries en RIVM en RIZA. Het isde
bedoeling een gebruikersgroep te vormen waarin naast deze vertegenwoordigers ook vertegenwoordigers van de overige groepen zitting hebben.
doel

In dit programma wordt het onderzoek naar de fosfordynamiek in landbouwgronden gekoppeld
met het vervolg van het onderzoek naar de nutriëntenbelasting van grond en oppervlaktewater.
Doel daarvan isdoor bundeling van kennis en expertise de efficiëntie en kwaliteit van het
onderzoek te verhogen en een gemeenschappelijke modelinstrumentarium te ontwikkelen
waardoor ook de bemestings en beleidsadvisering zo veel mogelijk vanuit dezelfde kennis wordt
onderbouwd.
Despecifieke doeleinden van dit programma zijn:
1. Proces en modelonderzoek te verrichten waardoor fosfaat en stikstofverliezen
nauwkeuriger kunnen worden gekwantificeerd in resp. bodem en oppervlaktewater.
Daartoe zijn twee thema's onderscheiden:
- Pdynamiek in landbouwgronden;
- Nutriëntenhuishouding in slootbodems en oppervlaktewater.
2. Een bijdrage te leveren aan een DLO-modelleninstrumentarium door de huidige
regionale modellen waar nodig aan t e passen en t e verbeteren en deze via meetgegevens te toetsen. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de behoefte van het
programma op het gebiedvan nationale milieubeleidsevaluaties en milieuvriendelijke bedrijfssystemen (315).
3. De verkregen kennis te gebruiken bij de verfijning van het fosfaatbemestingsadvies
voor de vollegrondsgroententeelt.
4. Het modelinstrumentarium toe te passen bij de onderbouwing en evaluatie van de
milieueffecten van het mestbeleid en bij aanvullend gebiedsgericht beleid ter
verdere vermindering van de nutriëntenbelasting van grond en oppervlaktewater.
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planning 1997

Het onderzoek dat in 1997 in het kader van programma 288wordt uitgevoerd zal kort worden
weergegeven aan de hand van dethema's die in het programma zijn vastgelegd.
1) Pdynamiek in landbouwgronden
Het onderzoek iser direct en indirect op gericht om een bijdrage te leveren aan het overbruggen
van de kloof tussen landbouwkundige onvermijdbare en milieukundige acceptabele verliezen.
Hiertoe wordt kennis gegenereerd om de mechanismen van deverschillende vormen van fosfaatverliezen beter te doorgronden envooral te kwantificeren alsfunctie van fosfaattoestand en
landgebruik (met het accent op zandgronden). Speciale aandacht zal worden besteed aan voor
het meten van de desorptiekinetiek van fosfaat in langdurig zwaar bemeste percelen.Tevens
worden de bestaanden fosfaatmodulen gevalideerd op de gekwantificeerde verliezen (van
laboratorium- enveldresultaten). Met betrekking tot de P-dynamiek in niet-kalkloze zandgronden zal afronding plaatsvinden van oriënterend onderzoek naar de procesbeschrijving van het
gedrag van fosfaat in verschillende veenlagen,waarvoor in 1996 extra subsidie isverkregen.
2) Nutriëntenbelasting in slootbodems en oppervlaktewater (kleine waterlopen)
Het oppervlaktewatermodel NUSWA zalverbeterd worden ten aanzienvan de beschrijving van
de fosfaathuishouding in slootbodems enzal uitgebreid worden met een module voor de
simulatie vanvegetatie ontwikkeling. Het denitrificatie-onderzoek in slootbodems (kolomonderzoek; zand,veen en klei) zal afgerond en gerapporteerd worden. Deeutrofiëringsmetingen in de
proefsloten zullen in beperkte omvang worden gecontinueerd. De databestanden zullen in
samenwerking met IBN-DLOzodanig bewerkt worden dat normen voor kleine waterlopen
kunnen worden afgeleid.
3) Ontwikkeling van een DLO-modelleninstrumentarium
In 1996wordt een start gemaakt met eenverkenning van de modellen (bij SC-DLO,AB-DLO en
PR)die kunnen bijdragen aan geïntegreerde agronomische en milieukundige toepassingen. Op
grond van dezeverkenning (notitie) wordt in 1997een overzicht gegeven van de conceptuele
aanpassingen die nodig zijn met betrekking tot de geselecteerde modellen en de software die
nodig isvoor de koppelingen. Indit kader zal o.a. een conceptuele validatie van ANIMO plaatsvinden. Tevenszalworden gewerkt aan eenverbeterde modelbeschrijving van de organischefosfaathuishouding en zal een start worden gemaakt met de inbouw van de fosfaathuishouding
in het consensus DLOstikstofmodel (Ntegratiemodel). De kennis die bij deze ontwikkeling wordt
opgedaan, zal in het kader van programma 315worden ingezet voor de ontwikkeling van het
consensusmodel STONE.
4) Verfijning fosfaatbemestingsadviezen voor de vollegrondsgroententeelt
In 1996worden de eerste basisconcepten voor de bemestingsadviezen voor vollegroententeelten
en bloembollen ontwikkeld. In 1997zullen de basisconcepten worden getoetst op beschikbare
gegevens en gewasreakties. Daarnaast zullen aanvullende gegevens worden verzameld worden
voor validatie (aanvullende experimenten).
5) Onderbouwing en evaluatie van maatregelen in het kader van het mestbeleid
Voor de onderbouwing van het mestbeleid vindt op een praktijklokatie analyse plaats van de Pverliezen bij grasland op zandgrond in relatie tot P-toestand en gewaspoduktie bij grasland
(meerjarig onderzoek). Nagegaan zalworden hoe de fosfaatverliezen op perceels- en bedrijfsniveau geminimaliseerd kunnen worden.Tevens zal verslaglegging plaatsvinden van de rol van
mestflatten op de fosfaathuishouding enfosfaatuitspoeling op beweid grasland bij stringente
fosfaatverliesnormen. In 1996wordt in opdracht van VROM onderzoek uitgevoerd naar het
rendement van bemestingsmaatregelen die verder gaan dan het huidige generieke bemestingsadvies. De kans bestaat dat in 1997 een nadere uitwerking zal plaatsvinden voor twee stroomgebieden. In het kader van dit thema isruimte voor ad hoc beleidsadvisering.
6) Onderbouwing van gebiedsgericht beleid ter verbetering van het natuur-, milieu- en
waterkwaliteit
In opdracht van de provincie Gelderland zalwaarschijnlijk voor een proefgebied de effectiviteit
van aanvullende maatregelen (bodemchemisch en/of hydrologisch) worden uitgetest. Wellicht zal
voor het LBLonderzoek worden uitgevoerd naar het effect van anti-verdrogingsmaatregelen op
de nutriëntuitspoeling.
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Te verwachten producten
1) Pdynamiek in landbouwgronden
- rapportage beschrijving gedrag anorganisch fosfaat in veengronden;
- methode voor het meten van de desorptiekinetiek in langdurig zwaar bemenste landbouwgronden;
- verslag van oriënterend onderzoek naar defosfaatfixatieverliezen in landbouwgronden
alsfunctie van de fosfaattoestand;
- een eerstetoetsing van berekeningen van P-verliezen door uitspoeling,fixatie en immobilisatie met het model ANIMO.
2) Nutriëntenbelasting in slootbodems en oppervlaktewater (kleine waterlopen)
- bewerking databestanden ten behoeve van afleiding normstelling in kleine waterlopen;
- rapportage denitrificatie-onderzoek (kolommonsters van slootbodems);
- verbeterde beschrijving van defosfaathuishouding in de slootbodem (model NUSWA).
3) Ontwikkeling van een DLO-modelleninstrumentarium
- eerste raamwerk voor het koppelen van DLO-modulen/modellen;
- verslag van de conceptuele validatie van het model ANIMO met betrekking t o t beschrijving van de organische-stofhuishouding en de gewasopname;
- een verbeterde modelbeschrijving van de organische- fosfaathuishouding in de grond bij
eenveranderend landgebruik en/of waterhuishouding;
- een eerste aanzet voor de inbouw van defosfaathuishouding in het consensusmodel
Ntgratie.
4) Verfijning fosfaatbemestingsadviezen voor de vollegrondsgroententeelt
- een eerstetoetsing van een eenvoudig model voor advisering over de gewenste fosfaattoestand de bodem in de bloembollenteelt en vollegrondsgroententeelt.
5) Onderbouwing en evaluatie van maatregelen in het kader van het mestbeleid
- een eerste aanzet voor koppeling tussen resultaten van de fosfaatbalans op perceelsniveau
en fosfaattoestandindices; tevens zullen concept-indicatoren worden opgesteld die de
mate van succesvan sturing vanfosfaatstromen op bedrijfsniveau weergeven;
- een verslag over de rol van mestflatten op defosfaathuishouding en fosfaatuitspoeling op
beweid grasland bij stringente fosfaatverliesnormen;
- verslagvan de standvan zakenvan metingen van de fosfaatbalans op 5proefvelden bij
drie niveaus aan fosfaatoverschot entwee stikstofniveaus.
6) Onderbouwing van gebiedsgericht beleid ter verbetering van het natuur-, milieu- en
waterkwaliteit
- nog nader inte vastte leggen (externe opdrachten).
Algemeen:
- wetenschappelijke publicaties over uitspoeling van opgelost organisch fosfaat, desorptie van
fosfaat, en over evenwichtsbemesting in relatie t o t de fosfaattoestand van de bodem.
andere relevante
programma's

315

indicatie omvang

totaal 2,2 M / waarvan1,9 M / gefinancierd door LNV

projecten

algemeen
489
Kwaliteitsborging laboratoria (SC-DLO,D. Wolters)
thema 1 P-dynamiek in landbouwgronden
605
Gedrag anorganisch fosfaat in veengronden (SC-DLO,O.F. Schoumans)
10500
Sorptie en immobilisatie vanfosfaat in grond (AB-DLO,W.J. Chardon)
642
Validatie van berekeningen van P-verliezen door uitspoeling,fixatie en immobilisatie
(SC-DLO,O.F. Schoumans)
10532
Karakterisering endesorptie vanfosfaat in zwaar bemeste landbouwgronden (AB-DLO,
W J . Chardon)
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thema 2 Nutriëntenhuishouding in slootbodems en oppervlaktewater
(kleine waterlopen)
626
Normstelling klein oppervlaktewateren in relatie tot functies (SC-DLO,J.Drent)
7300
Meting denitrificatiecapaciteit slootbodems (SC-DLO,J.W.H,van der Kolk)
501
Modellering van stikstof enfosfaathuishouding in oppervlaktewater (SC-DLO,
J.W.H,van der Kolk)
35019
Onderzoek naar de invloed van veranderingen in voedingsstoffengehalten op proefslootecosystemen (IBN-DLO,P.F.M. Verdonschot)
thema 3 Ontwikkeling van een DLO-modellen-instumentarium
Uitwerking van de afstemming tussen DLO-nutriëntenmodellen (SC-DLO,
P. Groenendijk)
Conceptuele validatie van ANIMO (SC-DLO,P. Groenendijk)
thema 4 Verfijning fosfaatbemestingsadvies voor de vollegrondsgroententeelt
10645
Ontwikkeling enverfijning van fosfaatbemestingsadviezen op bouwland (AB-DLO,
P.A.I. Ehlert)
10533
Ontwikkeling enverfijning van fosfaatbemestingsadviezen voor de bloembollenteelt
(AB-DLO,P.A.I. Ehlert)
thema 5 Onderbouwing en evaluatie van maatregelen in het kader van het mestbeleid
Advies van de gevolgen van verliesnormen voor het milieu (SC-DLO,O.F. Schoumans)
643
Analyse van P-verliezen in beweid grasland (SC-DLO,C.van der Salm)
599
Modelvalidatie van de N-dynamiek in beregend grasland (SC-DLO,I.G.A.M. Noij)
636
Nitraatuitspoeling gescheurd grasland (SC-DLO,C.Roest)
10529
Effecten vanverliesnormen op de fosfaattoestand van de bodem en de gewasopbrengst (AB-DLO,R.van Faasen)
10529-11 Identificatie van kunstmestfosfaat in dierlijke mest (AB-DLO,W. Schuurmans)
10600
Het fosfaatonderzoek in het kader van het IMPHOS/FSAGx-netwerk (AB-DLO,
P.A.I. Ehlert)
Bij externe financiering (nog onzeker)
thema 6 Onderbouwing van gebiedsgerichtbeleid ter verbetering van de natuur-,
milieu en waterkwaliteit
Reductievan defosfaatuitspoeling uit landbouwgronden (praktijkvoorbeeld; SC-DLO)
Vervolg effect van anti-verdrogingsmaatregelen op nutriëntverliezen (SC-DLO)
Betekenis van de resultaten van N-stromenonderzoek op proefbedrijf De Marke voor
de zandgronden (SC-DLO)
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programma 309

Emissiemetingen ammoniak en geur inde veehouderij

programmaleider

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

aanvangsjaar

1997

eindjaar

1999

samenvatting

Dit programma voorziet in het verrichten van ammoniakemissiemetingen aan veehouderijgebouwen t o t en met 1999.Dit betreft (enkele) traditionele stallen enstallen die zijn uitgerust met in
potentie emissie-reducerende principes entechnieken. Daarnaast worden geuremissiemetingen
aangeboden tot en met 1998. Hiermee wordt een inhaalslag gepleegd ten aanzien van de geur
en emissie van ammoniak-emissie-armestalsystemen, en wordt de mestvarkens-eenheid (MVE)
herijkt en het meetprotocol geëvalueerd. De metingen worden uitgevoerd met erkende meetsystemen envolgens vastgestelde protocollen. Meetresultaten voor zowel ammoniak- als geuremissiesvormen de basisvoor (algemene of specifieke) milieuvergunningverlening voor stalsystemen.

aanleiding

Een aantal jaren geleden waren er nog geen emissie-arme stallen beschikbaar. Om het bedrijfsleven aante moedigen tot het ontwikkelen van emissie-arme stallen heeft de overheid voor
beperkte tijd de financiering van ammoniakmetingen voor haar rekening genomen. Daartoe is
door detoenmalige Minister van LNVde stalmeetploeg ingesteld met als doel om meetcapaciteit
beschikbaar te hebben voor het landbouw-bedrijfsleven. Inmiddels zijn voor enkele diercategorieën één of meerdere emissie-arme stalsystemen beschikbaar. Echter, in 1998wordt de AMvBhuisvesting van kracht enveel diercategorieën beschikken nog niet over een emissie-arm stalsysteem dat aan het ALARA-beginselvoldoet. Toch ishet voor de overheid van belang dat de
beleidsdoelstellingen op dit vlak tijdig worden gerealiseerd. Inverband daarmee wil de overheid
het bedrijfsleven blijven stimuleren omte bewerkstelligen dat ervoldoende emissie-arme stalsystemen worden ontwikkeld.
De geuremissie kan een beperkende factor zijn bij devergunningverlening in het kader van de
Wet Milieubeheer, met name wanneer het gaat om het gebruik van emissie-arme stallen. In de
huidige brochure Veehouderij en Hinderwet is per diercategorie één omrekeningsfactor voor de
stankhinder gegeven.Alhoewel er (nog) geen éénduidig verband tussen ammoniak- en geuremissie isvastgesteld, kantoch met redelijke zekerheid worden aangenomen, dat de stankhinder
van ammoniakemissie-arme stallen lager zal zijn dan vantraditionele stallen. In de herziene
brochure Veehouderij enStankhinder (najaar 1996)ishier al op vooruit gelopen.De aannames in
deze brochure moeten echter nog met metingen worden onderbouwd. Daarnaast iseen herijking van de Mestvarkenseenheid als rekeneenheid voor geuremissies van veehouderijbedrijven
van belang. Deze herziening isnoodzakelijk gebleken, met name vanwege de door-gevoerde
standaardisatie bij geuranalyses (olfactometrie).

doel

Het doel van dit WDT programma ishet aanbieden van meetmogelijkheden voor ammoniakemissiesuit traditionele en emissie-arme stallen met systemen en dier-categorieën waar weinig van
bekend is.Daarnaast zorgt dit programma voor het aanbieden van geuremissiemetingen uit
ammoniakemissie-arme veehouderijgebouwen en metingen voor de herijking van de MestVarkensEenheid bij traditionele stalsystemen (inhaalslag).
Doelgroepen
Ministeries van LNVen VROM
Landbouwbedrijfsleven
Fasering
Voor ammoniakemissiemetingen isfasering niet aan de orde,aangezien er doorlopend
metingen worden uitgevoerd aan de door de Begeleidingscommissie goedgekeurde meetaanvragen.
Voor geuremissiemetingen isde fasering als volgt:
-1996:
prioritaire emissie-arme stallen;
traditionele stallent b . v . herijking MestVarkensEenheid;
-1997, 1998: overige prioritaire emissie-arme stallen + enkele traditionele stallen.
Aanpak
Ammoniakemissiemetingen:
- indienen van meetaanvraag bij en beoordeling door huidige Begeleidingscommissie;
- overleg met programmaleiding t.b.v. inplanning meetcapaciteit;
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- uitvoering metingen;
- terugrapportage aan indiener.
Geuremissiemetingen:
Voor geuremissiemetingen ismomenteel deWerkgroep Emissiefactoren belast met de selectie
van stallen en de beoordeling van de resultaten.
In dit kader ishet wellicht zinvol om voorzieningen te treffen voor eenjuiste doorsluizing van de
resultaten aan bijvoorbeeld deWerkgroep Emissiefactoren t.b.v. de invulling van de Uitvoeringsregeling Ammoniak enVeehouderij (UAV) c.q.de AMvB Huisvesting of deWet Milieubeheer.
planning 1997

Voor ammoniak omvat het werkplan de uitvoering van emissiemetingen aan ca.5in potentie
emissie-arme, mechanisch geventileerde stallen in de intensieve sector (varkens, pluimvee) en 1
natuurlijk geventileerde rundveestal, bij voorkeur uitgerust met een emissiereducerende principe. Dit principe isniet persé beperkt tot eentechniek of systeem,maar kan ook een combinatie
zijn met eenveevoedingsmaatregel. Opgemerkt dient te worden dat erkenning van veevoedingsmaatregelen alleen mogelijk isalscontrole en handhaving gegarandeerd kunnen worden.
Voor geur zal deverslaglegging plaatsvinden van het onderzoek in het kader van de herijking
van de MestVarkensEenheid,waarvoor meetresultaten aan4vleesvarkens-stallen en4 zeugenstallen zullen worden gebruikt. Tevenswordt op basisvan deze cijfers de meetprocedure getoetst, zodat gekomen wordt t o t een optimaal monsternameprotocol voor geuremissies. Erzal
worden getracht om deze resultaten in het eerste kwartaal van 1997op te leveren.Verder zullen
in de periode 1997tot en met 1998 geuremissiemetingen worden uitgevoerd aan 16 (voornamelijk) ammoniak-emissie-arme stalsystemen in devarkens- en pluimveesector. De metingen
worden zoveel mogelijk verricht aanstallen waar ammoniakemissiemetingen plaatsvinden of
waar deze metingen in het recente verleden hebben plaatsgevonden. In 1996 betrof dit 5stallen.
Op deze manier kan op een zo efficënt mogelijke wijze een directe koppeling worden gelegd
tussen ammoniak- en geuremissiereductie voor de betreffende stallen en/of stalsystemen. De
mogelijke relatie tussen ammoniak- engeuremissie zal,voor zover dat met de beschikbare
gegevens mogelijk is,binnen dit programma worden onderzocht.

andere relevante
programma's
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indicatie omvang

totaal 1,9 M / , waarvan 1,7 Mƒten lastevan LNV

projecten

Volgens devoorlopige planning worden er in 1997 devolgende metingen verricht:
Ammoniak:
- Scharrelstal voor leghennen met mestbanddroging
- Vleesvarkensstal met optimale hokinrichting
- 3 nog nader te bepalen stalsystemen
Geur:
- Het overzicht met overige prioritaire stallen wordt eindjanuari 1997vastgesteld door de
Werkgroep Emissiefactoren
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programma 317

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

programmaleider

Prof.dr.ir. Oene Oenema -AB-DLO

aanvangsjaar

1997 (i.o.)

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 schaalniveaus,
(ii) kennis, inzichten entechnologieën te ontwikkelen ente operationaliseren waarmee het
nutriëntenmanagement effectiever kanworden gemaakt, zodanig dat de kloof tussen landbouwkundig onvermijdbare en milieukundig acceptabele verliezen drastisch wordt verminderd,
rekening houdend met sociaal-economische randvoorwaarden, en (iii) indicatoren af te leiden en
te toetsen waarmee de effectiviteit van het nutriëntenmanagement en van beleidsmaatregelen
kan worden gecontroleerd.

aanleiding

Desterke productiestijging en intensivering van de land- entuinbouw na 1950 ismede mogelijk
gemaakt door het gebruik van veevoer en meststoffen die elders zijn geproduceerd. Slechts een
klein deel van de aangevoerde nutriënten wordt in marktbare produkten weer van het bedrijf
afgevoerd; het overige deel accumuleert in de bodem en/of wordt naar de omgeving uitgestoten, waardoor atmosfeer, bos-en natuurterreinen en grond- en oppervlaktewater op veel
plaatsen onacceptabel zwaar worden belast (zie N-desk-en P-deskstudies, 1994). Daardoor wordt
de ontwikkeling van andere belangrijke functies van het landelijk gebied gefrusteerd.
Aan het landelijk gebied worden de laatste decennia steeds hogere eisen gesteld. Daarbij vragen
functies als natuur, landschap, drinkwaterwinning en recreatie steeds meer en nadrukkelijker
ruimte voor ontwikkeling, ten koste van landbouw in engere zin. Multifunctioneel gebruik van
het landelijk gebied betekent dat bij de formulering van de doelen van de landbouwfunctie
meer en meer rekening moet worden gehouden met die andere functies in het landelijk gebied.
(Integrale Notitie mest- en ammoniakbeleid, 1995).
Aan elke functie in het landelijk gebied kunnen bepaalde emissienormen en belastingsniveaus
worden toegekend, voortvloeiend uit onder andere natuur- en milieukwaliteitsdoelstellingen. De
hoeveelheden nutriënten die door de landbouw naar de omgeving magworden uitgestoten, de
zogenoemde 'milieukundig acceptabele nutriëntenverliezen', worden derhalve bepaald
door defuncties en eigenschappen van het landelijk gebied en de interactie met aangrenzende
gebieden. Ook internationale afspraken in het kader van 'Actieprogramma's' (NAPen RAP) en in
EU-verband,in combinatie met afwegings- en besluitvormings-processen in de samenleving
spelen hierbij een rol.
De grootte van de nutriëntenverliezen uit de landbouw verschilt per sector, bedrijf en regio. Die
verschillen hangen samen met drie regulerende clusters van factoren:
(i)
grondgebruik (plantaardig, dierlijk; maar ook bos, heidevelden, etc);
(ii)
abiotische omstandigheden (weersgesteldheid, bodemtype, hydrologie);
(iii) bedrijfsstructuur (veebezetting,verkaveling) en bedrijfsvoering ('goede
landbouwpraktijk'-GLP).
Per combinatie van factoren zijn 'landbouwkundig onvermijdbare nutriëntenverliezen' te
definiëren, die inherent zijn aan het landbouwkundig productieproces bij GLP.Een verschil
tussen landbouwkundige onvermijdbare enwerkelijke nutriëntenverliezen isdus het gevolg van
het verschiltussen goede landbouwpraktijk (GLP)en werkelijke landbouwpraktijk (WLP). Goede
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landbouwpraktijk houdt in dat de bedrijfsvoering wordt gevoerd volgens de best beschikbare
inzichten, richtlijnen entechnologieën. Het isdus een dynamisch begrip, dat voortdurend
opnieuw operationeel gedefinieerd moet worden; het heeft te maken met (economische)
duurzaamheid.
De concepten van milieukundig acceptabele en landbouwkundig onvermijdbare nutriëntenverliezen en GLP,zoals hiervoor beknopt zijn weergegeven, staan centraal in het programma.
Momenteel zijn de werkelijke nutriëntenverliezen naar grond-en oppervlaktewater en
atmosfeer meestal veel hoger dan de milieukundig acceptabele nutriëntenverliezen. Ook de
landbouwkundig onvermijdbare verliezen die optreden bij GLP(volgens de huidige interpretatie)
en de huidige inrichting van het landelijk gebied zijn meestal veel hoger dan de milieukundig
acceptabele nutriëntenverliezen (zie N-desk-en P-deskstudies, 1994). Daardoor belemmert de
landbouw de ontwikkeling van andere functies van het landelijk gebied.
Het programma beoogt eenforse bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van kennis, inzichten
en instrumentaria om de grootte van die kloof te kwantificeren op verschillende schaalniveau's
en om maatregelen voor te stellenwaarmee de kloof drastisch kan worden verminderd, bij
variërende randvoorwaarden en omstandigheden. Het gaat hierbij in eerste instantie om de
nutriënten stikstof (N)en fosfor (P);om de emissie van ammoniak (NH3), stikstofoxides (NOx en
N20) en ook stikstofgas (N2) naar de atmosfeer en om de uitspoeling en -afspoeling van NenP
naar grondwater en oppervlaktewater.
De belangrijkste doelgroepen van het onderzoek zijn:
- directies van LNV;
- primaire sector, productschappen, LTO, etc;
- ministeries VROM,V&W enEZ;
- waterschappen, grondwaterwinningsbedrijven, beheerders van bos-en natuurtereinen;
- regionale overheden;
- EU.
doel

Dit programma dient primair ter ondersteuning van het te voeren mineralenbeleid van de
overheid. Deontwikkelde kennis, inzichten en instrumentaria dienen direct en indirect ook om
de efficiëntie van het nutriëntegebruik in de praktijk te verbeteren en de nutriëntenverliezen
drastisch te verminderen. Daarbij worden zowel de korte als lange-termijn effecten van maatregelen in ogenschouw genomen. Bij de lange-termijn effecten zal een zogenoemde 'wieg-tot-het
graf-benadering worden gevolgd,waarbij de gang van de stikstof en fosfor in de gehele (alle)
keten(s) zal worden gevolgd.
Het programma bestaat uit driethema's of deelprogramma's, namelijk (A) Kwantificering
grootte nutriëntenverliezen, (B) Effectief Nutriëntenmanagement, en (C) Kwaliteitsindicatoren voor effectief nutriëntenmanagement. Het programma isvooral gericht op de
sectoren graasveehouderij,varkens- en pluimveehouderij, akker- en tuinbouw in de volle grond
en de bloembollenteelt.
Het algemeen doel van deelprogramma (A) Kwantificering grootte nutriëntenverliezen is
het ontwikkelen entoepassen van kennis en multifunctionele instrumentaria, waarmee landbouwkundig onvermijdbare en milieukundig acceptabele nutriëntenverliezen kunnen worden
gekwantificeerd bij variërende randvoorwaarden en op verschillende schaalniveaus. Speciale
aandacht zal worden gegeven aantoetsing en validatie van het modellen-instrumentarium.
Meer specifiek zijn de doelen alsvolgt:
(i).
het operationeel definiëren (voor nu en in detoekomst) van goede landbouwpraktijk
(GLP),van landbouwkundig onvermijdbare nutriëntenverliezen envan milieukundig
acceptabele verliezen,via bureaustudies en workshops;
(ii). het ontwikkelen van multifunctionele instrumentaria voor de kwantificering van landbouwkundig onvermijdbare en milieukundig acceptabele nutriëntenverliezen, als functie
van de drie clusters van regulerende factoren,voor stal-, perceels-, bedrijfs-, regio- en
landelijk niveau,via verfijning van bestaande modellen en aanvullende experimenteel
onderzoek,
(iii). het toetsen van het bij (ii) ontwikkelde instrumentarium op een beperkt aantal locaties;
(iv). het kwantificeren van landbouwkundig onvermijdbare nutriëntenverliezen op landelijke
schaalniveau, alsfunctie van de drie clusters van regulerende factoren;
(v)
het kwantificeren van milieukundig acceptabele verliezen op landelijk schaalniveau;
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(vi)

het kwantificeren van de kloof tussen landbouwkundig onvermijdbare en milieukundige
acceptabele verliezen op landelijk schaalniveau.
Kwantificering van de milieugevolgen en -effecten van nutriëntenverliezen zijn in het deelprogramma A alleen opgenomen als het gaat om de ecologische effecten in kleine oppervlaktewateren. Voor kwantificering van effecten in overige systemen issamenwerking met andere programma's, RIZA,RIVM,etc. nodig.
In deelprogramma A zal speciale aandacht worden besteed aan de sytematiek van opschaling en
neerschaling, opdat zo weinig mogelijk informatie verloren gaat van het ene naar het andere
schaalniveau en dat op elk schaalniveau dejuiste informatie wordt verzameld. Bij de systematiek
van schaling is interactie en ideeënuitwisseling voorzien met bijvoorbeeld de programma's 274
en 228 en 315.
Het algemeen doel van deelprogramma (B) Effectief Nutriëntenmanagement ishet ontwikkelen en operationaliseren van kennis, inzichten entechnologieën waarmee het nutriëntenmanagement op bedrijfsniveau en regioniveau veel effectiever kanworden gemaakt, zodanig dat
de kloof tussen landbouwkundig onvermijdbare en milieukundig acceptabele verliezen drastisch
wordt verminderd. Dit deelprogramma zal in nauwe samenwerking met het Praktijkonderzoek
worden uitgevoerd.
Despecifieke doelen zijn alsvolgt geformuleerd:
(i). het identificeren entoetsen van maatregelen op bedrijfsniveau om met variërende verliesnormen een zo goed mogelijk bedrijfsresultaat te behalen;welke veranderingen zijn daarvoor
nodig in bedrijfsstructuur, bedrijfsgebouwen, management, technologie, precisiebemesting,
etc. Dit onderzoek vergt een combinatie van modelverkenningen en experimenteel onderzoek op bedrijven,zoals voorhoedebedrijven.
(ii) het identificeren en zo mogelijk op lossenvan sociaal-economische, psychologische en
bestuurlijk-maatschappelijke knelpunten bij het drastischverhogen van de efficiëntie van het
nutriëntengebruik (drastische vermindering nutriëntenverliezen).
(iii) het identificeren van beleidsmaatregelen en instrumenten die de praktijk doet stimuleren om
de efficiëntie van het nutriëntengebruik drastischte verhogen en daarmee de kloof doen
verminderen,
(iv) het identificeren van landinrichtingskundige en hydrologische maatregelen envan landge
bruiksfuncties (landbouw, bos,natuur, grondwater, recreatie en oppervlaktewater) die
bijdragen t o t vermindering van de kloof,
(v) het analyseren vantechnologische ontwikkelingen envan de implementatie van natuurmilieu- en waterbeleid op de grootte van de kloof tussen landbouwkundig onvermijdbare en
milieukundig acceptabele nutriëntenverliezen.
Het algemeen doel van deelprogramma (C) Kwaliteitsindicatoren voor effectief nutriëntenmanagement ishet identificeren entoetsen van indicatoren waarmee de effectiviteit van het
nutriëntenmanagement envan beleidsmaatregelen kan worden gecontroleerd voor diverse
schaalniveaus.
Meer specifiek zijn de doelen als volgt:
(i) het identificeren,toetsen en vaststellen van gevoelige kwaliteitsindicatoren voor de verschillende functies van het landelijk gebied;
(ii) het vaststellen van kritische drempelwaarden voor de geïdentificeerde kwaliteitsindicatoren,
(iii) het ontwerpen van een effectief monitoringsysteem; hoe,waar en hoe frequent moeten de
indicatoren worden gemonitored.
Het programma 'Dynamiek en beheer van nutriënten op bedrijfs- en regionaal niveau' is
dus gericht op de kwantificering van landbouwkundige en milieukundige nutriëntenverliezen,
op het ontwerp van maatregelen om nutriëntenverliezen drastischte beperken en op het
ontwerp van systementer monitoring van de effecten van (beleids)maatregelen.
Fasering
Dit programma isontstaan na een uitvoerige herprogrammeringsronde; capaciteit uit (delen van)
programma's 187,288,223,228, 129,319wordt gebundeld om de beleidsvragen, die geformuleerd zijn tijdens die herprogrammeringsronde, te kunnen beantwoorden. Het gereedkomen van
die herprogrammering viel na de inleveringsdatum van 10januari 1997voor de nieuwe en
geactualiseerde (lopende) LNV-programma's. Dit betekent dat voor 1997 de beschikbare capaciteit in de lopende programma's 288 en 223 als nog in die programma's zit en dat in principe
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alleen de capaciteit die vrijkomt als gevolg van het aflopen van programma 187 in 1997 ingezet
kan worden voor het programma.
In 1997zal al het mogelijke worden gedaan om de relevante delen van de eerder genoemde
programma's op projectniveau bijte sturen ente integreren met het programma 'Dynamiek en
beheer van nutriënten op bedrijfs- en regionaal niveau' daar waar mogelijk is.
Vooral in 1999wordt capaciteit gereserveerd en ingezet ten behoeve van de evaluatie van het
mestbeleid. Daartoe zal eentussentijds evaluatierapport worden geschreven.
Het programma kent voor de beantwoording van alle beleidsvragen idealiter een aantal fasen,
namelijk:
1. identificatie- en definitiefase;
2. analyse-, ontwerp- en (model)ontwikkelingsfase;
3.test- en berekeningsfase op verschillende schaalniveaus; en
4. rapportage.
Deze fasen overlappen elkaar deels.Wel ishet zo dat in 1997 de nadruk ligt op identificatie en
definitie en op analyse-, ontwerp- en modelontwikkeling/verfijning, en in detweede helft van
het programma op (toetsen,) berekenen en rapporteren. Detussentijdse evaluatie van het
mineralenbeleid in 1999speelt daar doorheen.
Er iseenverschil tussen de onderscheiden doelen in de benodigde capaciteit en aandacht. De
doelen A(i) en C(i) kunnen naar verwachting in 1997 grotendeels reedsworden gerealiseerd. De
doelen A(ii) en B(i)vergen continue aandacht voor de gehele duur van het programma. Deze
doelen stonden/staan deelsook centraal in de programma's 187en 288,zodat ook reeds in 1997
resultaten gerapporteerd kunnen worden. Het gaat hierbij onder andere om de afronding van
twee proefschriften die onderwerpen behandelen op het terrein van B(i). Voor 1998 komt naar
verwachting een optimaliseringsmodel voor regionale toepassing gereed.
Dit betekent dat toch een min of meer continue stroom van output kanworden gerealiseerd.
Aanpak
Verschillende methoden van onderzoek zullen worden toegepast, zoals bureaustudies, dialoogachtige workshops,verdiepend theoretisch onderzoek, modelverkenning en -ontwikkeling, en
experimenteel onderzoek op het laboratorium,veld en (voorhoede)bedrijven. Het beoogde
procesonderzoek isvooral gericht op hettoetsen van modelinstrumentaria en -concepten,en op
het bepalen entoetsen van de mogelijkheden om de efficiëntie van het nutriëntengebruik
drastischte verhogen,op diverse schaalniveaus.
Het onderzoek isintegrerend van karakter, door gebruik te maken van bestaande en nieuw te
ontwikkelen kennis envan experimenteel en modelmatig (verkennend) onderzoek. Integrerend
ook in de zin van het analyseren van milieukundige én landbouwkundige knelpunten gelijktijdig,
waarbij rekening wordt gehouden met natuur- en waterbeleid en met sociaal-economische,
bestuurlijk-maatschappelijke, waterhuishoudkundige, landinrichtingskundige aspecten. De
beoogde integratie wordt nagestreefd door een multidisciplinaire blend van kennis en expertise
van vijf verschillende DLO-instituten inte zetten. Op raakvlakken zalworden samengewerkt met
RIZA,als het gaat om grote oppervlaktewateren, en met RIVM,als het gaat om algemene
milieukwaliteitsdoelstellingen voor grond(water) en atmosfeer. De mate waarin de beoogde
integratie en samenwerking kan worden gerealiseerd, hangt mede af van de inzet van capaciteit
door de verschillende instellingen. Dat isvooral voor LEI-DLOen IMAG-DLO nog onduidelijk. Bij
onvoldoende capaciteit zal de gewenste integratie in het onderzoek van sociaal-economische,
bestuurlijk-maatschappelijke, psychologische,waterhuishoudkundige, landinrichtingskundige
aspecten in onvoldoende mate kunnen worden gerealiseerd.
Interactie met de praktijk wordt verkregen door onderzoek uit te voeren op voorhoedebedrijven,
proefbedrijven en praktijkbedrijven, en door intensieve samenwerking met het Praktijkonderzoek. Interactie met de praktijk wordt ook ingebracht door voor relevante onderwerpen dialoogachtige workshops te houden.
Relevante delen van het programma zullen worden ondergebracht bij de CT. deWit onderzoekschool Productie Ecologie van de LUW (thema 2. Nutriënten enwater),voor de gewenste reflectie, discussieen synergie. Bepaalde delen zullen i.s.m. devakgroep Bodemkunde en PIantevoeding enWaterkwaliteitsbeher &Aquatische Oecologie worden uitgevoerd. Daarenboven iser op
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bepaalde onderdelen intensieve samenwerking met buitenlandse partners, onder andere via EUprojecten. Daardoor kunnen ook inzichten uit het buitenland goed worden benut.
Het onderzoek wordt in projecten uitgevoerd. Per project wordt beoogd een (deel) van de
doelstellingen te realiseren.
planning 1997

In 1997zal met voorrang worden gewerkt aan de afstemming en integratie van de nieuw
gestarte en te starten projecten met de projecten die nu nog vallen onder programma's 223
en 288. Dit vergt van de programmaleider en programmateam de nodige aandacht. Bij de
verdere invulling van het programma zullen ook de IKCsworden betrokken.
Projecten die in 1997 nieuw van start gaan,zijn sterk gericht op identificatie, definitie,
analyse,ontwerp en modelontwikkeling/verfijning. Bovendien ligt de nadruk op technische,
agronomische en milieukundige aspecten en management. Desociaal-economische, psychologische en bestuurkundige aspecten kunnen pasin een latere fase aan de orde komen, bij het
beschikbaar komen van de daarvoor noodzakelijk capaciteit.
In het project 'Goede landbouwpraktijk en nutriëntenverliezen' zullen operationele definities
worden opgesteld en worden voorgelegd aan verschillende fora en doelgroepen (A,i). Dit
resultaat zal ten nutte zijn van beleid en praktijk. Ook in andere projecten,zoals 'Praktijkcijfers' en 'Mineralen op scherp' isduidelijk behoefte aan deze informatie. Interactie met deze
projecten ismogelijk omdat de programmaleider voorzitter isvan de klankbordgroep en
adviseur van Praktijkcijfers.
Inverschillende projecten, die nu deels nog vallen onder programma 288,zalverder worden
gewerkt aan het verbeteren, uniformeren en vervolgens zo mogelijk ook toetsen van modelinstrumentaria ter kwantificering van landbouwkundig onvermijdbare nutriëntenverliezen
(A,ii).Vergelijkbare werkzaamheden zullen ook worden uitgevoerd t.b.v. het modelinstrumentaria ter kwantificering van milieukundig acceptabele nutriëntenverliezen (A,v). Uitgangspunten daarbij zijn de modelconcepten en modellen die nu reeds beschikbaar zijn,
bijvoorbeeld Ntgratie, Animo en Stone (zie ook notitie Inventarisatie Nutriëntenmodellen bij
DLO-instituten,van O.Oenema). Daarbij komt ook de integratie van N-en P-modellen aan de
orde. In samenwerking met onder andere het Praktijkonderzoek zal een experiment van start
gaanwaarmee op termijn de instrumentaria op perceelsniveau kunnen worden getoetst.
Naar verwachting kan in 1997 een aanzienlijke vooruitgang worden geboekt in de betrouwbaarheid van de resultaten van modelberekingen. Belangrijke aandachtpunten zijn opschaling, ruimtelijke variabiliteit, en onzekerheidsanalyse (betrouwbaarheidsanalyse).
Het IMGLP-modelinstrumentarium zal in 1997verder worden ontwikkeld opdat een analyse
kanworden gemaakt van gemengde bedrijfssystemen en de uitruilwaarden van conflicterende doelstellingen in het landelijk gebied kunnen worden gekwantificeerd. Met dit instrumentarium kunnen ook de mogelijkheden en beleidsopties van gebiedsgericht beleid worden
verkend.
Via verbeterde bedrijfsmodellen en bureaustudies zullen maatregelen worden geïdentificeerd
die bijdragen t o t het optimaliseren van het nutriëntenmanagement. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen maatregelen op strategische,tactische en operationele managementniveaus. Optactisch en operationeel niveau gaat het ondermeer om verbeterde benutting van
stikstof uit dierlijke mest (afronding EU-project), om managementopties ter vermindering van
gasvormige stikstofoxide-emissies uit de graasveehouderij (EU-project) en om precisiebemesting op grasland,op basisvan concepten die afgelopen jaren door AB-DLO zijn ontwikkeld.
Toetsing van de maatregelen zal zoveel mogelijk plaatsvinden op proefbedrijven, zoals De
Marke, en op voorhoedebedrijven. Naarverwachting zullen deze projecten inzichten en
concepten opleveren in 1997 die reeds bruikbaar zijn voor beleid en praktijk.

andere relevante
programma's

223, 241, 247,262,265,288,304,307,310,315,321

indicatie omvang

totaal 1,8 Mƒten laste van LNV

projecten
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3.7 Biosfeer en milieu
129
224
229
262
264
267
276
315
321
(241)
(288)

(302)
(309)
(310)
(317)

Economische evaluatie van de emissie-en milieuproblematiek
Bodemverontreiniging en bodemsanering
Agro-ecologische evaluatie van land voor duurzaam gebruik
Fytotoxische effecten van milieuvreemde stoffen
Ecotoxicologischerisico'svoor het functioneren van bodemecosystemen in situaties van
veranderend landgebruik; een systeemgerichte benadering
Klimaatverandering in relatie tot landgebruik en de kwetsbaarheid van landbouw en
natuur
Emissies en ecotoxicologische risico'svan bestrijdingsmiddelen
Kennisontwikkeling voor de Milieuplanbureau-functie
Systeemgerichte Ecotoxicologie van de Natuurlijke Omgeving (SENO)
Mestbehandeling en emissiebeperking op de boerderij (zie 3.6)
Fosfordynamiek in landbouwgronden en de nutriëntbelasting van grond- en oppervlaktewater; ontwikkeling van modellen en maatregelen voor de onderbouwing van landbouw-,
natuur- en milieubeleid (zie 3.6)
Bewaking van de kwaliteit enveiligheid van land- entuinbouwproducten (zie 3.11)
Emissiemetingen ammoniak en geur in de veehouderij (zie 3.6)
Economie, bedrijfsvoering en milieukwaliteit (zie 3.14)
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 (i.o.) (zie 3.6)
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programma 129

Economische evaluatie vande emissie-en milieuproblematiek

programmaleider

Dr.J.C.Blom — LEI-DLO

aanvangsjaar

1995

eindjaar

1998

samenvatting

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

aanleiding

In de Structuurnota Landbouw isvastgelegd dat gestreefd wordt naar het bereiken van een
concurrerende, veilige en duurzame landbouw. Doelstellingen zijn onder meer geformuleerd
voor de mineralen- en gewasbeschermingsproblematiek. Ook zijn doelstellingen geformuleerd
voor deverbetering van de energie-efficiency in de glastuinbouw. Het maatschappelijk belang
van een objectieve discussie over de relevante milieuthema's isgroot. Van belang is namelijk hoe
entegen welke kosten de emissiesvanuit de landbouw teruggedrongen kunnen worden.
Land- entuinbouwbedrijven worden geconfronteerd met een mix van verschillende milieumaatregelen.Tot nutoe ishet onderzoek gericht geweest op de analyse van de potentiële gevolgen
van deverschillende maatregelen in het kader van het nutriënten-, ammoniak-, energie- of
gewasbeschermingsmiddelenbeleid. De kennis over de relatiestussen landbouwpraktijk en
milieubelasting isnog beperkt evenals de effecten van de cumulatieve aanpassingen van de
landbouwpraktijk. Hettoekomstig milieu-onderzoek kan eenverdere bijdrage aan oplossingen
leveren door de interactie entotale gevolgen,zowel intermen van milieubelasting alsook
kosten, van de verschillende beleidsmaatregelen in beeldte brengen.

doel

Om het brede thema van het programma Milieu-economie inhoudelijk beter te kunnen benaderen ishet opgedeeld in eenviertal subprogramma's.
Gewasbeschermingsmiddelen
Het programma isvooral gericht op het verwerven van inzicht in het managementsgedrag van
akkerbouwers entuindersten aanzien van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Een
beleidsondersteunend systeem zal ontwikkeld worden op basiswaarvan de economische en
(milieu-) technische gevolgen van beleidsalternatieven rond het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in beeld gebracht worden, het onderzoek naar de relatie tussen milieubelasting
en milieukwaliteit geïntensiveerd worden.
Nutriënten
In het onderzoek ligt de prioriteit bij het stofstromenonderzoek. Met het model zullen toekomstscenario's doorgerekend worden om op basisdaarvan de economische en milieu-effecten van
'autonome' ontwikkelingen te kunnen bepalen en deze te kunnen vergelijken met de gevolgen
van maatregelen ter reductie van emissies.
Energie
Dedoelstellingen voor het energiebeleid zijn gericht op het verbeteren van de energie-efficiency
van 50 procent in 2000ten opzichte van 1980(glastuinbouw) en het reduceren van de C0 2 emissiesin hetjaar 2000 met 3-5 procent ten opzichte van het niveau in 1989/1990. Inhet onderzoek ligt prioriteit bij studies over de relatie tussen energiegebruik en bedrijfssystemen, teneinde
inzicht te krijgen in de oplossingsrichtingen voor het verbeteren van de energie-efficiency.
LCA
Dit onderdeel van het programma isgericht op deverdere ontwikkeling en toepassing in de
land- entuinbouw van de LCAmethode. Deze methode beoogt inzicht te geven in de totale
milieubelasting,terwijl daarnaast middels meerjarige analyses ook inzicht ontstaat in de efficiencyverbetering.

planning 1997
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Detraditioneel in dit programma gehanteerde methode van onderzoek, gebaseerd op intensieve
dataverzameling en -analyse,zal ook de komende jaren dominant aanwezig zijn. Zo iser een
groeiende reeks beschikbaar van milieugegevens uit het LEI-Boekhoudnet,voor gebruik in het
onderzoek. De resultaten uit programma 239 (Boekhoudnet en Periodieke Rapportages) worden

onder meer ingezet bij onderzoek in het kader van programma 129. Bij de invulling van het
werkplan 1997 heeft afbakening plaatsgevonden met het nieuwe programma Economie, Bedrijfsvoering en Milieukwaliteit. Bij de invulling van dewerkzaamheden voor 1997 is eveneens
rekening gehouden met het concept-raamwerk ten behoeve van programmering
LNV-nutriëntenonderzoek.
Om het brede thema van het programma Milieu-economie inhoudelijk beter te kunnen benaderen ishet opgedeeld in eenviertal subprogramma's. Deonderlinge samenhang in het programma biedt evenwel de mogelijkheid om t o t een adequate economische evaluatie van de emissieen milieuproblematiek te komen.
Gewasbeschermingsmiddelen
Het programma isvooral gericht op het verwerven van inzicht in het managementgedrag van
akkerbouwers entuinders ten aanzien van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Een
beleidsondersteunend systeem zal ontwikkeld worden op basiswaarvan de economische en
(milieu-) technische gevolgen van beleidsalternatieven rond het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in beeld gebracht worden. Het onderzoek naar de relatie tussen milieubelasting en
milieukwaliteit zal geïntensiveerd worden.
Nutriënten
In het onderzoek ligt de prioriteit bij het stofstromenonderzoek. Met het model zullen toekomstscenario's doorgerekend worden om op basisdaarvan de economische en milieu-effecten van
'autonome' ontwikkelingen te kunnen bepalen en deze te kunnen vergelijken met de gevolgen
van maatregelen ter reductie van emissies.
Energie
De doelstellingen voor het energiebeleid zijn gericht op het verbeteren van de energie-efficiency
van 50procent in 2000ten opzichte van 1980(glastuinbouw) en het reduceren van de C0 2 emissies in het jaar 2000 met 3-5 procent ten opzichte van het niveau in 1989/1990. In het onderzoek ligt prioriteit bij studies over de relatie tussen energiegebruik en bedrijfssystemen, teneinde
inzicht te krijgen in de oplossingsrichtingen voor het verbeteren van de energie-efficiency.
LCA
Dit onderdeel van het programma isgericht op de verdere ontwikkeling entoepassing in de
land- entuinbouw van de LCAmethode. Deze methode beoogt inzichtte geven in de totale
milieubelasting,terwijl daarnaast middels meerjarige analyses ook inzicht ontstaat in de efficiency verbetering.
andere relevante
programma's

203,239,315

indicatie omvang

totaal 2,9 M / , waarvan 0,9 M / ten lastevan LNV

projecten

—

Milieuplanbureau (LEI-DLO,J.Dijk)
Emissiejaarrapportage (LEI-DLO, H. Leneman)
De rol vantechnologische ontwikkeling bij een strenger milieubeleid (LEI-DLO,
J.C.Blom)
Contra-financiering Capand Environment (LEI-DLO, F.M. Brouwer)
Methodiek nationaal-economische waarde van resistente rassen (LEI-DLO,
L.C.G.van Horen)
Methodiek milieukosten
Verbetering nutriëntenbenutting in deveehouderij (deelname in programma
247-ID-DLO) (LEI-DLO,D.W. de Hoop)
Verbetering stikstofbenutting in gras met behoud van kwaliteit (deelname in
programma 297- ID-DLO) (LEI-DLO,D.W. de Hoop)
Koolstof in stofstromenmodel (LEI-DLO, H. Leneman)
Mestmodellen en stofstromen (LEI-DLO,H. Leneman)
Luchtverontreiniging (LEI-DLO,...)
A MVB-wvo open teelt (LEI-DLO,...)
Kortlopende vragen (LEI-DLO,...)
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programma 224

Bodemverontreiniging en bodemsanering

programmaleiders

Dr.ir. W. de Vries— SC-DLO

aanvangsjaar

1994

eindjaar

1998

samenvatting

Dit programma heeft t o t doel het wetenschappelijk onderbouwen van methoden voor het
handhaven of verbeteren van dechemische kwaliteit van de bodem, het grondwater en oppervlaktewater in het landelijk gebied.Het programma isonderverdeeld in een aantal onderzoekthema's betreffende bodemverzuring, fosfaatbelasting, mobiliteit van zware metalen en organische micro's,verontreinigde waterbodems, 'landfarming' en biologische beschikbaarheid in
verband met normstelling voor verontreinigde gronden.

aanleiding

Als gevolg van menselijke activiteiten wordt de bodem,zowel via atmosferische depositie als
door het direct opbrengen, belast met stoffen die nadelige gevolgen hebben voor het milieu. In
het kader van regelgeving voor het handhaven van de bodemkwaliteit, en de bescherming van
grondwater en oppervlaktewater ishet noodzakelijk onderzoek te verrichten naar de kritische
belasting van de bodem en de mobiliteit van deverontreinigingen en/of eventuele afbraakproducten.
Verontreinigde gronden en baggerspecies zijn ongeschikt voor andere bodemfuncties. Sanering
iszeer kostbaar envoortzetting van het onderzoek naar relatief goedkope technieken isessentieel.

doel

1. Het verrichten van onderzoek naar voorkomen, gedrag en mobiliteit van anorganische en
organische stoffen in de bodem:
- het ontwikkelen van modellen waarmee deverspreiding van stoffen in de bodem en het
grondwater kanworden gesimuleerd;
- het ontwikkelen van criteria voor het beoordelen van de bodemkwaliteit, gedifferentieerd
naar bodemtype, hydrologie en bodemgebruik.
2. Het verbeteren van de effectiviteit vantechnische maatregelen voor de bevordering van de
biologische omzetting van organische microverontreinigingen ten behoeve van het bodemsaneringsonderzoek:
- het verrichten van onderzoek naar de milieurisico's van verontreinigde bodemlocaties in het
landelijk gebied inverband met het hergebruik van deze locaties;
- onderzoek naar methoden om vervuilde gronden en baggerspecies biologisch te reinigen en
de ontwikkeling van criteria op basisvan biologische beschikbaarheid voor beperkt hergebruik van deze gronden;
- onderzoek naar de milieurisico's van het diffuus verspreiden vanverontreinigde slootbagger
in het landelijk gebied.
3. Het wetenschappelijk onderbouwen van dewet- en regelgeving op het gebied van de bodembescherming.

planning 1997

Thema I: Bodemverzuring/bosonderzoek (SC-DLO)
Het onderzoek isgericht op (i) het vaststellen van relaties tussen bosvitaliteit en de chemische
samenstelling van atmosferische depositie, bladeren/naalden en bodem op basisvan te verzamelen c.q. beschikbare gegevens voor bosgronden in Nederland en in Europa en (ii) het berekenen
van kritische depositieniveaus en de effecten van depositiescenario's voor deze gronden op basis
van deze gegevens op regionale schaal en het vaststellen van de onzekerheden in modeluitkomsten.
Ad (i) Conform de aangegeven indicaties voor de programmering van de onderzoekprogramma's
voor 1997 ('Stikstof Onderzoek Programma en 'Ontwikkeling en beheer van grote bos en natuurgebieden i.r.t. natuurverkenningen) zal de aandacht binnen het verzuringsonderzoek het
komende jaar sterker worden gericht op de effecten van stikstof op bossen en bosbodems. Meer
algemeen zal het onderzoek zichgaan richten op de ontwikkeling van de bosvitaliteit in relatie
t o t luchtverontreiniging (met name atmosferische depositie van stikstof, zwavel en zware
metalen en ozonschade) in relatiet o t overige stressfactoren (klimaatstress, nutriëntenvoorzie-
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ning etc), zowel op nationale als internationale schaal (SC-DLO-projecten 7438,7535,7536, IKC1
en IKC2enSTOP).
Ad (ii) Inverband met devraag naar dewaarde van modelvoorspellingen t.b.v. beleidsbeslissingen zal meer aandacht worden besteed aan de kwaliteit van modelvoorspellingen op regionale
schaal. Dit zal gebeuren door middel van het verder ontwikkelen entoepassen van procedures
voor het calibreren/valideren en opschalen van modellen van de lokale naar de regionale
(nationale en Europese) schaal en het vaststellen van de bijbehorende onzekerheden in modeluitkomsten. Hierbij zal speciaal aandacht worden besteed aan de rol van stikstof in bosbodems en
bosecosystemen (SC-DLO-projecten 7408,7497 en 7503).
Thema II:Gedrag van zware metalen
Het onderzoek richt zich op (i) de mobiliteit van zware metalen onder invloed van bodemverzuring alsgevolg van zuurdepositie en veranderend landgebruik en (ii) het vaststellen van kritische
depositieniveaus voor zware metalen.
Ad (i) Dit onderzoek richt zich met name op het vaststellen van het effect van herbebossing op
de verzuring, organische stofhuishouding en zware metalenmobilisatie invoormalige landbouwgronden. Indit kader zullen (i)veldmetingen worden verricht naar pH,DOCen zware metalen
gehalten in bodem en bodemvocht in bossenvanverschillende ouderdom, (ii) laboratorium
experimenten worden uitgevoerd naar het effect van bodemcondities (waaronder de pH) op de
adsorptie van zware metalen en (iii) bestaande modellen voor het gedrag van zware metalen en
bodemverzuring worden gekoppeld enverder verfijnd en getoetst in de praktijk (SC-/AB-DLOproject FAIR;AB-DLO-project 10511). Deaandacht zal hier worden geconcentreerd op dynamiek
en speciatie van zware metalen in devaste envloeibare fase in de bodem met toepassingen
gerelateerd aan verontreinigde landbouwgronden en veranderend landgebruik.
Ad (ii) Onderzoek naar de ontwikkeling van methodieken en normen om kritische depositieniveaus van zware metalen (Pb,Cd,Cu,Zn,Ni,Cren Hg) voor (bos) bodems en oppervlaktewater te
berekenen zalverder worden voortgezet Dit betreft de verwerking van voortgaand onderzoek
naar ecotoxicologische risiconiveaus voor zware metalen en een analysevan de onzekerheid in
modeluitkomsten op regionale schaal (SC-DLO-project VROM).Tevens zullen de beschreven
methodieken worden toegepast bij het vaststellen van kritische depositieniveaus voor Pb,Cd,Cu
en Zn op bosgronden (SC-DLO-project LLO).De resultaten van dit onderzoek zullen ook worden
gebruikt in het kader van de Milieuverkenning 1997.
In alle bovengenoemde projecten issprake van nauwe samenwerking tussen SC-DLOen AB-DLO.
Losvan beide specifieke onderzoekthema's zaltevens verder worden gewerkt aan de ontwikkeling van analysemethoden ten behoeve van de bepaling van gewas beschikbaarheid en uitspoeling van zware metalen in de bodem (AB-DLO-project 10512) entoepassing daarvan in landelijke
en provinciale bodemmeetnetten (AB-DLO-project 10514).
Thema III: Gedrag van organische microverontreinigingen SC-,AB-DLO
Het onderzoek richt zich op (i) het lot van organische microverontreinigingen in bodem en water
en (ii) bodemsanering middels landfarming.
Voortgezet onderzoek in 1997betreft het door STOWA gefinancierde onderzoek naar de karakterisering van baggerspecie (SC-DLO-project 7541 ).Tevens zal het in 1996 gestarte onderzoek
naar gebruik van schimmels bij het reinigen van grond en baggerspecie worden voortgezet
(SC-DLO-project MC2).Verwacht wordt dat het onderzoek naar de effecten van het op kant
zetten van baggerspecie op Goeree-Overflakkee zal leiden tot nieuwe opdrachten. De samenwerking met RIVM en RIZA op devoornoemde gebieden zal worden geïntensiveerd. Daarnaast zal
onderzoek naar het lot van gechloreerde organische microverontreinigingen (HCB,DDT en PCB)
in de Paraibo du Sol rivier in Brazilië in 1997worden afgerond (AB-DLO-project 10513).
Het voorgenomen onderzoek in 1997m.b.t. organische contaminanten sluit nauw aan op de
beleidsvragen m.b.t. de relatie tussen de mate en aard van bodemverontreiniging enerzijds en de
onderscheiden gebruiksfuncties anderzijds (voorindicaties voor het onderzoek in 1997door de
directie GRR).Daartoe wordt o.a veldonderzoek voortgezet naar in situ mogelijkheden voor
biologische bodemsanering vanverontreinigde bodemlocaties in het landelijk gebied (middels
extensieve landfarming) in combinatie met een bepaalde gebruiksfunctie (SC-DLO-projecten MC,
en MC3).
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andere relevante
programma's
indicatie omvang

totaal 2,8 M / , waarvan 1,1 Mƒten lastevan LNV

projecten

Thema 1
570/487 Analytische detectiegrenzen en houdbaarheden van macro-elementen in bodemvocht
(P. Lepelaar)
591
Deverweringssnelheidvan lossen kleigronden (SC-DLO,C.v.d.Salm)
7408
Internationaal verzuringsonderzoek (samenwerkingsovereenkomst RIVM)
(SC-DLO,W. deVries)
7433
Chemische samenstelling 200 opstanden in het kader van het meetnet vitaliteit en
verdroging (SC-DLO,W. de Vries)
7438/
Relatietussen zure depositie enchemische bodemsamenstelling en vitaliteit van
7536
Europese bossen (SC-DLO,W. de Vries)
7497
De onzekerheid in regionale modelvoorspellingen van de concentraties aan nitraat en
aluminium van Europese bosgronden (SC-DLO,J.Kros)
7503
Effecten van klimaatverandering enzuurdepositie op bosbodems (SC-DLO,
W. de Vries)
7535
De relatietussen bosvitaliteit en boomgroei (SC-DLO,G.J.Reinds)
STOP
Kwantificering van de effecten van stikstofdepositie op bossen (SC-DLO,
J. Groenenberg)
IKC1
De relatie tussen veranderingen in de bosvitaliteit enveranderingen in klimaat en
zuurdepositie in Nederland (SC-DLO,C. Hendriks)
IKC2
Voortgang monitoring bodemverzuring in bossen (SC-DLO,J.Klap)
Thema 2
10511
Modelontwikkeling SEKTASenSTRASS(AB-DLO,J.Bril)
10512
Ontwikkeling methoden om metaalbeschikbaarheidte voorspellen (AB-DLO,
J. Dolfeng)
10514
Bodemmeetnetten, certificering (AB-DLO,S.D.Scheltens)
FAIR
Mobilisatie zware metalen door landgebruiksveranderingen (herbebossing)
(SC-/AB-DLO,J.Groenenberg)
LLO
Bepaling kritische depositie niveaus voor zware metalen op Nederlandse bosgronden
(SC-DLO,W. de Vries)
VROM Verdere methode ontwikkeling kritische depositie niveausvoor zware metalen
(SC-DLO,W. de Vries)
Thema 3
MQ,
Chroom en arseenverontreiniging op vloeivelden deZandley (SC-/AB-DLO,J. Harmsen)
4864
Op de kant zetten van baggerspecie (SC-DLO,J.Harmsen)
7541
Karakterisering van baggerspecie (SC-DLO,J.Harmsen)
10513
Lotgevallen van gechloreerde organische microverontreinigingen (AB-DLO,J.Japenga)
MC,
Bodemkwaliteitsverbetering in combinatie met energieteelt (SC-DLO,J.Harmsen)
MC2
Toepassing schimmels bij reinigen baggerspecie (SC-DLO,J. Harmsen)
MC3
Bodemkwaliteitsverbetering in relatiet o t bodemgebruik (SC-DLO,J.Harmsen)
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programma 229

Agro-ecologischeevaluatie van landvoor duurzaam gebruik

programmaleider

Ir.CA. van Diepen —SC-DLOen dr.ir. B.A.M. Bouman— AB-DLO

aanvangsjaar

1996

eindjaar

1999

samenvatting

Dit programma betreft eenvernieuwing van het lopende DLO programma 229 'Agro-ecologische
zonering en landgebruik' inverband met uitbreiding met AB-DLO-deel,waardoor het programma groter wordt, envernieuwd, al behoudt het dezelfde oriëntatie:Toepassen op verschillende
schalen van procesmodellen en proceskennis met betrekking t o t duurzaam landgebruik, voor het
aangeven van productiemogelijkheden, kwetsbaarheid en risico's. Er issteeds sprakevan combinatie van procesmatige en ruimtelijke component, die samen leiden t o t temporele en ruimtelijke
variabiliteit.
Als nieuwe titel stellen we voor: 'Agro-ecologische evaluatie van land voor duurzaam
gebruik'.
Dit programma ontwikkelt methoden om de mogelijkheden en beperkingen (incl. kwetsbaarheden) van landte analyseren voor verschillende vormen van duurzaam landgebruik. De ontwikkelde methoden zijn bedoeld voor toepassing voor gebiedsdekkende evaluaties van fysischecologische aspecten die van invloed zijn op landgebruik, met name de effecten van weersomstandigheden, bodemvochthuishouding en nutriëntenbeschikbaarheid op de groei en opbrengst
van landbouwgewassen en bossen.Naast productiemogelijkheden worden ook milieu-effecten
geëvalueerd. Deaanpak van het programma isintegrerend envolgt daartoe de methoden uit de
landevaluatie en de productie-ecologische systeemanalyse,waarbij het samenspel tussen weer,
bodem, gewas en landgebruiker wordt onderzocht. Het eindproduct van het programma zijn de
methoden zelf, het daarop gebaseerde modelinstrumentarium, en de resultaten van case studies
(landgebruiksanalyses). Het analyseresultaat kan alszodanig inzichtverschaffen, maar kan ook
geïntegreerd worden in sociaal-economische analyses. Het programma isgevormd door bundeling van krachten van SC-DLOen AB-DLO op gebied van systeemanalyse, simulatie en agroecologische karakterisering voor land evaluatiedoeleinden.
Kenmerken van lopende programma 229
Het lopende programma DLO229wordt uitgevoerd door SC-DLOen zijn beschreven in termen
van vakgebied en methodiek. Net alszijn voorloper DLO8subprogramma landevaluatiemethoden heeft DLO229 devolgende kenmerken:
methoden: simulatie van gewasgroei,bodemwater en nutriënten, kwalitatieve evaluatie, pedotransfer functies; ruimtelijke schematisatie bodems en klimaat; statistiek,
instrumentarium entechnieken:GIS,informatieanalyse, database, informatietechnologie
sectoraal: landbouw en bosbouw; nog geen natuur
regionaal: Nederland en Europa;nog geen tropen
beleidsmatig: NL-milieu (nutriënten), Eur-overproductie (primaire prod), bos
thematische aspecten:effecten van vermesting,verdroging, klimaatverandering, bodemdegradatie, disciplines: gewasfysiologie, bodemkunde, agrometeorologie, hydrologie, land- en bosbouw.
Vernieuwing door deelname AB-DLO
AB-DLO en SC-DLOwerken al enkelejaren samen op gebied van gewasgroeisimulatie en agrosysteemanalyse in onderzoek naar duurzaam landgebruik, regionaal productie potentieel en
opbrengstvoorspelling. Programma 229 biedt voor AB-DLO een goed kader om methodisch
landgebruiksonderzoek in onder te brengen,gekenmerkt door gebruik van simulatie en systeem
analyse enwaarin in ruimtelijke zin het bedrijfs- of perceelsniveau wordt overschreden.
De door AB-DLOvoorgestelde onderzoekthema's betreffen heterogeniteit van gebieden en van
gewaskenmerken, en regionale validatie van modelresuitaten, het omgaan met ruimtelijke en
temporele variatie in simulatiemodellen; de onderzoeksdoelen zijn techniekontwikkeling om met
deze onzekerheden omte gaan enzete kwantificeren.

aanleiding

De maatschappelijk vraagwaarop het onderzoek antwoord probeert te geven ishet zoeken van
optimaal en duurzaam landgebruik. Eenoptimaal gebruik van het land wordt theoretisch bereikt
wanneer gebruiksdoelen zoveel mogelijk zijn verwezenlijkt met zomin mogelijk negatieve
effecten. Dit speelt op diverse schaalniveaus. Binnen Nederland zijn het vooral de verscherpte
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milieu-eisen waarbinnen de landbouw moet opereren en de alom gewenste duurzaamheid.
Binnen de EUkomt daarbij devraag op langetermijn of de productievormen van landbouw
regionaal geconcentreerd dan wel verspreid dienen te worden, en welke bestemming de diverse
regio's moeten krijgen, of welk land met voorrang uit productie genomen zou kunnen worden.
Op korte termijn ishet vooral van belang de overproductie en emissies naar het milieu onder
controle te krijgen.
Erisveel vraag naar methoden om gebiedsdekkend evaluaties te kunnen uitvoeren van het
productief vermogen van de bodem voor een breed scalavan ecologische omstandigheden,
milieu-eisen, en productiesystemen, en op verschillende geografische schaalniveaus. Voorbeelden
uit de laatstejaren van afgeronde studies waarbij gebruik gemaakt isvan agro-ecologische
modellen zijn de WRRstudie 'Grond voor keuzen' en het Europese oogstvoorspellingssysteem
CGMS,waaraan SC-DLO enAB-DLO beide belangrijke bijdragen hebben geleverd. De resultaten
van zulke studies dienen bij voorkeur betrouwbaar, consistent en verifieerbaar te zijn. Daartoe is
kennis nodig om een grote verscheidenheid aan informatie te kunnen combineren en te verwerken. Het isgewenst deze kennis operationeel te maken entoepasbaar voor de diverse vraagstellingen bij verschillende niveaus van beschikbaarheid van gegevens. Detot nutoe gebruikte
modeltoepassingen analysemethoden schietentekort in het kwantificeren van
- interacties tussen processen,wat aanpassing en koppeling van modellen vereist,
- de betrouwbaarheid van de analyseresultaten in het licht van schaalkeuze en de bestaande
variabiliteit, wat onzekerheidsanalyse vereist, en wat afstemming van model en invoergegevens op schaalniveau nodig maakt,
- effecten waarin simulatiemodellen niet of gebrekkig voorzien,waarvoor verbetering van
simulatiemodellen nodig is,of een kwalitatief kennissysteem,waarmee deze effecten toch
geschat kunnen worden.
Kortom, de algemene probleemstelling isdat een goede vertaalslag nodig isvan agro-ecologische modellen uit de onderzoeksfeer naar diverse operationele toepassingen.
Doelgroepen zijn diverse directies enverzelfstandigde diensten van LNV (GRR,MKG, L, LBL,SBB,
IKC's),onderzoekinstellingen op gebied van beheer van land enwater, envan landgebruik;
Planbureaus; Beleidsadviesorganen enStatistische Diensten van supra-nationale, nationale, en
regionale instellingen;Joint Research Centre; Landbouwvoorlichting; Landbouwkundig onderzoekers; Klimaatonderzoekers; Toekomstverkenners.
doel

planning 1997

Doelstelling ishet ontwikkelen van methoden entechnieken om gewasgroeimodeilen in zetten
voor agro-ecologische zonering, opbrengstmonitoring, vaststelling van kwetsbaarheid van land
en landgebruikssysteem, en schatting van risico's voor landgebruik, op schaalniveaus variërend
van regio-t o t wereldschaal, rekening houdend mettemporele en ruimtelijke variatie. Het is
daarbij noodzakelijk de meest bepalende factoren en processen op ieder schaalniveau, landstreek, en landgebruikstype te identificeren, en detail van de systeemanalyse af te stemmen op
het te onderzoeken probleem. Het zoeken naar het meest adequate methode vereist de beschikbaarheid van een aantal modellen van opklimmend analysedetail. Hiertoe worden groeimodellen
geoperationaliseerd (standaardisatie; calibratie; evaluatie; aangevuld met statistische methoden
waar nodig);toegepaste programmatuur ontwikkeld voor analyses van ruimtelijke en temporele
variatie; databanken opgezet; en een interface met GISontwikkeld.
De kwantificering van gebruiksmogelijkheden en -beperkingen van land isbedoeld om keuzen
zichtbaar te maken ten aanzien van landbouw, milieu en natuur. In dit programma 229 zal, naast
het agrarisch landgebruik de landevaluatie voor bosfuncties verdere aandacht krijgen. Het
bestaande evaluatiesysteem voor productiebossen zal worden uitgebreid om de effecten van
verdroging enverzuring op bosinstandhouding en op de kwaliteiten van bosfuncties te kunnen
beoordelen.
Thema Kwantitatieve landevaluatie
Accent ligt op verbetering van methodiek en procedures voor oogstverwachting en productieschattingen. Het isrelevant voor landevaluatie in volle breedte (wat zijn te verwachten mogelijkheden), en voor oogstverwachting op zich (interesse vanuit overheden, industrie en handel). Toe
te passentechnieken:GIS,databanken,simulatiemodellen, statistiek, remote sensing. Met name
de koppeling tussen de diversetechnieken staat centraal.
Projecten vormen kapstok waarin methodiekontwikkeling plaats vindt aan de hand van
case-studies (of deelprojecten), diezoveel mogelijk aangestuurd worden door externe opdrachten die relevant zijn voor projectdoelstelling. Hiermee kan op ideale wijze eigen bijdrage voor
externe projecten gerealiseerd worden.Andere vorm van invulling case-studies isdie waar
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mogelijk aan laten sluiten bij andere projecten op AB-DLO en SC-DLO.Devoorgestelde projecten
vertonen onderlinge samenhang.
Prioriteiten :
Thematische verbetering modellen.
- Resultaten groeimodellen laten aansluiten bij werkelijk haalbaar (i.tt. t o t nu veelal gebruikte
niveaus van potentiële enwater-gelimiteerde productie).
- Effecten van extremen
- Schaalproblematiek i.v.m. opschaling gewasgroeisimulatiemodellen
Operationele verbetering instrumentarium (realisatie afhankelijk van additionele financiering)
- Koppeling modellen met GIS,databank en remote sensing voor ontwikkeling van
GIS-database-groeimodel Systeemvoor het doorrekenen opbrengst- en milieueffecten van
droogte, natheid,van bemestingsscenario's, van luchtverontreiniging, van beregeningsverbod, van grondwaterstandsverlaging, of voor het waarschuwen bij alarmcondities (droogte,
ziekte, ) en evaluatie van opbrengstschade.
Generiek systeemtoepasbaar voor heel Nederland of voor deelregio's,voor de EU,OostEuropa,en ontwikkelingslanden.
- Verbetering gebruiksmogelijkheden stand-alone versiesvan modellen.
Opdrachtgevers: EU,JRC-SAI-MARS,ESA,Cropsense,en mogelijk ook provincies, BCRS,aardappel
en suikerindustrie.
Thema Geïntegreerd kennissysteem voor duurzaam landgebruik
Verder uitwerken van methodiek t.b.v. van snelle schatting van productieklasse van land volgens
variabele indelingen afgestemd op wensenvan mogelijke opdrachtgevers (bijv. LBL, provincie,
RPD).
Thema Variabiliteit, onzekerheid en aggregatie
De kwantitatieve procesmodellen voor gewasgroei, bodemwaterbalans en nitraatuitspoeling die
onder het thema kwantitatieve landevaluatie worden ontwikkeld en gebruikt hebben als nadeel
dat ze meer gegevensvereisen dan voor grotere gebieden beschikbaar zijn.
Gevoeligheids- en onzekerheidsanalyses aan modellen moeten leiden t o t meer inzicht in hun
geldigheidsgebied op ruimtelijke entijdschalen,entypen regio en bedrijfssystemen. Dit opent de
weg t o t opstellen van multiple regressiemodellen die alssummary model operationeel kunnen
worden toegepast in GISom gebiedsdekkende interpolaties u i t t e voeren.
Producten:
1.a
Verbeterde modellen en modules voor oogstvoorspelling en kwantitatieve landevaluatie.
Concreet: FSE-SUCROSbeet, FSE-SUCROSpotato, FSE-SUCROSwheat; LINGRA grass;Brasnap rapeseed,WOFOSTversie 7.0,zaaidatummodules, digitale bibliotheek van uitwisselbare bodemwater- en verdampingsmodules;
1.b Documentatie van bovengenoemde modellen alsQUASA rapporten of SCTechDocs;
2.
Databank gewasgegevens tarwe, gras,aardappelen en suikerbieten t.b.v. evaluatie en
verbeteren gewasgroeimodellen. Standaardisatie in gegevensverzameling;
3.
Raamwerk voor omgaan met weersextremen in oogstvoorspelling m.b.v. simulatiemodellen;
4.
Generieke koppeling IDRISIGIS-accessdatabestanden - gewasgroeimodellen t.b.v. agro-ecologische zonering en opbrengstvoorspelling (ontwikkeld a.d.h.van mondiale voedselvoorzieningproject);
5.
Verbeterde methodiek voor schatten regionale nitraatuitspoeling naar bovenste grondwater, rekening houdend met ruimtelijke entemporele variabiliteit, toepasbaar in Are/info
GIS-omgeving;
6.
Verbeterde methodiek voor het analyseren en evalueren van milieurisico's vanwege
uitspoeling van nitraat en pesticiden naar grond- en oppervlaktewater in de akkerbouw.
Toepasbaar op diverse schaalniveaus (perceel, bedrijf, regio), voor een reeksvan bedrijfsvoeringsopties, door toepassingvan gevalideerde simulatiemodellen;
7.
Operationeel model voor kwalitatieve landevaluatie, koppelbaar aan BIS(Bodem Informatie Systeem voor Nederland);
8.
Bijdragen ter ontwikkeling van agrometeorologische modellen en bevorderen van hun
toepassing en uitwisseling in Europese context (in kader COST79);
9.
Wetenschappelijke artikelen.
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andere relevante
programma's

228, 230/273, 265,267,306,315

indicatie omvang

totaal 1,4 M / , waarvan 1,0 M / ten lastevan LNV

projecten

Programmabreed
SC602
COST79,Kennisnetwerk agrometeorologie in Europa (SC-DLO,CA. van Diepen)
Thema 1
Nitraatuitspoeling
SC514
Nitraatuitspoeling landevaluatie (SC-DLO,M.J.D. Hack)
SC7380
Risk analysis of the impact of agrochemicals on soil andwater quality under farming
systemswith different land use practices (SC-DLO,M.J.D. Hack)
Gewasprodurt/'e
SC7477
Onderhoud Crop Growth Monitoring System (SC-DLO,T.v.d.Wal)
AB nlew
1997-1999 methoden entechnieken voor oogstvoorspelling (AB-DLO,
B.A.M. Bouman)
Deelprojecten:
AB-ReSeDa Koppeling gewasgroeimodellen en remote sensing (via:thermische remote sensing
=>verdamping => productie) (SC-DLO)
Verbeteren groeimodellen algemeen (link met software kwaliteitsproject, AB-DLO,
SC-DLO)
AB-717
Extremen (AB-DLO, R.J.F,van Haren)
Thema 2
SC513
AB

Ontwikkeling kennissysteem landevaluatie (SC-DLO,CA. van Diepen)
Optimalisatie landgebruik in Costa Rica (AB-DLO, B.A.M. Bouman)

Thema 3
AB-10707
Ruimtelijke variatie (AB-DLO,B.A.M. Bouman)
Deelprojecten:
Methodiekontwikkeling modeltoepassing binnenGIS
Case-studies 1997: China project (AB-DLO, R. Groot)
mogelijk:
Precisielandbouw
mogelijk:
Effecten luchtverontreiniging op gewasproductie
mogelijk:
Bijdragen aan GISsysteemvoor Nederland via modellen databank
SC604
Variabiliteit nitraatuitspoeling (link met SC556 nitraatuitspoeling regionaal in
DLO-prog.315) (SC-DLO,R.P. Rotter)
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programma 262

Fytotoxischeeffecten van milieuvreemde stoffen

programmaleider

Dr. L.J.M,van der Eerden — AB-DLO

aanvangsjaar

1995

eindjaar

1998

samenvatting

Doel van dit programma isdewetenschappelijke basiste vergroten van risicoschattings-methoden, zoals die op dit moment worden gebruikt door NBLF,RIVM enVROM.
Twee thema's staan centraal:
- het vinden van een mechanistische verklaring voor gevoeligheidsverschillen tussen planten
voor milieuvreemde stoffen,
- onderbouwing van de vertaling van 'laboratorium'-resultaten naar de veldsituatie.
Erwordt prioriteit gegeven aanstoffen die actuele beleidsrelevantie hebben: NH3,0 3 , herbicidedampen en vluchtige organische koolwaterstoffen.

aanleiding

Kennishiaten, gesignaleerd invier mede door LNV-instanties geschreven notities vormen de
aanleiding voor dit programma. Uit deze notities valt opte maken dat het nog niet mogelijk is
om de effecten van milieuvreemde stoffen in relatie t o t het functioneren van ecosystemen op
adequate wijze te schatten. Dit wordt geweten aan meer oorzaken, o.a. (i) de extrapolatie van
laboratorium naar de veldsituatie isnauwelijks onderbouwd; (ii) erwordt vrijwel geen rekening
gehouden met combinatie-effecten; (iii) er isonvoldoende ecotoxicologische kennis op het
niveau van ecosystemen.
Dit programma beoogt kennis-lacunes te elimineren door eenverklaring te geven voor temporele en soortgebonden variaties in gevoeligheid van planten voor milieuvreemde stoffen. Het
programma richt zich op de reactie van plantensoorten uit met name (semi)natuurlijke vegetaties
op milieuvreemde stoffen in afhankelijkheid van intrinsieke en externe factoren. Deze kennis
vergroot de wetenschappelijke basisen betrouwbaarheid van risicoschattingen, normstelling,
monitoring en toekomstverkenningen.
Erzijn al DLO-programma's met een ecotoxicologisch karakter, maar deze zijn voornamelijk
gericht op aquatische systemen (276) en op bodemorganismen (121 en 264). In het programma
fytotoxicologie staan planten envegetaties centraal enwordt speciale aandacht gegeven aan
blootstelling via de lucht. Daarom zijn de programma's in belangrijke mate complementair. Via
intensivering van kennisoverdracht en samenwerking zal een integratie van kennis gerealiseerd
worden.

doel

Doelstellingen van het onderzoek in de planperiode zijn:
- het vinden van een mechanistische verklaring voor gevoeligheidsverschillen op een zodanige
wijze dat op grond van intrinsieke plant-eigenschappen en stof-eigenschappen voorspellingen
gedaan kunnen worden over defytotoxiciteit van een milieuvreemde stof en over gevoeligmakende factoren in ecosystemen. Dit onderzoek genereert informatie die eveneens van
belang isvoor het bereiken van de andere, meer toepassingsgerichte doelen:
- expertise ontwikkelen waarmee eentoetsing van de fytotoxiciteit van milieuvreemde stoffen
mogelijk wordt;
- verbeteren van risicoschattingsmethoden voor fytotoxische stoffen;
- doseringsverlaging van herbiciden (programma 266).
Voor wat het experimentele gedeelte betreft, beperkt het programma zicht o t effecten van
milieuvreemde stoffen vanuit de lucht (luchtverontreiniging, herbiciden,vluchtige organische
koolwaterstoffen). De resultaten enconclusies hebben echter een grote "spin-off', omdat er
expertise ontwikkeld wordt die voor meer ecotoxicologische vraagstukken relevant is.
Relaties met de compartimenten bodem enwater, en met fauna worden gelegd door kennisoverdracht naar envanuit andere onderzoek-programma's, enwaar relevant door gemeenschappelijke evaluaties. Dewens omtot gemeenschappelijke evaluaties te komen wordt gevoed
door de behoefte van LNVenVROM om te komen tot integrale normstelling (bij integrale
normstelling worden normen voor bodem,water en lucht op elkaar afgestemd).
Tegen het programma leunen een aantal extern gefinancierde projecten aan met een sterk
toegepast karakter. Deze projecten maken gebruik van de'spin-off' van het centrale deel van het
programma. Dit betreft biomonitoring enconsultancy voor lokale, regionale, nationale en
internationale instanties. Gedeeltelijk kunnen deze projecten ook dienen alsveld-validatie van
laboratorium-resultaten.
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planning 1997

In dit programma onder onderzoek gedaan naar vier stofgroepen: herbiciden, ozon, N-houdende
luchtverontreiniging enVOVs.
Herbiciden
Het gebruik van herbiciden dient te worden beperkt. Dit kan gebeuren door de effectiviteit, die
momenteel minder dan 3% is,te vergroten. Daartoe kunnen verschillende wegen bewandeld
worden zoals een betere verneveling van de spuitvloeistof, een betere hechting aan het blad,
snellere diffusie in het blad, sterkere specificiteit op procesniveau enz. Elkeeventuele verbetering
dient echter te worden getoetst met een betrouwbare en liefst snelletoetsmethode. Dit jaar,
(1996) iseen gecombineerde meettechniek ontwikkeld die inmiddels op onderdelen, zoals het
kwantificeren van diffusiesnelheden, betrouwbare resultaten levert. In 1997willen we deze
techniek gebruiken om de werking van het herbicide te bestuderen in afhankelijkheid van
weerscondities. Degegevens zullen worden gebruikt om een simulatiemodel te ontwikkelen dat
de effectiviteit van het herbicide in interactie met omgevingsfactoren en speciale toevoegingen
voorspelt. Deontwikkelde meettechniek zal ook toepasbaar gemaakt worden voor het testen
van andere fytotoxische stoffen.
Deeffectiviteit vanveel herbiciden wordt in hoge mate bepaald door dewaterhuis-houding van
onkruiden en deformulering van het herbicide. Optimalisatie van opname entransport van
herbiciden kan leiden t o t een forse reductie (factor 2tot 10)van de benodigde dosering. Bij het
lastigte bestrijden kweekgras zal de invloed van dewater-huishouding ende formulering op de
opname entransport van glyfosaat worden onderzocht. De resultaten van dit onderzoek kunnen
worden toegepast door de IKC's,het agrarisch bedrijfsleven en de agrochemische industrie.
Perjaar wordt in Nederland één miljoen liter olie als hulpstof bij herbiciden gebruikt. Onderzocht
zal worden of eenveel geringere hoeveelheid van een meer milieu-vriendelijke stof als substituut
voor minerale olie kan dienen.Voor dit doel wordt een methode ontwikkeld om middels fluorescentie van de planten snel en nauwkeurig de effecten van verschillende hulpstoffen te meten. De
resultaten bieden het College voor deToelating van Bestrijdingsmiddelen een handvat om de
toelating van minerale olie inte trekken.
Ozon
De 0 3 concentratie neemt met ongeveer 1% per jaar toe. Dat bij de huidige concentraties sprake
isvan negatieve effecten op de gewasproductie en natuurwaarden is bekend, maar een betrouwbare kwantificering van deze effecten isnog niet gemaakt. Met betrekking t o t groeiredukties
lopen de schattingen sterk uiteen (3t o t 25%).Wij voeren een aantal activiteiten uit die als doel
hebben de wetenschappelijke basisvoor risico-evaluatie, normstelling en internationale afstemming in het milieubeleid te verbeteren. In 1997 iseen begassings-experiment met 0 3 gepland als
herhaling op het in 1996 uitgevoerde experiment, waarin devaststelling enverklaring van
gevoeligheidsverschillen centraal staan. Hierbij wordt onder meer een analyse gemaakt van
overlevingsstrategieën (nutriëntenbenutting, groeisnelheid, concurrentiekracht, zaadproductie,
herstelvermogen). Indit experiment wordt voornamelijk met soorten uit semi-natuurlijke vegetaties gewerkt. Uit de resultaten wordt een relatie afgeleid tussen blootstelling en percentage
bedreigde soorten. Eengedeeltelijke validatie in het veld vindt plaats in (extern gefinancierde)
biomonitoringprogramma's. Insamenwerking met RIVM en LEI-DLOwordt in een (gedeeltelijke
gefinancierde) bureaustudie de economische schade door 0 3 en andere vormen van luchtverontreiniging aan de gewasproductie in Nederland bepaald.
No x en NH3
Nox en NH3worden voornamelijk geëmitteerd door respectievelijk verkeer enveehouderij. In
1996 isbegonnen met het vergelijken van de ecofysiologische enfytotoxische responsen om te
bezien of met deze verschillen rekening gehouden dient te worden in het bestrijdingsbeleid. In
1997wordt dezevergelijking voortgezet. Dit onderwerp kan substantieel uitgebreid worden
indien de aangevraagde externe ondersteuning wordt gehonoreerd.
N-houdende luchtverontreiniging eenvooral een eutrofiërend effect, hetgeen zich onder meer
vertaalt ineen verhoogde gevoeligheid van planten voor biotische en abiotische stressen. Om
deze relatie te kwantificeren wordt een experiment uitgevoerd waarin voor Grove den de relatie
geëvalueerd wordt tussen nutriënten-status en droogte- en vorstgevoeligheid.
De resultaten van een in 1996 uitgevoerde bureaustudie waarin een model gemaakt wordt om
NH3-emissiesen effectrisico's via eenverspreidingsmodel aan elkaar te koppelen,zullen worden
gerapporteerd enverwerkt tot een publicatie. Indien externe financiering wordt verworven
kunnen de resultaten dienen alsbasisvoor de ontwikkeling van een decision support system.
VOVs
Over de fytotoxische eigenschappen van vluchtige organische verbindingen (VOVs) isnog slechts
zeer weinig bekend,hoewel duidelijk isgeworden dat ze met name in de glastuinbouw en
wellicht ook onder buitenlucht omstandigheden regelmatig t o t aanzienlijke schade kunnen
leiden. Door bezuinigingen op het programma moest geprioriteerd worden en ishet VOV-werk
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op een laag pitje gezet. Erzal nog wel een evaluatie gemaakt worden van wat op dit moment
bekend is(onder meer uit eigen ervaringen in de consultancy sfeer) en geprobeerd zal worden
via externe onder-steuning aandacht aan deze materie te besteden.
Rapportage enwetenschappelijke publicaties vinden via de gebruikelijke kanalen plaats. Overwogen wordt twee workshops te organiseren: een over 0 3 (met deelnemers uit Nederland) en
een over NH3 (met een internationale deelname).
andere relevante
programma's
indicatie omvang
projecten

264,266,267,275,276,315
totaal 1,4 M / , waarvan 0,9 Mƒten lastevan LNV
10133
10136

10200
10212
10220
10221
10224
10226
10227

Variatie in gevoeligheid voor 0 3 en NH3 (AB-DLO,Th.A. Dueck,A.E.G.Tonneijck)
Gecombineerde fotosynthese-fluorescentie detectie ter bepaling van de efficiëntie van
fotosynthese-remmende herbiciden in interactie met additieven (AB-DLO,
A.H.C.M. Schapendonck, H.de Ruiter)
Evaluatie van effecten van 03 in de buitenlucht op gewassen (AB-DLO,
A.E.G. Tonneijck)
Invloed van planteigenschappen entoedieningstechnieken op de effectiviteit van
herbiciden (AB-DLO,H.de Ruiter)
Responsvan planten op stikstof-houdende luchtverontreiniging (AB-DLO,
L.J.M,van der Eerden)
Consultancy in verband met luchtverontreiniging op planten (AB-DLO,
LJ.M. van der Eerden)
Fysiologische onderbouwing van dosis/effect relaties bij toediening van herbiciden
(AB-DLO, H.de Ruiter)
De invloed vanvluchtige organische verbindingen op planten (AB-DLO,
A.E.G. Tonneijck)
Economische schade door luchtverontreiniging aan de gewasproductie in Nederland
(AB-DLO,A.E.G.Tonneijck, L.J.M,van der Eerden)
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programma 264

Ecotoxicologische risico'svoor het functioneren van bodemecosystemen insituaties vanveranderend landgebruik; een systeemgerichte benadering

programmaleider

Dr. P.C. de Ruiter — AB-DLO

aanvangsjaar

1995

eindjaar

1998

samenvatting

Veranderend landgebruik wijzigt biogeochemische kringlopen in de bodem. Hierdoor verandert
de beschikbaarheid van aanwezige contaminanten voor interactie met bodem-organismen. Deze
interactie beïnvloedt energie- en nutriëntenkringlopen in de bodem. Het programma kwantificeert effecten van contaminanten op bodemecosystemen bij veranderend landgebruik. Nadruk
valt hierbij op de interactie van contaminanten met bodemorganismen en op de organische
stofdynamiek.

aanleiding

Maatschappelijke achtergrond
De huidige landbouwpolitiek van de Europese Gemeenschap iserop gericht om circa 30% van
het landbouwareaal uit productie te nemen.Eenmogelijkheid hierbij isom landbouwgronden te
veranderen in natuurgebieden, bijvoorbeeld door het aanplanten van bos en inundatie. Daarmee
sluit veranderend landgebruik goed aan bij het Nederlandse beleid inzake in de ecologische
hoofdstructuur, gericht op het uitbreiden van het areaal natuurterrein. Detotale oppervlakte van
het landbouwgebied dat in natuurterrein zalworden omgezet wordt voor Europa geschat op
circa 8,5 miljoen hectare envoor Nederland op circa 45 000 hectare.
Veranderend landgebruik betekent dat landbouwkundige ingrepen wegvallen. Dit heeft tot
gevolg dat bodemchemische en bodemfysische parameters zullen veranderen, zoals organische
stofgehalte, zuurstofgehalte en pH (voornamelijk alsgevolg van het stopzetten van kalkgiften).
Deverwachting (op grond van historisch onderzoek) isdat de pH in de bovengrond sterk zal
kunnen dalen;voor zandgronden bijvoorbeeld van circa 5à5,5 t o t circa 3,0 à3,5 in een periode
van 30t o t 60jaar. Eenmogelijk belangrijke verandering iseentoename in de hoeveelheid
opgelost organisch koolstof, dat mobiliserend werkt op metalen en residuen van bestrijdingsmiddelen. Wijzigingen in de pH en de concentratie opgelost organisch koolstof beïnvloeden de
mobiliteit en de biologische beschikbaarheid van reeds in de bodem aanwezige contaminanten,
zoals Cd,Zn en Cu:een daling van de pH mettwee eenheden zal bijvoorbeeld de concentratie Cd
in oplossing doen toenemen met eenfactor 2t o t 6.Dergelijke veranderingen in de concentraties
opgeloste zware metalen kunnen leidentot eenverhoging van de uitspoeling naar het grondwater, een verhoogde plantopname en kunnen grote effecten hebben op het functioneren van vele
groepen bodemorganismen. Via ecologische interacties beïnvloeden de getroffen groepen op
hun beurt weer niet direct getroffen groepen enveranderen zo het functioneren van de bodemlevensgemeenschap alsgeheel.Omdat de bodemorganismen belangrijke deelprocessen van de
biogeochemische cycli uitvoeren, ishet van belang om de ecotoxicologische effecten vanveranderend landgebruik experimenteel en modelmatig te bestuderen op het niveau van het ecosysteem en uit te drukken in termen vantotale N-mineralisatie en C0 2 -productie.
Wetenschappelijke achtergrond
Landbouwgronden bevatten vaak contaminanten alsgevolg van diffuse verontreiniging, o.a.
door landbouwchemicaliën (bestrijdingsmiddelen) en grondverbeteringsmiddelen (stal- en
drijfmest, compost), maar ook door atmosferische depositie. Slechts een gering deel van de
contaminanten isonder de huidige omstandigheden aanwezig in de bodemoplossing, maar bij
veranderend landgebruik kan de fractie in oplossing sterk toenemen, omdat deze afhangt van
met name het organische stofgehalte, het zuurstofgehalte en de pH. Naar het afzonderlijk
belang van deze bodemchemische parameters voor defracties opgelost Cd,Zn en Cu is reeds
onderzoek verricht, maar over de gecombineerde effecten isnog relatief weinig bekend, met
name zoals deze kunnen optreden onder veldomstandigheden.
Veranderend landgebruik zal het bodemleven beïnvloeden via zowel veranderingen in biologische beschikbaarheid van de bodemcontaminanten alsviaveranderingen in het gehalte en de
aardvan de organische stof.Via ecologische interacties kan eveneens het functioneren van de
overige groepen organismen worden beïnvloed. Daarmee kan veranderend landgebruik op den
duur leident o t grote veranderingen in de kwantitatieve (biomassa's van de groepen organismen)
en de kwalitatieve (aanwezigheid van groepen organismen; biodiversiteit) samenstelling van de
bodemlevensgemeenschap. Relatief veel onderzoek isgedaan naar de toxiciteit van stoffen voor
bepaalde groepen of soorten van organismen, hoewel er nog steeds veel noodzakelijke kennis
op dit terrein ontbreekt, zeker als het gaat om lange termijn effecten. Ook isnog onvoldoende
bekend over hoe effecten op afzonderlijke groepen door kunnen werken op het functioneren
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van de overige groepen in de levensgemeenschap. Binnen de (theoretische) ecologie zijn de
afgelopen jaren studiesverricht naar de effecten vanverstoringen in een of enkele groepen
organismen op destructuur en stabiliteit van de levensgemeenschap. Uit deze studies blijkt dat
soms geringe verstoringen disproportioneel grote effecten kunnen hebben, en ook het omgekeerde isgeen uitzondering. Het interpreteren van dergelijke resultaten vereist een gecombineerde aanpak van experimenteren en modelleren. Eveneens isnog onvoldoende bekend over
hoe veranderingen in het functioneren van groepen organismen kunnen leiden t o t veranderingen in de biogeochemische processen in de bodem. Het experimentele en modelmatige werk dat
hiernaar isverricht laat zien dat sommige groepen die slechts in relatief lage dichtheden voorkomen, soms een onverwacht belangrijke rol in de energie- en nutriëntenkringloop kunnen spelen.
Tenslotte iser nog bijna niets bekend over hoetoxische stoffen de genetische samenstelling
(genetische diversiteit) binnen groepen kunnen beïnvloeden. Dergelijke effecten, met name op
de microbiële populaties, kunnen grote gevolgen hebben voor het uiteindelijke functioneren van
het bodemecosysteem, omdat veranderingen in de microbiële activiteit en diversiteit gevolgen
kunnen hebben voor de snelheid waarmee, en de routes waarlangs, de bodem organische stof
wordt afgebroken dan wel wordt opgehoopt. Om effecten van verontreinigingen op de microbiële biomassa, activiteit en diversiteit in de bodem nauwkeurig te kunnen meten wordt buiten dit
programma een afzonderlijk project in het kader van de Strategische Expertise Ontwikkeling
voorbereid.
doel

Dedoelstelling van het programma iste komen t o t eenweloverwogen keuze van gronden die
voor natuurontwikkeling in aanmerking komen, om ongunstige effecten van veranderend
landgebruik op natuur en milieu tegen te gaan en om te komen tot een ecosysteemgerichte
normering van stoffen in de bodem. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aanveranderingen in
de directe en indirecte effecten van contaminanten in de bodem en vanveranderingen in de
bodem organische stof alsgevolg vanveranderend landgebruik, met name natuurontwikkeling.
Hieruit volgt direct de doelgroep van dit programma: beleidmakers in Nederland en daarbuiten,
die zicht o t doel hebben gesteld meer effectgerichte normen ter beschikking te krijgen voor de
beoordeling van de milieukwaliteit van de bodem.
Doelstelling van het onderzoek in de planperiode
Binnen de planperiode wordt kennis ontwikkeld over de biogeochemische veranderingen in de
bodem bij veranderend landgebruik. Deze kennis zalworden verzameld onder natuurlijke en
semi-natuurlijke omstandigheden.Tevenswordt empirisch materiaal verzameld over de effecten
van de chemische veranderingen op het functioneren van de bodemlevensgemeenschap en de
daarmee gepaard gaande energie- en nutriëntenkringloop in de bodem. Bestaande modellen
worden aangepast en aan elkaar gekoppeld om de waargenomen veranderingen in het functioneren van de levensgemeenschap te verklaren door de gecombineerde effecten van de abiotische
(fysisch-chemische processen) en biotische (ecologische interacties) factoren. De doelstelling
wordt gehaald door de ontwikkeling van kwantitatieve, door beleidmakers te gebruiken, indicatoren voor de gezondheid van een bodemecosysteem in bodems met eenverschillende contaminatiegraad f Soil Ecosystem Health Indicators') te evalueren ente beoordelen.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat de doelstellingen voor de planperiode zich kunnen
wijzigen alsgevolg van deconclusies vervat in de eindrapportage van de programmeringsstudie
'Veranderend Landgebruik', die in september 1995wordt verwacht.

planning 1997

Maatschappelijk belang:
Het programma voorziet in de benodigde kennis over welke ongewenste effecten van veranderend landgebruik kunnen optreden en hoe deze zoveel mogelijk kunnen worden tegengegaan
Het onderzoek stelt zich daarmee t o t doel een bijdrage te leveren aan het beleid van de EUom
circa 30% van het landbouwareaal uit productie te nemen. Dit EU-beleidsluit aan bij het Nederlandse beleid inzake de Ecologische Hoofdstructuur om circa 45000 hectare landbouwgebied om
te zetten in natuurterreinen.
Dewetenschappelijk-technische doelstellingen van het programma zijn inzicht te krijgen in:
- de effecten vanveranderend landgebruik op de chemische eigenschappen van de bodem:
organische-stofgehalte, pH,zuurstofgehalte, en daarmee in principe op de beschikbaarheid
van aanwezige contaminanten voor transport, plantopname en bodemorganismen;
- de wijze waarop deze chemische eigenschappen invloed hebben op de chemische vormen
waarin contaminanten in de bodemoplossing voorkomen;
- de effecten van contaminanten op bodemorganismen, de structuur en stabiliteit van de
bodemlevensgemeenschap en de biogeochemische kringlopen in de bodem.
Voor de komende planperiode zullen deze doelen alsvolgt worden geconcretiseerd:
- In 1997zal eenveldexperiment worden afgerond waarin de bodemchemische veranderingen
die optreden tijdens veranderend landgebruik werden gesimuleerd:zuurgraad en biologische
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beschikbaarheid van de aanwezige zware metalen. Dit experiment moet duidelijkheid verschaffen over de risico's van verzuring van bodemswaarin door landbouwkundig gebruik
zware metalen zijn geaccumuleerd.Tevenszal direct hieraan gekoppeld de effecten van de
verhoogde biologische beschikbaarheid op het bodemleven en de bodemprocessen (met
name de mineralisatie van nutriënten) worden gekwantificeerd.
In 1997 zal een microbiologische toets zijn ontwikkeld, waarmee de ecotoxicologische risico's
in actuele situaties van bodemverontreiniging kunnen worden geschat. Een dergelijke toets is
toepasbaar bij het beheer van situaties vanveranderend landgebruik entevens bij de bepaling van de urgentie bij de aanpak van verontreinigde gebieden en actief bodembeheer. Er
zijn thans nog nauwelijks van dergelijke toetsen beschikbaar. De microbiologische toets
waarbinnen dit programma aanwordt gewerkt heeft het voordeel dat deze direct gerelateerd kan worden aan bodemprocessen, gezien de cruciale rol die micro-organismen in deze
processen spelen. Dezetoets wordt in samenwerking met Milieu-adviesbureau Witteveen &
Bos, in het kader van het Programma Geïntegreerd Bodemonderzoek in eentweetal praktijksituaties getest.
In 1997wordt het experimentele programma afgerond waarin werd nagegaan hoe door het
introduceren van (tolerante) planten en gewassen de ecotoxicologische risico's van bodemverontreiniging kunnen worden tegengegaan, en waardoor tevens de risico's op verspreiding
van de contaminanten alsgevolg van uitspoeling en/of wind-erosie wordt verminderd.
In 1997zal het bestaande model SEKTRAS(Bril,AB-DLO)worden geperfectioneerd, waardoor
het mogelijk wordt om de biologische beschikbaarheid van zware metalen te berekenen op
basisvan een beperkt aantal,eenvoudig te meten bodemeigenschappen. Hiermee wordt het
mogelijk om tijdens veranderend landgebruik de biologische beschikbaarheid van de aanwezige contaminanten te volgen ente voorspellen.
In 1997zal het bestaande model SEKTRAS(Bril, AB-DLO) worden geperfectioneerd, waardoor
het mogelijk wordt om de biologische beschikbaarbeid van zware metalen te berekenen op
basisvan een beperkt aantal,eenvoudig te meten bodemeigenschappen. Hiermee wordt het
mogelijk om tijdens veranderend landgebruik de biologische beschikbaarheid van de aanwezige contaminanten te volgen ente voorspellen.
In 1997 zaltevens een inventariserende studie intwee bestaande situaties van veranderend
landgebruik (bos op voormalige akkerbouwpercelen) worden afgerond. In deze studie
worden de chemische bodemeigenschappen (zware metalen, pH,organische stof), biologische
bodemeigenschappen (microbiële en microbivore populaties) en de bodemprocesses (mineralisatie van stikstof en koolstof) geanalyseerd.
In 1997zal een project worden uitgevoerd in het kader van het Programma Geïntegreerd
Bodemonderzoek, waarin een onderzoeksplan wordt opgesteld ten behoeve van een integrale aanpak van de zware-metaalverontreiniging in de Kempen, naar advies van de Technische
Commissie Bodembescherming. Uitgangspunt van de aanpak isactief bodembeheer en
(veranderend) landgebruik en aandacht zal daarom worden gegeven aan onder meer:
- aanvullend onderzoek naar de kwaliteit van het grondwater; ontwikkelen van een grondwatermodel gericht op de bijdrage van de verschillende bronnen van potentiële bedreiging van het grondwater, alsmede de risico'svan verspreiding van de verontreiniging via
het grondwater; het schatten van risico'svoor grondwaterafhankelijke ecosystemen en
drinkwater;
- monitoren van
- de verspreiding van metalen door uitloging enverspreiding via het grondwater;
- de effecten van metalen op ecosystemen in de natuurgebieden in de Kempen;
- metaalgehalten in commercieel verbouwde gewassen;
- de effecten van de cadmiumverontreiniging op mens en vee;
- onderzoek naar de effecten van metalen op ecosystemen in natuurgebieden en grondwaterecosystemen; onderzoek naar natuurontwikkeling op verontreinigde grond; onderzoek
naar de effecten van zinkassen op omliggende kwetsbare gebieden;
- onderzoek naar een mogelijke geohydrologische isolatie van het gebied rondom het
Budelco-terrein dat boven de interventiewaarde isverontreinigd;
- Onderzoek naar alternatieve vormen van bodemsanering,zoals immobilisatie en fytoremediëring.
In 1997zal een project worden uitgevoerd in het kader van het Programma Geïntegreerd
Bodemonderzoek in devorm van een literatuur- en verkenningsstudie naar immobilisatie en
fytoremediëring alstechnieken waarmee de ecotoxicologische risico's van bodemverontreiniging kunnen worden tegengegaan. Dezestudie stelt zich het volgende ten doel:
- Erzal een overzicht worden gemaakt van de huidige literatuur en inzichten over de
mogelijkheden, de successenen het falen van immobilisatoren en fytoremediëring.
- Aan de hand van voorbeelden in de Nederlandse situatie zal worden geïnventariseerd in
hoeverre deze voorbeelden apriori voldoen aan devoorwaarden om t o t één van deze
saneringsstrategieën over te gaan.Dezevoorwaarden hangen onder meer samen met:
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-

de aard en mate van verontreiniging, bijvoorbeeld: hoe hoog zijn de gehaltes, en de
biologische beschikbaarheid; iser sprake van één of meer verontreinigende stoffen?
- het bestaanvan immobilisatoren c.q.planten,waarvan bekend isdat de desbetreffende verontreinigingen kunnen immobiliseren respectievelijk kunnen wegnemen/afbreken?
- de mate waarin de desbetreffende planten als landbouwkundig gewas aldaar
verbouwd kunnen worden,c.q.de mogelijkheid om de desbetreffende
immobilisatoren in adequate hoeveelheden aan de bodem toegevoegd kunnen
worden.
- de doelstellingen van de sanering;wat ishet (toekomstige) gebruik, en is schoonmaken
van alleen de bovenlaag voldoende om de urgente risico's weg te nemen?
- Bij een beperkt aantal, potentieel succesvolle,situaties zullen enige preliminaire
experimenten worden uitgevoerd.

andere relevante
programma's
indicatie omvang
projecten

224,264,304,305
totaal 0,9 M / ten lastevan LNV
10409

Ecotoxicologische risico'svanveranderend landgebruik. Effecten van zware metalen
op de microbiële biomassa en activiteit in de bodem. (AB-DLO,J.Bloem)
10405
Effecten van bacterivore organismen op de C-en N-mineralisatie onder invloed van
verontreinigingen met zware metalen bij veranderend landgebruik (AB-DLO,
LA. Bouwman)
10518
Speciatie van zware metalen in de bodem (AB-DLO,P.del Castilho)
10504
Zware metalen in de bodemoplossing in relatie tot hun beschikbaarheid voor
bodemorganismen en effecten op het bodemecosysteem (AB-DLO,J. Dolfing)
10531
Veranderend landgebruik en de samenstelling van organische stof in bodem en
bodemoplossing (AB-DLO,J.Japenga)
10530
Kwantificering van devitaliteit van bodem-ecosystemen (AB-DLO,J.Japenga,
P.C. de Ruiter)
10421
Programma Geïntegreerd Bodemonderzoek
10421/00 Lidmaatschap Programmacommissie Geïntegreerd Bodemonderzoek
10421/01 Onderzoeksplan integrale aanpak zware-metaalverontreiniging de Kempen
10421/02 Literatuur- en verkenningsstudie immobilisatie en fytoremediëring
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Klimaatverandering in relatie tot landgebruik en de
kwetsbaarheid van landbouw en natuur

programmaleider

Dr. S.C.van de Geijn— AB-DLO

aanvangsjaar

1995

eindjaar

1998

samenvatting

In het programma wordt in nationaal en internationaal verband kennis opgebouwd en
toepasbaar gemaakt met betrekking t o t de interactie van landbouw en natuur met het
klimaatsysteem. Deverkenning van de rol en de kwetsbaarheid van voor LNV relevante
natuurlijke en maatschappelijke systemen,en deelname aan het onderzoek in internationaal
verband leveren aanknopingspunten voor het te voeren beleid op het gebied van het broeikasvraagstuk.
Daarnaast kunnen ook kansenvoor het benutten van mogelijke klimaatveranderingen verkend
worden, bijvoorbeeld ten aanzien van deteelt van voor ons land nieuwe gewassen, zoals
korrelmaïs en zonnebloem.

aanleiding

Het programma heeft alsdoel het verzamelen van kennis en informatie over de koppeling van
landbouw en natuur met het klimaatsysteem, en,de verkenning en zo mogelijk kwantificering
van de kwetsbaarheid van voor LNVrelevante natuurlijke en maatschappelijke (deel-)systemen
voor klimaatverandering. Ook het ontstaan van nieuwe kansen zal daarbij worden beschouwd.
Het heeft de volgende onderdelen:
(1)
de gevoeligheid van gewassen en vegetaties en (onderdelen van) de
landbouwsector en natuurlijke ecosystemen voor klimaatverandering, inclusief
veranderingen in atmosferische samenstelling en stralingsklimaat.
(2)
de wisselwerking tussen bodem, vegetatie en atmosfeer op lokaal en regionaal
niveau (bronnen en putten van broeikasgassen, koppeling van processen in bodem en
vegetatie met atmosfeer, omvang van energie- en stofstromen).
Vanwege de breedte van hetterrein vindt afstemming met, en deelname in internationale
onderzoekprogramma's plaats (IGBP-GCTE,-BAHC,-LOICZ, LUCC,HDP,WCRP,e.a.). Het
programma biedt langs dezeweg toegang tot de meest actuele,voor het beleid relevante
internationale wetenschappelijke fora en onderzoekgegevens (o.a.ten behoeve van de
klimaatonderhandelingen), en draagt bij aan de profilering van LNV en het Nederlands
onderzoek op dit complexe, mondiaal georiënteerde onderzoek- en beleidsterrein.

doel

Het programma richt zich in het bijzonder op de wisselwerking tussen het klimaat en hierdoor of
door het beleid geïnduceerde veranderingen in het landgebruik (i.e. landbouw en natuur). Het
klimaat bepaalt met factoren zoals bodemgesteldheid en geohydrologische omstandigheden de
ontwikkeling en instandhouding van ecosystemen.Via temperatuur, straling, neerslag,
windsnelheid en relatieve luchtvochtigheid heeft het klimaat een grote invloed op de groei en
ontwikkeling van planten,en op de dynamiek van bodemprocessen op defauna, en daarmee op
de landbouw envoedselvoorziening, en op de ontwikkeling en stabiliteit van natuurlijke
ecosystemen. De natuurlijke begroeiing en het landgebruik hebben grote invloed op de
uitwisselingsprocessen tussen de atmosfeer en het aardoppervlak en daardoor op het klimaat. De
resultante van deze processen isvan groot belang vanwege de rol die bodem en begroeiing
spelen in de mondiale koolstofcyclus. De directe effecten van de stijgende atmosferische C0 2 concentratie voegen hieraan een extra factor toe.
1. Gevoeligheid van gewassen, vegetaties, landgebruiksystemen en natuurlijke
ecosystemen voor klimaatverandering
1.1 Planten en vegetaties en hun belagers
1.1.1 Fysiologische karakterisering van de respons van planten en vegetaties
In eerder onderzoek zijn experimenteel van enkele gewassen de veranderingen bepaald in
groei- en productiekarakteristieken en in opbrengst. Vanwege de praktische problemen dit
voor een groot aantal uiteenlopende gewassen en rassente doen, iseen voortzetting
noodzakelijk van de lijn, waarbij via een nauwkeurige analyse van groei en assimilatenverdeling de kwalitatieve en kwantitatieve veranderingen in de fysiologische processen en
groeistrategie worden bepaald. Deexperimentele gegevens dienen in hun samenhang
datasets op te leveren die de basisvormen voor aanpassing van bestaande mechanistische
simulatie-modellen. Met behulp hiervan kunnen analysesworden uitgevoerd van de oorzaken
van devariabiliteit van resultaten. Met dit inzicht kunnen betrouwbaarder schattingen
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worden gemaakt vanveranderingen in groei, biomassa en opbrengst van veldgewassen en
soortenrijke vegetaties in uiteenlopende klimaat- en groeiomstandigheden. Het onderzoek
sluit daarmee aan bij het GCTE-programma. Getracht zal worden inzicht te krijgen in de
achtergronden van deverschillen in reacties van planten op atmosferische en
klimaatomstandigheden (onderscheiden van functionele typen). Zo mogelijk zullen in dit
kader ook de effecten op meerjarige vegetaties en houtigen bestudeerd worden, met
bijzondere aandacht voor de relatie tussen bovengrondse en ondergrondse groei en
koolstoffluxen. Voor beschrijving en kwantificering van interacties met overige stressfactoren
(waterbeschikbaarheid, atmosferische stikstofdepositie,temperatuur, ozon, UVB) zal gebruik
worden gemaakt van simulatiemodellen. Samenwerking met andere onderzoekgroepen, o.a.
op het gebied van effecten van ultraviolette straling,wordt nagestreefd.
1.1.2 Verspreiding en intensiteit van ziekten en plagen
De intensiteit waarmee ziekten en plagen optreden issterk gekoppeld aan het heersend
klimaat en weertype binnen eenseizoen.Veranderingen in klimaat enweerpatronen hebben
daarom belangrijke gevolgen voor de geïntegreerde gewasbescherming die gericht is op een
verminderde afhankelijkheid van chemisch middelen alsonderdeel van het nationale en
internationale beleid.
In dit kader zullen de gevolgen van klimaatverandering voor verspreidingspatronen en
intensiteit van ziekten en plagen worden geëvalueerd.Zo zijn voor een aantal graangewassen over een reeks vanjaren gegevens verzameld waarmee empirische relaties (correlaties)
tussen het weer en ziekte- en plaagintensiteit kunnen worden opgesteld.Als onderdeel van
het huidige DLO-programma 303worden deze relaties nader onderzocht en gevalideerd aan
de hand van nieuw te verzamelen data-sets. Daarbij worden tevens de gevolgen van de
verandering van gangbare naar geïntegreerde en ecologische bedrijfssystemen onderzocht.
De resulterende modellen kunnen vervolgens in principe ook gebruikt worden om de
gevoeligheid van verschillende productiesystemen voor klimaatverandering te schatten.
Hoewel ook op deze manier eenzinvolle bijdrage vanuit programma DLO303 kan worden
geleverd, iser dringende behoefte de empirische relaties te onderbouwen met verklarende
epidemiologische modellen op basisvan (reeds bekende) biologische parameters. Koppeling
van deze modellen aan klimaatscenario's en Geografisch Informatie Systemen zal het
mogelijk maken geografisch expliciete uitspraken te doen over veranderingen in risico's door
ziekten en plagen. Bij beschikbaar komen van additionele financiering kan deze benadering
alscasestudie worden uitgewerkt voor bruine roest alsbelangrijke ziekte intarwe, vanwege
de beschikbaarheid vanveel gegevens op Nederlandse en Europese schaal.Hiervoor is echter
uitbreiding van de onderzoekcapaciteit noodzakelijk hetzij via DLO (b.v. als expertise
ontwikkeling), hetzij via medefinanciering door andere programma's zoals NOP-MLK of inEUverband.
1.2
Landgebruiksystemen
1.2.1 Productie, landgebruik en marktverhoudingen
De landbouw isalsgeen andere sector direct van klimaat en weersomstandigheden
afhankelijk. Wijzigingen in het klimaat zullen direct en indirect (via waterbeschikbaarheid
bijvoorbeeld) leiden tot andere gewaskeuze en productieniveaus,tot een veranderend
landgebruik, veranderende marktverhoudingen en sociaal-economische situaties. Voor een
goede inschatting ishet gewenst dat meer dan tot nutoe de invloed van het klimaat wordt
bezien naast andere belangrijke sturende factoren voor de ontwikkeling van de landbouw
(EU-regelgeving, markteconomie, milieu-eisen, etc). De aandacht van het onderzoek zal
daarom worden gericht op de kwetsbaarheid van landbouwsystemen, allereerst in Europa
maar ook elders, met name in aride gebieden,waarbij de factor klimaat als één van de
sturende variabelen wordt meegenomen. Daarnaast zullen vooral ook de sociaal-economische
aspecten in beschouwing moeten worden genomen.
Uitwerking van landgebruiksscenario's op regionaal niveau en koppeling aan GISmet bodem
en klimaatgegevens bieden tevens eengoed startpunt voor een betrouwbaarder schatting
van de effecten van het veranderend landgebruik op devastlegging cq.emissie van C0 2 en
andere broeikasgassen (zie 1.1.1, 1.3.1 en 2.2.1).
1.2.2 Kwetsbaarheid van landgebruikssystemen in semi-aride gebieden
Tegen de achtergrond van de ontwikkelingen over de afgelopen decennia moet geconstateerd worden dat een aantal gebieden in ontwikkelingslanden alszeer kwetsbaar voor
relatief kleine veranderingen in het klimaat (in het bijzonder neerslag) moet worden
beschouwd. Naast directe effecten van het klimaat hangen veranderingen samen met o.a.
gewijzigd landgebruik, overbegrazing, erosie en wateronttrekking. Het isvan groot belang
de draagkracht van dergelijke voor verwoestijning gevoelige ecosystemen onder verschillende
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scenario's vastte stellen,omdat zowel in maatschappelijk opzicht alsvanwege effecten op het
regionale en globale klimaat de gevolgen aanzienlijk kunnen zijn. De kwantitatieve evaluatie
van factoren die bijdragen aanverwoestijning van deze gebieden,zal bouwstenen hiervoor
aandragen.
1.3 Terrestrische en aquatische ecosystemen
1.3.1 Gevoeligheid van natuurlijke ecosystemen voor klimaatverandering
De kwetsbaarheid van natuurlijke ecosystemen wordt vooral bepaald door de gevoeligheid
van plantensoorten voor veranderingen in het abiotisch milieu en het klimaat. Seminatuurlijke ecosystemen zijn voortdurend in een dynamisch evenwicht met de omgeving, en
evolueren als gevolg vanveranderende interne beschikbaarheid vanverschillende stoffen, en
de omloopsnelheid hiervan. In Nederland staat de natuur onder grote druk alsgevolg van
vermesting,verzuring enverdroging. Inde beleidsplannen van de overheid iseen beleid
aangekondigd gericht op behoud, herstel en ontwikkeling van natuurwaarden. Een
geleidelijke verandering van het klimaat voegt aan deze dynamiek een extra dimensie toe.
Deze zal ook in de uitwerking van dit natuurgerichte beleid meegenomen moeten worden.
Deveranderingen kunnen tot uitdrukking komen op het niveau van de snelheid van successie
van vegetatietypen, maar ook op het niveau van veranderingen in vegetatiesamenstelling.
Daarbij spelen niet alleen de omvang ensnelheid van mineralenbeschikbaarheid een rol,
maar ook dewijze waarop planten in eenvegetatie gebruik maken van beschikbare
natuurlijke hulpbronnen, en hoe deze door klimaatverandering en samenstelling van de
atmosfeer (C02 en ozon) en straling (UV-B) worden beïnvloed. De mogelijkheden voor herstel
en ontwikkeling van natuurgebieden zijn daarnaast sterk gekoppeld aan de
bodemgeschiktheid, de regionale hydrologie en de bodem-en waterkwaliteit (verzuring,
nutriënten, bestrijdingsmiddelen).
Voor bossenspeelt het aanpassingsvermogen van het bestaande boseen grote rol,omdat de
bosontwikkeling relatief langzaam verloopt in vergelijking met de geprojecteerde klimaatverandering. Omdat het bosbeheer in Nederland zich in toenemende mate richt op spontane
bosontwikkeling, zal bezien worden in hoeverre de gehanteerde bosontwikkelingsreeksen
herzien moeten worden. Het onderzoek zal zich daarom richten op de gevoeligheid c.q.
aanpassingsvermogen voor toenemende droogte, en de gevoeligheid van verschillende
bostypen voor dewijzigende klimaatfactoren.
1.3.2 Kwetsbaarheid van het Waddenzee-ecosysteem
Het onderzoek aan deWaddenzee zal zich in samenwerking met andere onderzoekinstellingen richten op het vaststellen van de kwetsbaarheid van het waddenecosysteem voor
klimaatverandering in combinatie met andere invloeden,zodat de importantie van effecten
van klimaatverandering kanworden afgemeten aan de effecten van andere menselijke
activiteiten (bijv. schelpdiervisserij,verontreiniging, recreatie). Het onderzoek zal ook moeten
leident o t het formuleren van maatregelen waarmee effecten van klimaatverandering
kunnen worden voorkomen of afgezwakt. Onderzoek aan kwelders en hun beheer in relatie
tot zeespiegelrijzing zal een speerpunt in het onderzoek vormen. Daarnaast wordt een
ecosysteemmodel van deWaddenzee verder geschikt gemaakt om verschillende klimaatscenario's voor dit unieke ecosysteem door te rekenen.
1.4
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Hydrologische systemen
In de afgelopen jaren isonderzoek verricht naar de gevolgen van klimaatverandering en
zeespiegelrijzing voor de gewasproductie envoor het waterbeheer in laaggelegen kustgebieden. Het blijkt dat zeespiegelrijzing vrijwel momentaan leidt t o t eentoename van de
kwelstroom, maar dit zal alleen gevolgen hebben in diepe polders waar de kwel een
belangrijke post isin detotale waterbalans en bovendien nog een hoog Cl-gehalte heeft. De
verplaatsing van het zoet-zout vlak in de ondergrond alsgevolg van zeespiegelrijzing
verloopt echter zo langzaam,dat zelfs in 100jaar deveranderingen nog gering blijven.
Veel belangrijker voor het waterbeheer lijken echter de eventuele veranderingen in
landgebruik en de daarmee samenhangende veranderingen in waterbehoefte en verdamping, en deveranderingen in het neerslagpatroon. In aansluiting op eerdere studies (i.s.m.
RIZA)zal op het niveau van stroomgebieden worden nagegaan welke veranderingen en
ingrepen grote effecten hebben op het regionale hydrologische systeem (veranderingen in
grondwaterstanden, kwel/wegzijging, regionale grondwaterstromingsstelsels) en welke
(economische) gevolgen dit heeft voor hetwaterbeheer (kosten wateraanvoer, peilbeheer,
piekafvoeren en afvoerregime tijdens natte perioden).
Klimaatveranderingen zullen door veranderingen in landgebruik belangrijke effecten kunnen
hebben op het regionale hydrologische systeem,en dusvoor het beheer van grond- en
oppervlaktewater. De kwetsbaarheid van hydrologische systemen zal per gebied sterk kunnen

verschillen afhankelijk van de geohydrologische opbouw. De kwetsbaarheid van het
hydrologische systeem voor diverse ingrepen,waaronder de directe en indirecte effecten van
klimaatverandering, zalworden onderzocht door in een aantal voorbeeldgebieden een
hydrologische systeemanalyse u i t t e voeren en de effecten van verschillende scenario's door te
rekenen.
2. Wisselwerking tussen bodem, vegetatie en atmosfeer op lokaal en regionaal niveau
2.1

Uitwisseling van energie, C02 en waterdamp aan het aardoppervlak
Vooral dankzij bijdragen van de EUzijn in de afgelopen jaren grootscheepse meetcampagnes
uitgevoerd in gebieden waar verwoestijning dreigt op te treden (EFEDA-Spanje, HAPEXSahel). Doel van dit onderzoek isom op regionale schaal (tot 100x 100 km) het effect van de
vegetatie op de uitwisseling van energie, C0 2 enwaterdamp tussen het (begroeide)
aardoppervlak en de atmosfeer vastte stellen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met een groot aantal onderzoekinstellingen in Europa en USA.
In de komende jaren zal dit onderzoek worden voortgezet. Dit betreft vooral de verdere
verwerking van de grote hoeveelheid meetgegevens uit de meetcampagnes in Spanje en de
Sahel,waarbij het belangrijkste doel isom de procesmatige beschrijving van de interactie
tussen aardoppervlak en atmosfeer in mondiale klimaatmodellen (GCM's)te verbeteren. Veel
aandacht zal daarom worden besteed aan de ontwikkeling van technieken, met name het
gebruik van remote sensing data voor de opschaling van lokale processen naar de schaal van
deze klimaatmodellen. Verder zal in internationaal kader worden meegewerkt aan de
voorbereiding van een volgende meetcampagne in het Amazone-gebied (project CABARE).
In het boshydrologisch onderzoek wordt bestudeerd in hoeverre klimaatverandering leidt tot
eenverhoogde verdamping en daarmee gepaard gaande verminderde waterafvoer. Dit heeft
een plaats in internationale samenwerkingsverbanden.
Met dit onderzoek zal een bijdrage worden geleverd aan de verdere kwantificering van de
emissie en uitwisseling van broeikasgassen (C02, H20)en energie boven verschillende
vegetaties in uiteenlopende klimaatzones. Voorspellingen omtrent te verwachten klimaatveranderingen, die nu nog grote onzekerheden bevatten,zullen bij een betere modellering van
de interactie met het aardoppervlak aan betrouwbaarheid winnen.

2.2
Uitwisseling van broeikasgassen
2.2.1 Organische-stofdynamiek en C02-uitwisselingvan bodem en vegetatie
Het grote aandeel (ca.50%) van stijging van de C0 2 -concentratie in de cocktail van
broeikasgassen geeft aan hoe belangrijk het iskwantitatief inzicht te verkrijgen in de
biogeochemie van de koolstofkringloop en de beïnvloeding daarvan. Bodems zijn een
belangrijke schakel in de mondiale koolstofcyclus en bevatten een grote hoeveelheid actieve
koolstof. Bodem-organische stof vormt daarmee een grote potentiële bron voor emissie van
atmosferische C02, maar bodems zijntegelijkertijd een grote potentiële put voor koolstof,
mits zij goed worden beheerd.
Uit eerder onderzoek isgebleken dat veranderingen in landgebruik en -beheer, naast
veranderingen in klimaat, grote invloed kunnen hebben op de pools en fluxen van de
koolstofkringloop. Van cruciaal belang voor de koolstofdynamiek in ecosystemen ismede het
effect van veranderende klimaatsfactoren (bijvoorbeeld temperatuur) op de nutriëntendynamiek in de bodem. Dit geldt zowel voor bossen en natuurlijke vegetaties alsvoor cultuurgronden. Beter inzicht in de processen op het niveau van organische-stofomzetting (strooisel,
wortel-afgeleid materiaal, gewasresten) en in dewijze waarop deze veranderen onder
invloed van eenveranderend klimaat envan het landbouwbeleid zal een verdere kwantificering van de C0 2 -fluxenverbonden met landbouw en het natuurlijk gebied mogelijk moeten
maken. Dedirecte effecten van wijzigingen in de samenstelling van de atmosfeer (C02) en van
veranderingen intemperatuur, vochthuishouding en stralingsklimaat op de groei en
samenstelling van (eenjarige en meerjarige) (natuurlijke) vegetaties moeten hiermee in
samenhang worden bezien (zie ook 1.1.1)
2.2.2 Emissievan N 2 0uit graslanden met verschillende gebruiksintensiteit
Het in Nederland gangbare systeemvan intensieve landbouw, met hoge inputs aan energie
en kunstmest, geeft aanleiding tot emissiesvan broeikasgassen waarvan het niveau nog
onvoldoende inte schatten is.Dit geldt vanwege de specifieke Nederlandse situatie in het
bijzonder voor de emissievan N20uit grasland. Naast de bestaande onzekerheid in de huidige
gebruikssituaties iser sprake van een beleid gericht op gebiedsgewijze vernatting. Ook
andere wijzigingen in het landgebruik (braaklegging, areaalveranderingen ten gunste van
natuurlijke extensiever beheerde ecosystemen, natuurontwikkeling) vergroten de behoefte
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aan een verdere kwantificering van broeikasgasemissies (COJ/NJO/CH,; zie ook 2.1 en 2.2.1).
Vanuit dit programma zal daaraan bijgedragen worden door het onderzoek naar de
processen die bepalend zijn voor de N20-emissies,en ondersteuning van de kwantificering
ervan op veldschaal in samenwerking met het N-programma (DLO-315).
2.2.3 Overige broeikasgassen
Emissiesvan methaan zijn verbonden met vormen van landgebruik zoals natte rijstteelt, met
termieten, wetlands, stortplaatsen en met herkauwers en dierlijke mest. Deze onderwerpen
krijgen aandacht binnen het NOP-MLK-2,onder meer bij vakgroepen van de LUW. Binnen
DLO bestaat grote expertise op het gebied van emissiesverbonden met de veehouderij. Veel
van deze kennis isal kwalitatief en kwantitatief vastgelegd (door RIVM in overleg met IDDLO). Op deze expertise kan bij gebleken noodzaak een beroep worden gedaan. Een nieuw
onderwerp betreft de emissievan methaan uit stallen. Hiervoor wordt door IMAG-DLO een
voorstel uitgewerkt.
Ozon isook van belang als broeikasgas. Dedalende concentraties alsgevolg van interacties
met o.m. CFK'sen NO„worden niet gecompenseerd door de stijgende concentraties op
leefniveau. Onderzoek naar interacties van ozon, alsfytotoxische component, met stijgende
concentraties van C0 2 en andere componenten van klimaatverandering worden hierboven
beschreven.
3. Speciale Workshops en evaluatie-studies
Bij het verkennen van de kwetsbaarheid van systemen doet zich devraag voor waar de grens
ligt wat betreft aanpassingsvermogen. Daarbij bestaat de behoefte om een grotere groep van
experts bijeen te brengen enzo een goed beeldte vormen van de stand der wetenschap op
het betreffende terrein. Hiervoor kunnen workshops dienen, die in een aantal gevallen met
behulp van externe financieringsbronnen (o.a. EU)georganiseerd kunnen worden.Te denken
valt aan de beschikbaarheid van genetische hulpbronnen voor gewassen onder een gewijzigd
klimaat, of gevoeligheid van gewasproductie in een gewijzigd klimaat in semi-aride of
tropische omstandigheden voor het optreden van extremen,verspreiding van ziekten en
plagen, en de evaluatie van hiermee verbonden risico's. Gevolgen van parallel verlopende
demografische ontwikkelingen die de gevoeligheid van het sociaal-economisch systeem in die
gebieden verhogen,zouden hierbij betrokken kunnen worden.Voor een deel ontbreekt op
dergelijke terreinen nog de methodologie om t o t een systematische evaluatie van de
problematiek te komen.
planning 1997

1.

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

1.1 Planten en vegetaties en hun belagers
Fysiologische karakterisering van de respons vanplanten en vegetaties (AB-DLO)
Experimenteel en modelmatig onderzoek aantarwe, aardappel en grassen (projecten 10131;
10132; 10213).
De gegevens die in de meetcampagnesvan 1995 en 1996 met de OTC(Open Top Kamers) en het
Rhizolab zijn verkregen zullen worden verwerkt. Daarbij zal nauw worden samengewerkt met
LUW-TPE,in EU-gesteunde projecten (ESPAS-wheat en MODEXCROP). De(fysiologische en
klimatologische) oorzaken van de grote variabiliteit in experimenteel gevonden kwantitatieve
C02-responsvan gewassen envegetaties worden met behulp van modellen opgespoord. Dit sluit
ook aan bij een post-doc project dat samen met de Onderzoeksschool PE(Productie Ecologie)
wordt uitgevoerd waarbij de modelbeschrijving van effecten van klimatologische extremen op
gewasopbrengst wordt ontwikkeld. Het onderzoek maakt ook gebruik van gegevens uit en
uitwisseling ensamenwerking in IGBP-GCTECore projecten (Wheat Network; Potato Network).
Met behulp van de ontwikkelde gereedschappen en kennis zal een betere inschatting van de
effecten van klimaatverandering op de agrarische productie (Nederland) en
wereldvoedselvoorziening (internationaal) mogelijk zijn.
1.2
Landgebruikssystemen
Kwetsbaarheid van landgebruikssystemen in semi-aride-gebieden (AB-DLO)
In het kader van NOP-2wordt door een consortium (DLV: LUW/DLO met RIVM en CERES)een
project ontwikkeld dat ten doel heeft de kwetsbaarheid van landbouw, devoedselzekerheid en
bedreiging van regionale socio-economische stabiliteit bij klimaatverandering in kaartte brengen. Het belang van een goede inschatting van risico's voor regionale destabilisatie in kwetsbare
gebieden isevident. Als studiegebied wordt West-Afrika gekozen, maar verbreding van de
resultaten naar andere gebieden isexpliciet onderdeel van het project. Verwacht wordt dat het
project begin 1997van start kan gaan.
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1.3 Terrestrische en aquatische ecosystemen
Gevoeligheid van natuurlijke ecosystemen voor klimaatverandering (SC-, IBN-DLO)
Onderzoek naar de consequenties vanveranderingen in klimaat en hydrologie voor de
ecosysteemstabiliteit, vegetatiesamenstelling en het hydrologisch beheer in soortenrijke
graslanden in natte gebieden (beekdal van de Drentsche Aa) is in 1996 met medefinanciering van
het NOP-2gestart (SC-DLOen IBN-DLO).
Voor een aantal geselecteerde bostypen (Grove den,Douglas, eik, beuk) zullen de effecten van
klimaatverandering op de uitwisseling van kooldioxyde en waterdamp voor Nederlandse
omstandigheden worden geanalyseerd. Modelberekeningen zullen daarbij met metingen (Eddycorrelatie metingen) worden vergeleken.
De gevoeligheid van de bossamenstellingvoor klimaat door effecten op
concurrentieverhoudingen zalverder worden geanalyseerd.Van verschillende kanten bestaat
grote belangstelling voor de in uitvoering zijnde analyse van de kosteneffectiviteit van
koolstofvastlegging in bosecosystemen.
Kwetsbaarheid van het Waddenzee-ecosysteem (IBN-DLO)
In 1997zullen de mesocosmossen worden gebruikt voor een aanvankelijk eerder geplande studie
van de effecten van verhoogde watertemperaturen op het bentisch ecosysteem (35039). Deze
konden mede door de strenge winter (1995/96) niet eerder van start gaan.
Analysevan40jaar kweldermonitoring wordt voortgezet, om daarmee een eventueel verband
op te sporen tussen opslibbing,omvang van het kwelderareaal, zeespiegelveranderingen en
bodemdaling door gaswinning. Daarnaast wordt in 1997 gestart met de inrichting van kwelders
volgens de natuurlijke morfologie. Dit moet inzicht geven in de mate waarin opslibbing bij
zeespiegelrijzing voldoende isom de kweldervorming op natuurlijke wijze te laten verlopen
(35002.01).
Modellering van de wadvogeltrekstrategieën krijgt een extra impuls door de gevolgen van de
strenge winter van 1996. De bijzondere situatie levert veel gegevens voor modelontwikkeling en
validatie. Detrekvogel-module wordt ingebouwd in het Ecowasp-model, dat ook overigens
aangepast en uitgebreid wordt (samenwerking Rijkswaterstaat) (35039).
1.4. Kwetsbaarheid van hydrologische systemen (SC-DLO)
In samenwerking tussen SC-DLOen IBN-DLOwordt onderzoek uitgevoerd naar de kwetsbaarheid
van natuurlijke ecosystemen (terrestrisch en aquatisch) in natte beekdalen in relatie met te
verwachten klimaatveranderingen (NOP-2 project).Alsvoorbeeldsysteem wordt de situatie bij de
Drentsche Aa bestudeerd. Dewijze waarop negatieve gevolgen van veranderingen in de
hydrologische situatie alsgevolg van klimaatverandering kunnen worden tegengegaan zal
daarbij in kaart worden gebracht.
2.

Wisselwerking tussen bodem, vegetatie en atmosfeer op lokaal en regionaal
niveau

2.1
Uitwisseling van energie, C02 en waterdamp aan het aardoppervlak (SC-DLO)
Samen met een groep EU-partners wordt een cluster van projecten voorbereid waarbij wordt
onderzocht hoe de hydrologische processen en uitwisselingsprocessen aan het aardoppervlak
beter gekoppeld kunnen worden (7379;7462;7344; EUROSVAT,SVAT-modellen). Met deze
modellen kunnen vervolgens wisselwerkingen tussen klimaat- en landgebruiksveranderingen
worden bestudeerd. De projecten maken onderdeel uit van het IGBP-BAHCCore project
(RESMEDES;LBA2;ECO-ARC).
2.2
Uitwisseling van broeikasgassen
Organische-stofdynamiek in bodem en vegetatie (AB-DLO)
De relatie tussen stikstoftoestand van de bodem en koolstofdynamiek (koolstof-vastlegging) zal
voor graslandplanten worden bestudeerd (10407; 10408). Gewijzigde concurrentie-verhoudingen
hebben effecten op de samenstelling van de vegetatie, en daarmee op de koolstofvastlegging.
Naar eerder isaangetoond zijn graslanden gemeten naar de omvang van ondergrondse
vastlegging van koolstof zeer effectief. Het onderzoek met grassen in het Rhizolab en
samengestelde grasland vegetaties levert daar gegevens over. Tot dusverre laat de analyse van
de ontwikkelingen in dit meerjarig gewas zien dat dit zich opmerkelijk anders gedraagt dan de
eenjarige landbouw-gewassen. In internationaal kader isdit onderzoek onderdeel van eenCOSTactie (COST-619,o.l.v. prof. Nösberger, Zwitserland).
Emissievan N20 uit graslanden met verschillende gebruiksintensiteit (AB-DLO)
Voor de aanlevering van gegevens op dit terrein zal van het onderzoek naar- en de kennis in de
programma's gericht op de stikstofkringloop (DLO-315)worden gebruik gemaakt. Door
aanvullende financiering uit EU-projecten komen ook gegevens van andere landen en klimaten
beschikbaar.

221

Overige broeikasgassen
Hiervoor worden binnen DLO-267 geen plannen ontwikkeld. In het samenwerkingsverband met
de LUW (Werkgemeenschap Klimaatveranderingsonderzoek) komt hierover wel kennis
beschikbaar (met name N 2 0en CH4-emissie).
3. Speciale evaluatie-studies
Deelname aan internationaal gecoördineerde activiteiten in het kader van IGBP(GCTE,BAHC,
LOICZ)envan EU-programma's geeft eensleuteltot de internationale kennis,waardoor ook
buiten het eigen onderzoekskader bijdragen kunnen worden geleverd.Afhankelijk van de
beschikbare middelen kunnen activiteiten die in eendergelijk verband worden georganiseerd
benut worden om voor de Nederlandse situatie relevante evaluatie-studies uit te voeren.
4. Beleidsondersteuning in het leader van de Vervolgnota Klimaatverandering
Naar aanleiding van het verschijnen van deVervolgnota Klimaatverandering zal inhoudelijke
ondersteuning gegeven worden aan het beleid.Vanuit dit programma zullen experts beschikbaar
zijn om medewerking te geven aan de inschatting van implicaties voor de beleidsterreinen van
LNV,de evaluatie van voorstellen, en de identificatie van beleidsalternatieven. Hiervoor zal in
overleg met de betrokken beleidsdirecties eenwerkvorm worden gekozen. Devorming in 1996
van het samenwerkingsverband voor het klimaat gerelateerde biosfeer-onderzoek met de LUW
(CCB-Wageningen) biedt hiervoor nieuwe mogelijkheden. Binnen de daarvoor in dit programma
aanwezigen (beperkte) ruimte, en aansluitend bij sterk verwant werk in de projecten, zullen voor
het beleid relevante evaluatiestudies worden voorbereid en uitgevoerd.
Gegeven het toegenomen belang van de klimaatproblematiek voor het LNV-beleidwordt in 1997
in nauwe samenwerking met de betrokken beleidsdirecties een programmeringsstudie verricht
ter voorbereiding van eenvervolg programma. Hiervoor zal aanvullende financiering
noodzakelijk zijn.
andere relevante
programma's

226, 229, 256, 273, 277, 293,306

indicatie omvang

totaal 2,8 M / , waarvan 1,9 Mƒten lastevan LNV

projecten

AB-DLO
10407
Productie en afbraak van wortelafgeleid materiaal en bodem-organische stof bij
verandering van intensief naar extensief beheerde graslandecosystemen verhoogde
C02-concentratie (AB-DLO,A. Gorissen)
10408
Effecten van C0 2 -verhoging op bos-en graslandecosystemen in relatie t o t Nbeschikbaarheid (AB-DLO,A. Gorissen)
10131
Effect van micro-klimatologische omstandigheden op de C02-responsvan planten
(AB-DLO,A.H.C.M.Schapendonk; LUW-TPE,M.A. van Oijen)
10132
Fysiologische respons groei en ontwikkelingskarakteristiek van aard-appelen onder
verhoogde C02-concentraties (AB-DLO,A.H.C.M. Schapendonk)
10125
Interactie tussen luchtverontreinigingscomponenten en atmosferische C0 2 -concentratie
(AB-DLO,Th.A. Dueck)
10213
Ontwikkeling entoetsing van gewasgroeimodellen voor uiteen-lopende
klimaatomstandigheden (AB-DLO,C. Grashoff)
IBN-DLO
35002.01 Effecten van zeespiegelrijzing op sedimenthuishouding en vegetatie van kwelders
(*, IBN-DLO, N.M.J.A. Dankers)
35008
Bodemdaling door aardgaswinning alseen model voor versnelde zeespiegelrijzing
door klimaatverandering (*, IBN-DLO,N.M.J.A. Dankers)
35039
Modellering van effecten van klimaatverandering op het eco-systeem van de
Waddenzee (*, IBN-DLO,A.G. Brinkman)
xxx
Kwetsbaarheid van beekecosystemen voor door klimaatveranderingen veroorzaakte
wijzigingen in de hydrologie van het stroomgebied (IBN-DLO, NOP2:
P.F.M.Verdonschot zie SC-DLO:P.E.V.vanWalsum)
36602
Effecten van klimaatverandering op bosdynamiek (algemeen)
36602.01 EU-Environment ERB-EV5VCT94-0468 (LTEEF)
36602.03 NOP-2: Effects of global changes on forest dynamics
36602.XX Carbon budgets of forest ecosystems (in voorbereiding)

222

SC-DLO
7379
CABARE (SC-DLO,P. Kabat)
7462
Regional ecosystem models and climate interaction (SC-DLO,A.J. Dolman)
NOP-2Relatie landhydrologie-klimaat (SC-DLO,A.J. Dolman)
7344
Euroflux-bosecosystemen (SC-DLO,A.J.Dolman)
nieuw
RESMEDES:verwoestijning Mediterrane gebied (SC-DLO,W.G.M. Bastiaanssen)
nieuw
LBA2:Opzet meetcampagneAmazonegebied (SC-DLO,P. Kabat)
nieuw
ECO-ARC:Relatie bosecosystemenen regionaal klimaat (SC-DLO,P. Kabat)
nieuw
EUROSVAT:verbetering SVAT modellen (SC-DLO,A J . Dolman)
nieuw
Kwetsbaarheid van irrigatiesystemen in aride gebieden (SC-DLO,M. Menenti)
nieuw
Kwetsbaarheid beekdalsystemen (NOP-2) (SC-DLO,P.E.V.van Walsum zie IBN-DLO:
P.F.M. Verdonschot)
nieuw
Effecten klimaat op regionale hydrologie (SC-DLO,P. Kabat)
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Emissiesen ecotoxicologische risico'svan bestrijdingsmiddelen

programmaleiders

Dr.ir. J.J.T.I.Boesten en dr. T.C.M.Brock—SC-DLO

aanvangsjaar

1995

eindjaar

1998

samenvatting

Het onderzoek isgericht op het onderbouwen van het beleid van de overheidt.a.v. bestrijdingsmiddelen en verwante toxische verbindingen in landbouw en milieu. Daarbij worden mogelijkheden ontwikkeld om de milieurisico's van bestrijdingsmiddelen te verminderen. Onderzocht
worden:
- de lotgevallen van bestrijdingsmiddelen in de milieu-compartimenten bodem, grondwater,
waterlopen en lucht;
- de omvang van deverschillende emissie-routes en de mogelijkheden om de emissiesterug te
dringen;
- de directe effecten van detoxische stoffen op niet-doelwit organismen in aquatische en
terrestrische ecosystemen;
- de lange-termijn effecten in ecosystemen (indirecte effecten op levensgemeenschappen en
ecosysteem-functies, combinatie-stress, herstelbaarheid).

aanleiding

Bestrijdingsmiddelen zijn belangrijke hulpstoffen in de Nederlandse land- entuinbouw. De
kwaliteit van de producten inveleteelten isafhankelijk van detoepassing van deze middelen. In
de situaties waarin deze nodig zijn, dienen zezo gericht en spaarzaam mogelijk te worden
gebruikt. Het streven isde emissies en ongewenste effecten in het milieu zodanig te beperken
dat aan de strenge milieu-eisen van overheid en maatschappij wordt voldaan. Residuen van
bestrijdingsmiddelen kunnen terecht komen buiten detoepassingssfeer. Voorbeelden zijn: de
residuen in het grondwater, in het oppervlaktewater, in de lucht en in de atmosferische
depositie. De emissies leiden enerzijds tot blootstelling van de mens,bijv.via het drinkwater en
de lucht. Anderzijds leiden dezetot blootstelling van dieren, planten,etc. in zowel agroecosystemen alsin de meer natuurlijke terrestrische en aquatische ecosystemen.
Het overheidsbeleid ta.v. het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij de gewasbescherming in de
land- entuinbouw isbeschreven in de Regeringsbeslissing Meerjarenplan Gewasbescherming
(MJP-G; Ministerie van LNV, 1991). Belangrijke beleidsdoelstellingen daarin zijn a) het saneren
van de bestrijdingsmiddelen die ongewenste milieugevolgen met zich meebrengen en b) het
drastischterugdringen van de emissiesvan de middelen naar het milieu.De beoordelingsmethodes,criteria en normen voor bestrijdingsmiddelen worden vanaf 1994wettelijk vastgelegd in
Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) Milieucriteria, inclusief Ministeriële Regeling
(Ministerie vanVROM, 1994etc). Inde eerstefase betreft het de criteria: 1) uitspoeling naar het
grondwater, 2) persistentie in de bodem en 3)effecten op waterorganismen. Bij het opstellen van
deze AMvB'swordt intensief gebruik gemaakt van de kennis en de resultaten die in het
ecotoxicologisch onderzoek voor bestrijdingsmiddelen zijn verkregen. Een aantal oplossingen
voor beleidsvoering isvan voorlopige aard;via voortgezet onderzoek moet de milieubeoordeling over een aantal jaren op een,technisch-wetenschappelijk gezien, hoger niveau
worden gebracht. Verder moet een aantal lacunes in de beoordeling nog worden ingevuld, bijv.
wat betreft de adequate risico-evaluaties.
De Regeringsbeslissing MJP-G (1991) geeft aan dat voor de periode 1995-2000verdere verbeteringen in het beleid ten aanzien van bestrijdingsmiddelen moeten worden aangebracht. Dit
vereist voortgezette ontwikkeling van onderzoek-methodes, verbetering van beoordelingsproceduresenvoortzetting van dewetenschappelijke onderbouwing van criteria en normen. Voorzien
wordt dat de behoefte aan beleidsonderbouwend onderzoek in het kader van het MJP-G vanaf
1995 minstens zo groot isalsdie in de periode t o t 1995.
In de Bestuursovereenkomst (1993) betreffende de Uitvoering van het Meerjarenplan Gewasbescherming tussen overheid en bedrijfsleven wordt herhaaldelijk aangedrongen op gedegen
wetenschappelijke onderbouwing van het beleid. De uitgangspunten, aannames en rekenmodellen dienen te worden gevalideerd voor uiteenlopende praktijkomstandigheden, voordat ze
worden geoperationaliseerd voor de beleidsvoering. Overheid en bedrijfsleven aanvaarden
gezamenlijk deverantwoordelijkheid voor het verbeteren van het beleidt.a.v. bestrijdingsmiddelen.
Devragen die de overheid stelt in het kader van de beoordeling van bestrijdingsmiddelen en de
gebruikte beoordelingsprocedure dienen duidelijk op schrift te worden gesteld. In opdracht van
het College Toelating Bestrijdingsmiddelen en in overleg met beleidsonderbouwende
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werkgroepen heeft Haskoning (1993a) het Handboek Normen en Criteria (Versie 1.0)
samengesteld. Erblijken diverse hiatente zitten in de evaluatie van de milieu-gevolgen van het
gebruik van bestrijdingsmiddelen (Haskoning, 1993b). Het wettelijk vastleggen van
beoordelingsmethoden, toetsingscriteria en normen isalleen verantwoord alsde
wetenschappelijke onderbouwing daarvan goed is.
Duidelijke Nederlandse inbreng isnodig in de ontwikkeling van het Europese beleid t.a.v.
bestrijdingsmiddelen (Europese Gemeenschap, 1991; Europese Unie, 1993). Eerste aanzetten tot
onderzoeksvragen en beoordelingswijzen zijn gegeven, maar op diverse onderdelen zijn er nog
lacunes en onduidelijkheden. Ook hier vormt de beperkte wetenschappelijke onderbouwing een
knelpunt. Despecifieke aanpassingen in het EU-beleidvoor Nederlandse omstandigheden zullen
gedegen moeten worden onderbouwd.
Het onderzoek isnodig omt o t adequate technisch-wetenschappelijke onderbouwing van het
beleidte komen,zodat dit maatschappelijk aanvaardbaar isen het draagvlak voor de maatregelen en oplossingen bij de doelgroepen wordt vergroot.
doel

Binnen het onderzoekprogramma kunnen zeventhema's onderscheiden worden, elk met
specifieke doelstellingen.
Thema A. Uitspoeling naar grondwater en waterlopen
De uitspoeling van bestrijdingsmiddelen uit zwaardere kleigronden naar grondwater en
waterlopen wordt bestudeerd. Het doel isnate gaan in hoeverre preferente (snelle) waterstroming en bestrijdingsmiddel-transport optreden via de grotere holtes (scheuren etc.) in deze
gronden. Anderzijds kan er eensterke adsorptie zijn aan deze gronden. Hettweede doel is om
de bovengrondse emissie-routes vanuit de akkerbouw en de groententeelt in devollegrond naar
waterlopen te kwantificeren. Het betreft het overwaaien van spuitvloeistof, de depositie met de
neerslag en de oppervlakte-afspoeling. Het uiteindelijk doel isom mogelijkheden aante geven
ter vermindering van de verontreiniging van de waterlopen.
De uitspoeling van bestrijdingsmiddelen vanuit kasgronden via de drainbuizen naar waterlopen
wordt bestudeerd. Het eerste doel isnate gaanwelke bijdragen de uitspoeling uit kasgronden
levert aan de oppervlaktewater-verontreiniging. Het systeem-onderzoek levert de gegevens die
nodig zijn voor de berekening van de uitspoeling met TRANSOL.Detoetsing van de modelberekeningen aan de hand van meetgegevens heeft t o t doel de nauwkeurigheid van de
schattingen betreffende de uitspoeiing nate gaan. Descenario-berekeningen maken het
mogelijk gefundeerde adviezen ter reductie van de emissie van bestrijdingsmiddelen via
kasgronden naar waterlopen opte stellen.
Van het gedrag van bestrijdingsmiddelen in substraatteelt-systemen in kassen isweinig bekend.
Doel van het onderzoek isenerzijds om via het verzamelen van kennis het gebruik van de
middelen in desystemente optimaliseren: goede gewasbescherming met zo laag mogelijke
doseringen. Eentweede belangrijk doel isom de emissiesvan bestrijdingsmiddelen via de
gebruikte voedingsoplossing en deteeltmaterialen te minimaliseren.Via de bestudering van de
processen en berekeningen wordt getracht de onderzoek-resultaten meer algemeen bruikbaar te
maken voor middel-substraat combinaties.
Aan rekenmodellen voor de uitspoeling van bestrijdingsmiddelen worden hoge eisen gesteld,
voordat zeworden geaccepteerd als instrument in detoelatingsprocedure. Uit detoetsing van
het model PESTLAvoor humeuze zandgrond en het model TRANSOLvoor weinig-humeuze
bloembollengronden blijkt dat er complicaties optreden die leiden tot verschillen tussen
berekeningen en metingen. Dit onderzoek heeft t o t doel om via nader onderzoek een betere
modellering van de complicerende processente bereiken,zodat de uitspoeling nauwkeuriger
wordt voorspeld.Verwacht mag worden dat de standaard-uitspoelingsmodellen niet toepasbaar
zijn op waterstroming en bestrijdingsmiddel-transport in zwaardere (scheurende) kleigronden en
in kasgronden met ongelijkmatige watergiften. Doel van dit onderzoek isom voor specifieke
combinaties van bodems en hydrologie toepasselijke rekenmodellen te ontwikkelen en te
toetsen.
Thema B. Normstelling-gericht ecotoxicologisch onderzoek voor oppervlaktewater
Ontwikkeling en validatie TOXSWA
In het kader van de Regeringsbeslissing Meerjarenplan Gewasbescherming ishet model TOXSWA
in ontwikkeling. Het ontwikkelen van dit rekenmodel voor de lange-termijn blootstelling van
waterorganismen aan bestrijdingsmiddelen (AMvB Milieucriteria) en devalidatie van dit model
voor (semi-)veldsituaties heeft hoge beleidsurgentie. Het computerprogramma wordt momenteel
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geïmplementeerd en geverifieerd. Hierna moet het model worden getoetst om te zien of het de
werkelijkheid voldoende nauwkeurig beschrijft.
De doelstellingen van dezetweede fase zijn: a)validatie van het model TOXSWAvoor een aantal
(semi-)veldsituaties, b)vergroten van de kennis over de processen die optreden bij
bestrijdingsmiddelen in waterlopen en sediment, en c)opstellen van scenario's die voor
waterorganismen kwetsbare situaties in Nederland beschrijven.Vervolgens kunnen voor de
Nederlandse situatie degelijk-onderbouwde voorspellingen met het model worden gedaan.
Een knelpunt m.b.t. het verder ontwikkelen envalideren vanTOXSWA isde beperkte personele
capaciteit voor de analysesvan bestrijdingsmiddelen in detalrijke water-, plant-, en sedimentmonsters. Eentweede knelpunt betreft het ontbreken van personele capaciteit om de scenario's
te definiëren envoor deze situaties blootstellingsconcentraties te berekenen m.b.v. TOXSWA.
Hiervoor wordt extra menskracht gevraagd ten laste van LNV-programmafinanciering.
Validatie veiligheidsfactoren
Het onderzoek naar de effecten van bestrijdingsmiddelen op waterorganismen in laboratorium
microcosms wordt in de planperiode voortgezet. Het betreft hier een samenwerkingsverband
tussen DLO-Staring Centrum en LUW. De benodigde proefopstelling behoort bij de inventaris van
de vakgroep Waterkwaliteitsbeheer en Aquatische Oecologie. Dedoelstellingen van dit
onderzoek zijn:
- Validatie vanveiligheidsfactoren voor bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater zoals
toegepast door de Nederlandse overheid (MJP-G;AMvB-Milieucriteria) en de Europese Unie
(Uniforme Beginselen),
- Het ontwikkelen vanwetenschappelijk onderbouwde criteria en normen voor acute en
chronische blootstelling aan één of meer middelen te gebruiken voor een gedifferentieerd
risicobeleid van bestrijdingsmiddelen.
De uitvoering enverwerking van eenvolledig microcosm-experiment met één bestrijdingsmiddel vergt ca. 1jaar. Vanwege de grote kennisachterstand m.b.t. aquatische toxiciteit van
fungiciden en mengselsvan meerdere middelen zal hieraan speciale aandacht geschonken
worden.
Toxiciteits-experimenten in het laboratorium
Dosis-effect relaties van bestrijdingsmiddelen voor waterorganismen worden bestudeerd in
laboratorium-experimenten. Eénvan de doelstellingen hiervan isom kenniste verwerven
omtrent de hoogte van de'Lethal Body Burden' in vissenvoor enkele groepen bestrijdingsmiddelen (insekticiden; herbiciden;fungiciden). Hierbij wordt tevens nagegaan in hoeverre de LBB
wordt beïnvloed door de duur en hoogte van de belasting. Naar verwachting isnog minimaal
een onderzoektermijn vantweejaar nodig om tot een zinvol keuzemoment te komen m.b.t. de
beleidsmatige toepasbaarheid van deze kennis.
Ter ondersteuning van onderzoek in microcosms en proefsloten zullen voor een aantal nader te
selecteren aquatische organismen standaard toxiciteitstoetsen worden uitgevoerd met de te
gebruiken bestrijdingsmiddelen. Deze gegevens zijn nodig om een onderscheid te kunnen maken
in directe en indirecte effecten van bestrijdingsmiddelen in de model-ecosystemen.
Keuzemomenten m.b.t. dezetoxiciteitstoetsen lopen daarom parallel aan die van de microcosmen proefsloot-experimenten.
Thema C. Systeem-gericht ecotoxicologisch onderzoek in watergangen
Het onderzoek naar de lange-termijn effecten van bestrijdingsmiddelen in proefsloten en naar
de herstelbaarheid van populaties en ecosysteem-functies wordt geïntensiveerd. Doel hiervan is
de ontwikkeling van een ecosysteem-gerichte normstelling voor watergangen, rekening houdend
met draagkracht en herstelbaarheid van dezesystemen. Eenbijkomend doel ishet ontwikkelen
van statistische technieken en modellen die de respons van aquatische ecosystemen ten gevolge
van stress door bestrijdingsmiddelen kunnen beschrijven/voorspellen. De proefsloten van het
Sinderhoeve-complex zijn hiervoor een uitermate geschikt experimenteel gereedschap. Het
bestuderen van de effecten van bestrijdingsmiddelen op populaties, gemeenschappen en
ecosysteem-functies van de proefsloten maakt dit onderzoek arbeidsintensief. Daar komt bij dat
gelijktijdig de blootstelling moet worden gekarakteriseerd. Om deze redenen dient het
systeemgerichte ecotoxicologisch onderzoek in voldoende omvang te worden uitgevoerd. Dit
vergt inzet vanverscheidene wetenschappelijke disciplines.Wij menen dit te kunnen realiseren
door een intensieve samenwerking tussen ecologen, ecotoxicologen en milieuchemici van
SC-DLO,IBN-DLOen LUW.
Elk afzonderlijk experiment in de proefsloten zalten minste een onderzoekperiode van twee
jaren vereisen.Ecosysteem-gericht ecotoxicologisch onderzoek resulteert doorgaans in omvangrijke en gecompliceerde data-sets. Het isdusvan groot belang dat de ervaring van de onderzoekgroep, m.b.t.verwerking van modelecosysteemgegevens d.m.v. univariate en multivariate
technieken, op peil blijft. Eenpunt van zorg isdat deze kennis vooral aanwezig isbij tijdelijk
226

personeel. Nodig isdat deze expertise voor de programmaperiode behouden blijft d.m.v.
projectfinanciering. Dit knelpunt kan voor de periode 1995-1996 opgelost worden middels de
additionele financiering door LNVt.b.v. systeemgerichte ecotoxicologie.
Thema D. Emissie en verspreiding via de lucht
Een begin wordt gemaakt met de model-vorming betreffende de snelheid van vervluchtigen van
bestrijdingsmiddelen op basisvan hun fysisch-chemische eigenschappen, de interacties met
bodem- en gewas-oppervlakken en de klimaatsfactoren. Het doel isom een instrument te
ontwikkelen waarmee devervluchtiging van bestrijdingsmiddelen kan worden voorspeld. Een
verbeterd model wordt ontwikkeld voor deverspreiding van bestrijdingsmiddelen in de lucht,
rekening houdend met deveel-voorkomende obstakels in het windveld. Dit iser op gericht de
blootstelling van mensen,andere organismen en ecosystemen rond de behandelde agrarische
objecten nauwkeuriger te beschrijven. De koppeling van blootstellingsgegevens met humaantoxicologische en ecotoxicologische gegevens heeft t o t doel bijdragen te leveren aan de
ontwikkeling van beoordelingsschema's, criteria en normen voor bestrijdingsmiddelen in de
lucht.
Thema E.Terrestrische ecotoxicologie van bestrijdingsmiddelen
Het algemene doel van dit onderzoek ishet ontwikkelen van instrumenten voor de beoordeling
van de risico's van onaanvaardbare neveneffecten van bestrijdingsmiddelen in zowel agrarische
als meer natuurlijke terrestrische ecosystemen. Het lotgevallen-model wordt ontwikkeld om de
dynamiek van de blootstelling van de organismen in experimenten en veld te kwantificeren. Op
basis hiervan kunnen de effecten in het lab worden vertaald naar mogelijke effecten in het veld.
Eenander gespecificeerd doel ishet ontwikkelen van model-ecosystemen voor nadere adequate
risico-evaluatie betreffende bestrijdingsmiddelen met potentieel risico op grond van standaardtoetsen. De model-ontwikkeling op basisvan effecten op energie-stromen in de bodem is gericht
op het schatten van de effecten op het populatie-verloop van bodemorganismen in het veld.
Thema F.Transport van toxische stoffen in stromende wateren
Kennis inzake het transport van stoffen in stromende wateren isuiterst beperkt. Dit betreft
minerale en organische stoffen met de daaraan gehechte voedingsstoffen en verontreinigingen.
Het doel van dit onderzoek isinzicht te verschaffen in de omvang van het transport van stoffen
(organochloor bestrijdingsmiddelen; zware metalen; PAK's;PCB's) in stromende wateren en de
effecten op de aanwezige levensgemeenschappen. Instromende wateren zijn vooral de
macrofauna-gemeenschappen van belang.Onderzoek heeft uitgewezen dat deze dieren
gedragsveranderingen vertonen onder invloed van verontreinigingen met als gevolg dat ze door
de stroming worden weggevoerd.
Thema G. Beleidsadvisering risico's bestrijdingsmiddelen
Er isregelmatig behoefte aantechnisch-wetenschappelijke beleidsadvisering t.a.v. landbouwkundige en milieukundige aspecten van het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij de gewasbescherming. Doel van dit thema ishet reserveren van 0,7 fte voor beleidsadvisering en het
zichtbaar maken van detijdsbesteding hieraan.
planning 1997

Thema A. Uitspoeling naar grondwater en waterlopen
De lopende veldstudie naar de uitspoeling van chloridazon, bentazon en haloxyfop in een
gestructureerde zavelgrond wordt afgerond. Eenmeer gedetailleerde veldstudie naar uitspoeling
van bestrijdingsmiddelen op een gestructureerde grond wordt gestart ter toetsing en
onderbouwing van modelconcepten voor uitspoeling via preferente stroming (met uitspoeling
via dit mechanisme wordt in het Nederlandse toelatingsbeleid nog geen rekening gehouden). Er
wordt literatuuronderzoek gestart naar geschikte modelconcepten voor uitspoeling in
gestructureerde gronden en kasgronden.
De nieuwe versie van het PESTLAmodel wordt gedocumenteerd en getoetst aan resultaten van
eerder uitgevoerde veldstudies op bloembollenpercelen. Detoets aan de resultaten van de
veldproef te Vredepeel wordt gerapporteerd in samenhang met toetsen van andere
uitspoelingsmodellen (in kader van een COSTActie).Samen met RIVMwordt gewerkt aan de
ontwikkeling van een gezamenlijk uitspoelingsmodel.
Samen met RIVMworden laboratoriumstudies uitgevoerd naar de omzettingssnelheid van
bentazon in de bodemlaagtussen de hoogste en laagste grondwaterstand op het proefveld te
Vredepeel. Doel hiervan isde beschrijving van deze omzettingssnelheid in het PESTLA model te
verbeteren. Deverblijftijd in deze bodemlaag isvan de orde van éénjaar en een betere
modellering kan leiden t o t een aanzienlijke verbetering van de inschatting van de uitspoeling
naar het ondiepe grondwater van bentazon (volgens berekeningen eenvan de stoffen met de
hoogste uitspoeling in Nederland).
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Thema B. Normstelling-gericht ecotoxicologisch onderzoek voor oppervlaktewater
Het in 1996 uitgebrachte model TOXSWA zal in 1997verder worden ontwikkeld en gevalideerd.
Het gebruik van het model door zowel interne alsexterne userswordt ondersteund en
vergemakkelijkt, o.a. door kennis over benodigde invoerparameters te vergroten. Resultaten van
onderzoek naar sorptie van bestrijdingsmiddelen aan macrofyten, een belangrijke maar relatief
onbekende invoerparameter, zalworden gerapporteerd.Voor berekeningen van
blootstellingsconcentraties in Nederlandse watergangen met TOXSWA zullen standaardscenario's
worden gedefinieerd en geïmplementeerd.
In samenwerking met LUWen RIVMworden in 1997twee microcosm-experimenten uitgevoerd
met mengselsvan bestrijdingsmiddelen (1. mengsel insekticiden;2.mengsel herbiciden en
insekticiden). Dit om te bezien of de risico-beoordeling gebaseerd op afzonderlijke middelen
(zoals beschreven in Uniforme Beginselen) voldoende bescherming biedt voor waterorganismen
blootgesteld aan meerdere middelen.Tevenswordt nagegaan of combinatie-toxiciteit te
voorspellen isop basisvan gangbare modellen zoals concentratie-additie en respons-additie.
Thema C. Systeem-gericht ecotoxicologisch onderzoek in watergangen
In navolging op het proefsloot-experiment met het herbicide linuron in 1995-1996wordt in 1997
een nieuw experiment gestart met eenfungicide of insekticide. Doel van het proefslootexperiment ishet genereren van (semi-)veldgegevenst.b.v. de ontwikkeling van een ecosysteemgerichte normstelling voor oppervlaktewater, rekening houdend met factoren die bepalend zijn
voor het herstel van gevoelige populaties en ecosysteem-functies. Gezien het arbeidsintensieve
karakter van dit experiment zullen SC-DLOen IBN-DLOnauw samenwerken. De uitwerking en
rapportage van dit experiment zaltot eind 1998 doorlopen.
Een literatuurstudie wordt afgerond naar de ecologische gevolgen van normoverschrijding door
bestrijdingsmiddelen inwatergangen. Door koppeling van deze ecologische gegevens aan
berekeningen van blootstellingsconcentraties met TOXSWA kan inzicht verschaft worden in
temporele en ruimtelijke consequenties van normoverschrijdingen.
Thema D. Emissie en verspreiding via de lucht
Erwordt gestart met de ontwikkeling van een sub-model voor de vervluchtiging van
bestrijdingsmiddelen vanaf het bodemoppervlak. Erworden bijdragen geleverd aan publicaties
over de experimenten uitgevoerd samen met IRA-KFAte Jülich naar devergelijking van
vervluchtiging van bestrijdingsmiddelen vanaf lysimeteropstellingen envanaf het veld. Een
verbeterde opstelling voor eenvoudige meting vanvervluchtiging vanaf het bodemoppervlak in
het veld wordt getoetst op zijn bruikbaarheid.
Thema E.Terrestrische ecotoxicologie van bestrijdingsmiddelen
Aan dit thema wordt vanaf 1997niet meer gewerkt (conform de prioriteiten gesteld in de exante evaluatie).
Thema F.Transport van toxische stoffen in stromende wateren
Dit thema komt in 1997te vervallen.Vanwege het arbeidsintensieve karakter van
ecotoxicologisch onderzoek naar herstelbaarheid van populaties en ecosysteem-functies, is
besloten de uit Thema F vrijgekomen capaciteit voornamelijk inte zetten opThema C,en voor
een klein deel inThema B.
Thema G. Beleidsadvisering risico's bestrijdingsmiddelen
Adviezen worden ad hocverstrekt aan beleidsmedewerkers van betrokken ministeries (vooral
LNV) envan instanties zoals de Gezondheidsraad en het CTB.Tevenswordt geparticipeerd in
relevante landelijke (o.a.UBS)en Europese (o.a.Focus)werkgroepen.
Thema H. Emissiebeperkende toedieningstechnieken
Deomvang van de emissie-route 'drift' en de mogelijkheden om diete reduceren wordt verder
onderzocht aan de hand van beïnvloedbare factoren bij het spuitproces. Naastveld- en
laboratroriumonderzoek bij nieuwe spuittechnieken wordt via modelberekeningen (IDEFICS) een
gevoeligheidsanalyse naar de belangrijkste factoren uitgevoerd.
Het chemische onderzoek bij deverbetering vantoedieningstechnieken wordt gerapporteerd.
Thema I. Monitoring van bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater
Ditthema betreft eenvolledig door derden gefinancierd project. Doel van het project is het
beschrijven van de effectiviteit van enkele emissie-reducerende maatregelen wat betreft residuen
en effecten van bestrijdingsmiddelen in kavelsloten.Gehanteerde technieken en methoden
zijn/worden ontwikkeld binnen anderethema's van programma 276.
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Lijst met concrete producten in 1997
Thema A.
- Rapport over veldstudie naar uitspoeling van bestrijdingsmiddelen in gestructureerde
zavelgrond.
- Gedocumenteerde versie van PESTLA3.0.
- Wetenschappelijke publicatie over toets van PESTLA3.0 aan uitspoelstudies op
bloembollenpercelen.
- Wetenschappelijke publicaties over resultaten van de veldproef te Vredepeel entoets van
PESTLA 3.0 aan deze resultaten.
- Rapport over studies naar omzettingssnelheid van bentazon in bodemlaagtussen hoogste en
laagste grondwaterstand te Vredepeel.
Thema B.
- Een m.b.v. micro-/mesocosm-data gevalideerde versie van TOXSWA.
- Wetenschappelijke publicatie beschrijving TOXSWA 1.0.
- Wetenschappelijke publicatie sorptie van 10bestrijdingsmiddelen aan macrofyten.
- Inventarisatie van de lacune in kennis m.b.t. invoerparameters TOXSWA.
- Versie TOXSWA 2.0 (implementatie variabele hydrologie) (oplevering 1997 of 1998).
- Rapportage standaardscenario's TOXSWA.
- Verbeterde/gevalideerde schattingsmethode voor effecten van mengsels van
bestrijdingsmiddelen op levensgemeenschappen in watergangen.
- Wetenschappelijke publicatie effecten van een mengsel van herbiciden op algen en plankton.
- Wetenschappelijke publicatie effecten van een mengsel van insekticiden op Daphnia en
plankton.
Thema C.
- Wetenschappelijke publicatie lotgevallen van het herbicide iinuron in proefsloten (experiment
1995-1996).
- Wetenschappelijke publicaties effecten Iinuron in proefsloten, met speciale aandacht voor
herstelbaarheid (experiment 1995-1996).
- Data-sets m.b.t. de responsvan waterorganismen in proefsloten te gebruiken voor het
ontwikkelen van een herstel-model envoor het beschrijven van herstelbaarheid van
populaties na periodieke stressdoor eenfungicide of insekticide (experiment 1997-1998).
- Literatuur-review m.b.t. ecologischtoelaatbare concentraties bestrijdingsmiddelen, en
waargenomen effecten bij normoverschrijding, in zoetwater ecosystemen.
Thema D.
- Wetenschappelijke publicaties over vergelijking van lysimeter- en veld-meetmethoden voor
vervluchtiging vanaf bodem en gewas.
Thema H.
- Rapporten over driftonderzoek en drift-reducerende maatregelen in bloembollensector en bij
laanbomen
- Rapport over invloed van spuitboombewegingen op drift
- Wetenschappelijke publicatie over IDEFICSmodel en scenarioberekeningen hiermee
- Rapporten over chemisch onderzoek bij verbetering van toedieningstechnieken.
Thema I.
- Rapport m.b.t. effectiviteit emissiereducerende maatregelen in percelen met snijmaïs voor
waterkwaliteit in aangrenzende sloten.
andere relevante
programma's

288,304,305

indicatie omvang

totaal 2,8 M / , waarvan 2,4 M / ten lastevan LNV

projecten

Thema A. Uitspoeling naar grondwater en waterlopen
7439
Emissiesvan bestrijdingsmiddelen en nutriënten vanuit de akkerbouw en groententeelt
op kleigrond naar grondwater enwaterlopen (SC-DLO,M. Leistra)
7418
Systeem-onderzoek naar de uitspoeling van bestrijdingsmiddelen uit kasgronden naar
waterlopen (SC-DLO,M. Leistra)
561
Ontwikkeling envalidatie van rekenmodellen voor de uitspoeling van bestrijdingsmiddelen naar het grondwater (SC-DLO,J.J.T.I.Boesten)
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BOLU-1 Omzetting van bestrijdingsmiddelen in de bodemlaag tussen hoogste en laagste
grondwaterstand (SC-DLO,J.H.Smelt)
Thema B:Normstelling-gericht ecotoxicologisch onderzoek voor oppervlaktewater
592
Ontwikkeling envalidatie van het model TOXSWA voor lotgevallen van bestrijdingsmiddelen in watergangen (SC-DLO,P.l.Adriaanse)
7511
Normstelling voor mengsels van bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater (SC-DLO,
T.C.M. Broek) (i.s.m. RIVM en LUW-vakgroep Waterkwaliteitsbeheer en Aquatische
Oecologie)
Thema C:Systeem-gericht ecotoxicologisch onderzoek in watergangen
7470
Lange-termijn effecten van bestrijdingsmiddelen in proefsloten en herstelbaarheid van
populaties en ecosysteem-functies (SC-DLO,R.P.A.vanWijngaarden)(i.s.m. LUW-WKAO
en IBN-DLO)
7243
Ecotoxicologische risico'svan bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater (SC-DLO,
T.C.M. Broek)
35010
Herstelvan modelecosystemen natoediening vantoxische stoffen (IBN-DLO,
P.F.M.Verdonschot)(i.s.m. SC-DLO)
Thema D. Emissie en verspreiding via de lucht
7513
Emissieenverspreiding van bestrijdingsmiddelen via de lucht (SC-DLO,F.van den Berg)
Thema G:Beleidsadvisering risico's bestrijdingsmiddelen
571
Beleidsadvisering risico's bestrijdingsmiddelen (SC-DLO,J. Drent)
Thema H:Emissiebeperkende toedieningstechnieken
51006
Emissiebeperking en depositieverbetering bij detoediening van
gewasbeschermingsmiddelen (IMAG-DLO,J.C.van de Zande)
51700
7246

Drift en driftbeperking bij detoediening van gewasbeschermingsmiddelen (IMAG-DLO,
J.C.van de Zande)
Chemisch onderzoek bij deverbetering vantoedieningstechnieken voor bestrijdingsmiddelen (SC-DLO,J.H.Smelt)

Thema I: Monitoring van bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater
5856
Residuen en effecten van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater in
Zuidoost-Brabant (SC-DLO,R.C.M. Merckelbach) (i.s.m.LUW-vakgroepen PFen WKAO)
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Programma 315

Kennisontwikkeling voor de Milieuplanbureaufunctie

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 RIVM
en voor milieubeleidsvraagstukken van de Ministeries van LNV. Deonderzoekproducten kunnen
eveneens van belang zijn voor andere ministeries en instellingen (bijv. provincies en
waterschappen).

aanleiding

De aanleiding t o t deWDT isdevorming van de Milieuplanbureau-functie in de Wet
Milieubeheer (art. 4.2b). Hierin isgeregeld dat DLO alle inlichtingen en gegevens dient te leveren
waarover zij kan beschikken,voor zover die voor de opstelling van Milieubalans,
Milieuverkenning, milieubeleidsplannen en milieuprogramma's noodzakelijk zijn. In het tussen
DLO en RIVM op 2februari 1996 gesloten convenant isaangegeven, dat RIVM behoefte heeft
aan de bij DLOaanwezige expertise in devorm van proceskennis, modellen en
gegevensbestanden op met name devolgende terreinen:
- landbouwkundige ontwikkelingen en kennisvan actoren in de landbouw;
- verzuring,vermesting en verdroging;
- verspreiding van bestrijdingsmiddelen en zware metalen;
- klimaatverandering;
- ecologische effecten van ingrepen en milieubelastingen in het landelijk gebied, inclusief
natuurgebieden;
- economische effecten van maatregelen in de landbouw.
De Milieuplanbureau-functie in het kader van deWet Milieubeheer isdus de directe aanleiding
om over te gaantot deWDT. Echter, alle WDT-taken die relevant zijn voor de MPB-functie zijn
eveneens van groot belang voor beleidsterreinen van LNV op nationaal en regionaal niveau en
voor provincies en waterschappen.

doel

De aard van deWDT bestaat in zijn algemeenheid uit: analysesvan het milieubeleid,
informatiebeheer en kennisontwikkeling. Deze onderwerpen zullen hierna verder worden
toegelicht. Inveel gevallen gaat het om inspanningen die additioneel zijn aan inspanningen die
geleverd worden in aanverwante programma's.
Analyses milieubeleid
In de Milieubalans en de Milieuverkenningen wordt detoestand van het milieu geanalyseerd in
relatie tot het gevoerde beleid (evaluatie) of nog te ontwikkelen beleid (verkenning) en
maatschappelijke ontwikkelingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van rekenmodellen en
monitoring gegevens. Milieuthema's waaraan DLOeen belangrijke bijdrage dient te leveren zijn
o.a.: verzuring,vermesting,verspreiding van bestrijdingsmiddelen en zware metalen en
verdroging. Eenandere,jaarlijks terugkerende, activiteit van het Ministerie vanVROM waaraan
DLO een bijdrage levert, betreft de EmissieJaarrapportage (EJR).DLO levert met name een
bijdrage aan de EJRbetreffende de emissies uit de landbouwsector en de natuur.
De aard van de DLO-bijdrage aan analysesvan het milieubeleid voor het landelijk gebied kan
bestaan uit het aanleveren van informatie, overleg over te gebruiken indicatoren voor het
milieubeleid en de doorte rekenen scenario's, het zelf uitvoeren van berekeningen en het
kritisch beoordelen van door anderen uitgevoerde beleidsanalyses en geproduceerde teksten.
Informatiebeheer
Er moet zorg voor worden gedragen,dat voor de MPB-functie relevante modellen en bestanden
voldoen aante stellen kwaliteitseisen en dat deze expertises ook op langere termijn beschikbaar
blijven.
Algemene eisen die gesteld kunnen worden aan milieubeleidsanalyses zijn, dat de resultaten
betrouwbaar zijn en de uitgevoerde berekeningen herhaald moeten kunnen worden, m.a.w.
reproduceerbaar zijn. Dit heeft consequenties voor het beheer van de rekenmodellen en
gegevensbestanden en het vastleggen van toegepaste Tekenprocedures en resultaten. Door DLO
zal daartoe, in overleg met o.a. het RIVM,gewerkt moeten worden aan de verdere ontwikkeling
en implementatie van eensysteem van kwaliteitsborging.
Kennisontwikkeling
Nieuwe inzichten in processen zullen opgenomen moeten worden in rekeninstrumentaria voor
de milieubeleidsanalyses voor het landelijk gebied. De nieuwere inzichten worden vaak
verkregen in onderzoek op lagere schaalniveaus,waarna doorvertaling dient plaatste vinden
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naar de hogere schaalniveaus (regionaal, nationaal). Hierover zal consensus moeten worden
bereikt in wetenschappelijke kring.Vervolgens zullen de aangepaste instrumentaria
geïmplementeerd moeten worden ten behoeve van de MPB-functie.Voor belangrijke modellen
en gegevensbestanden zal gestreefd worden naar gezamenlijke beheersgroepen met andere
relevante instellingen om versiebeheer en investeringstempo te regelen.
Met het RIVM zijn afspraken gemaakt over 14projecten, die een looptijd hebben variërend van
1t o t 4jaren.Jaarlijks zal met het RIVM (en DWK) overleg plaatsvinden om t o t een actualisering
van dewenselijke DLO-bijdrage te komen. De producten waaraan zal worden gewerkt zijn
beschreven onder de volgende zesthema's. Eenbelangrijk deel van de MPB-projecten wordt
zowel gefinancierd vanuit de LNV-programmafinanciering alsdoor het RIVM.De uitgangspunten
voor de gezamenlijke financiering zijn opgesteld door DWK en het RIVM. Het project
betreffende de ontwikkeling van het consensusmodel voor de nutriënten-emissie wordt eveneens
mee gefinancierd door RIZA.Samenwerking met RIZAvindt ook plaats bij de definitiestudie
'modellering bestrijdingsmiddelenconcentratie in oppervlaktewater'. De overige projecten
worden vrijwel geheel gefinancierd uit de programmafinanciering.
Thema 1:Maatschappelijke ontwikkelingen
Deontwikkelingen in de landbouw (grondgebruik, productie, enz.) zullen worden gegenereerd,
o.a.ten behoeve van de MV97,medeten aanzien van de acceptatie van milieuvriendelijke
technieken.
Thema 2: Milieubelasting en emissies
Verzuring
Berekening zal plaats vinden van de verweringssnelheid van klei- en lössgronden en van de
kritische depositieniveaus voor stikstof en zuurvormende stoffen op Nederlandse bossen.De
mate van bodemverzuring in bossen en natuurterreinen en nitraat in het bodemvocht zal
worden berekend.
Vermesting
Het stofstromenmodel van AB-en LEI-DLO,dat op bedrijfsniveau de plantaardige en/of dierlijke
productie berekent en de daarmee verband houdende nutriëntenstromen enverliezen, zal
worden gedocumenteerd en getoetst. Mogelijke uitbreidingen van het model naar andere
milieuthema's zal worden nagegaan.
Het consensusmodel voor de nutriënten-emissiemodel voor de regionale en nationale schaal
(STONE)zal verder worden ontwikkeld in samenwerking met het RIVM en RIZA.
Deafstemming en koppeling van het stofstromenmodel en de nutriënten-emissiemodellering zal
worden gerealiseerd in samenwerking tussen DLO,RIVM en RIZA. De modellering van de
nutriëntenhuishouding van de bodem onder bossen en natuurterreinen zal worden geïntegreerd
in het consensusmodel voor nutriëntenemissie. Het instrumentarium zal worden toegepast voor
de evaluatie enverkenning van het mestbeleid en de gevolgen voor de belasting van grond- en
oppervlaktewater.
Verspreiding
Voor zware metalen zal berekening plaatsvinden van de bodembelasting, de kritische
depositieniveaus en de overschrijding daarvan.
Het gebruik van bestrijdingsmiddelen per landbouwsector, gewas en regio zal worden
geanalyseerd. Hiertoe worden de databestanden bestrijdingsmiddelen jaarlijks geactualiseerd en
het kennissysteem bestrijdingsmiddelen verder ontwikkeld. Ontwikkeling entoetsing zal plaats
vinden van modellen en methodieken voor de kwantificering van de emissie van
bestrijdingsmiddelen naar lucht, bodem enwater in afhankelijkheid van gewas,
toedieningstechniek entoedieningstijdstip. De modellen en methodieken zullen worden
gedocumenteerd.Voor de berekening van de concentratie bestrijdingsmiddel in regionale
oppervlaktewateren zal eenverdere ontwikkeling plaatsvinden van het instrumentarium.
Hiertoe zal een definitiestudie worden uitgevoerd in overleg met RIVM,RIZA en waterschappen.
Verdroging
Een bijdrage zalworden geleverd aan het bereiken van consensus over de modellering van
verzadigde en onverzadigde zone voor de landelijke en regionale schaal in samenwerking met
RIVM, RIZA en waterschappen.
Energieverbruik
Verbeteringen zullen worden aangebracht in de modellering van het energieverbruik van landentuinbouw en een verkenning zal plaats vinden van de efficiency van besparingsmaatregelen.
Thema 3: Effecten van ingrepen en veranderingen in milieukwaliteit
Effecten op landbouw
De invloed van vernatting op de landbouwproductie zalworden gekwantificeerd evenals de
invloed van directe blootstelling van landbouwgewassen aan luchtverontreiniging.
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Effecten op natuur
- Een methodiek zalworden ontwikkeld voor de kwantificering van de ontwikkeling van
kernpopulaties van fauna. Berekeningen van effecten van ingrepen zullen worden
uitgevoerd. (Bij devorming van een DLO-programma voor onderzoek t.b.v. de NPB-functie
kan dit onderdeel uit dit programma verdwijnen).
Thema 4: Monitoring
Om inzicht te krijgen in de effectiviteit en de efficiency van het landbouw-milieubeleid dienen
methoden ontwikkeld te worden voor de evaluatie van resultaten van diverse monitoring
netwerken en de integratie van de resultaten. Het opzetten (keuze parameters,
frequentiebepaling, enz.) en de uitvoering van de monitoring vallen buiten dit programma.
Thema 5: Gebiedsgerichte integratie
Voor de gebiedsgerichte analyse van de milieuproblematiek zal worden gewerkt aan methoden
voor de integratie van kwaliteitsindicatoren ten behoeve van functies in het landelijk gebied.
Thema 6: Kwaliteitsborging
In overleg met het RIVM zal gewerkt worden aan de ontwikkeling van richtlijnen voor de
kwaliteitsborging voor modellen, gegevens, Tekenprocedures en resultaten ten behoeve van de
Milieuplanbureau-functie. De richtlijnen zullen worden geïmplementeerd voor de relevante
modellen en gegevensbestanden, met name die voor de milieuthema's verzuring,
bestrijdingsmiddelen, vermesting envoor de hydrologie.
Ten behoeve van de reproduceerbaarheid van Tekenprocedures en deverhoging van de
betrouwbaarheid van rekenresultaten dient een DLO-raamwerk ontwikkeld te worden voor de
koppeling van DLO-gegevensbestanden en rekenmodellen die relevant zijn voor de MPB-functie.
Het verkennen van de mogelijkheden van electronische gegevensuitwisseling tussen DLO en
RIVM kan daaraan ook bijdragen. Samenwerking en afstemming met RIVM en RIZA is hierbij
noodzakelijk.
planning 1997

Voor de hierna vermelde thema's zullen in 1997de volgende producten worden geleverd (tussen
haakjes het betreffende projectnummer):
Thema 1 :Maatschappelijke ontwikkelingen
- Aanlevering voor MV97 voor toekomstscenario's de ontwikkelingen in de landbouw ten
aanzien van grondgebruik, omvang veestapel,fysieke productie en productiewaarde en
rapportage (LEI-1);
- Aanlevering voor MV97 en MB98 voor bestrijdingsmiddelen informatie over de kosten van
milieumaatregelen en de penetratiegraad van milieuvriendelijker technieken en producten
en rapportage (LEI-4).
Thema 2: Milieubelasting en emissies
Verzuring
- Voor MB/MV gegevens over de verweringssnelheid van klei- en lössgronden (SC-2);
- Voor MB/MV aanlevering van informatie over de kritische depositieniveaus voor stikstof en
zuur en de mate van bodemverzuring in bossen en natuurterreinen en rapportage (SC-2).
Vermesting
- Aanlevering voor MB/MV gegevens over de bodembelasting met Nen Pvia dierlijke mest en
kunstmest berekend en rapportage (LEI-2);
- Rapport betreffende de landhoedanigheden in Nederland voor het stofstromenmodel (AB-2);
- Rapportages betreffende nutriëntenstromen in zandgebieden en in Nederland (AB-2);
- Technische beschrijving van het stofstromenmodel (AB-2);
- Een aangepast ANIMO-model met vereenvoudigde procesbeschrijvingen voor gewasopname,
organische stofhuishouding en denitrificatie, ten behoeve van het consensusmodel voor de
nutriëntenemissie (STONE),en documentatie ervan (SC-20);
- Versie 1.0van het consensusmodel STONEvoor de nutriëntenemissie uit het landelijk gebied,
en documentatie ervan (SC-20);
- Rapport met voorstel voor afstemming en koppeling van het stofstromenmodel en het
nutriënten-emissiemodel STONE(proj. 618);
- Rapportage van de N-en P-emissieberekeningen, uitgevoerd ten behoeve van de
Watersysteemverkenningen (proj.7405).
Verspreiding
- Rapportage voor MB/MV met gehalten envoorraden van Pb,Cd,CuenZn in de strooisellaag,
de kritische belastingniveaus en de overschrijding daarvan,de termijn waarop normen voor
de bodem worden overschreden (SC-1);
- Rapport van studie naar emissietijdens detoepassing en interceptie door gewassen (SC-8);
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-

Rapport van literatuurstudie naar devervluchtiging van bestrijdingsmiddelen vanaf het gewas
van bestrijdingsmiddelen (SC-8);
- Rapport van literatuurstudie naar defotochemische omzetting op oppervlakken (SC-8);
- Eenverbeterde rekenmodule voor vervluchtiging van bestrijdingsmiddelen vanaf onbegroeid
bodemoppervlak (SC-8);
- Uitbreiding van ISBESTmet tabellen vanvervluchtigingsfactoren (SC-8);
- Uitbreiding van ISBESTmet informatie over toepassingstechnieken voor bestrijdingsmiddelen,
driftfactoren, gewasinterceptie enverdamping vanaf de bodem (SC-11);
- Eenaangepast instrumentarium voor de beschrijving van de emissie van bestrijdingsmiddelen
naar oppervlaktewater op nationale schaal en rapportage erover (SC-12).
Verdroging
- Verkenning van de huidige hydrologische modellen voor de regionale en nationale schaal en
het formuleren van aanbevelingen omte komen t o t consensusmodellering i.s.m. RIZA,RIVM
en waterschappen (nieuw proj.).

Thema 3: Effecten van ingrepen en veranderingen in milieukwaliteit
Effecten op landbouw
- Rapport over het onderzoek naar de effecten van blootstelling aan luchtverontreiniging op
landbouwgewassen (AB-3);
- Rapport betreffende de kosten van maatregelen ter vermindering van de milieubelasting met
bestrijdingsmiddelen (LEI-4).
Effecten op natuur
- Documentatie van de kernpopulatiemodule entoepassing voor een aantal maatregelen
(IBN-1).
Thema 4: Meetnetten
- Rapportage over de ontwikkeling van een eenvoudig model voor de berekening van nitraat
in grondwater en de bruikbaarheid voor de onderbouwing vanmonitoring (proj.556).
Thema 5: Gebiedsgerichte integratie
Thema 6: Kwaliteitsborging
- Rapportage over en documentatie van het ontwikkelde prototype voor een framewerk voor
de koppeling van rekenmodellen engegevensbestanden (MIME) (proj. 7381);
- Documentatie van de methode voor de gebiedsschematisatie in afhankelijkheid van het
milieuthema (proj. 534);
- Documentatierapport van het verzuringsmodel SMART(nieuw proj.);
- Rapport met overzicht van vertaalfuncties voor bodemkundige basisgegevens naar
bodemfysische en bodemchemische invoergegevens voor simulatiemodellen (proj.668).
andere relevante
programma's

129,
223,224,226,230, 241, 262,276,288,310, 317
129,223,

indicatie omvang

totaal 2,6 M / , waarvan 2,0 M / ten lastevan LNV

projecten

Thema 1: :Maatschappelijke ontwikkelingen:
Landbouwscenario's (1998) (LEI-DLO,J.Dijk)
LEI-1
Milieukosten bestrijdingsmiddelen (1999) (LEI-DLO,J.Dijk)
LEI-4
Thema 2: :Milieubelasting en emissies:
Nutriëntenstromen in de Nederlandse landbouw (1997) (AB-DLO, H.F.M. Aarts)
AB-2
Kunstmestverbruik, bodembelasting met mineralen en zware metalen (1999) (LEI-DLO,
LEI-2
J. Dijk)
Energieverbruik (1998en 1999)(LEI-DLO,A.P.Verhaegh)
LEI-3
Zware metalenaccumulatie (1999) (SC-DLO,W. deVries)
SC-1
Kritische depositieniveaus (1999) (SC-DLO,W. deVries)
SC-2
Verzuring bodem (1999) (SC-DLO,J.Kros)
SC-3
Emissiesvan bestrijdingsmiddelen per milieu-compartiment, proj.nr 7542 (SC-DLO,
SC-8
F.van den Berg)
Totaal bestrijdingsmiddelengebruik per deelsector (1999) proj. nr. 7555 (SC-DLO,
SC-11
R.C.M. Merckelbach)
Nationaal instrumentarium emissie oppervlaktewater (1999) proj.nr. 75554 (SC-DLO,
SC-12
R.C.M. Merckelbach)
SC-20
Ontwikkeling consensusmodel nutriënten-emissie (1997) proj.nr. 7606 (SC-DLO,
P. Groenendijk)
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SC-20
618
679
7515

Projectleiderschap STONE(1997),proj.nr. 655 (SC-DLO,P.A. Finke)
Integratie model Stofstromen en STONE (1998) (SC-DLO,I.G.A.M. Noij)
Modellering bestrijdingsmiddelenconcentratie oppervlaktewater (1997) (SC-DLO,
P.J.T.van Bakel)
Regionaal gebruik grondontsmettingsmiddelen (1997) (SC-DLO,R.C.M. Merckelbach)

Thema 3: Effecten van ingrepen en veranderingen in milieukwaliteit:
AB-3
Invloed luchtverontreiniging op opbrengst en economische schade van
landbouwgewassen (1997) (AB-DLO,A.E.G.Tonneijck)
LEI-4
Milieukosten bestrijdingsmiddelen (1999) (LEI-DLO,J.Dijk)
IBN-1
Ontwikkeling kernpopulatiemodule van LARCH ( 1997) (IBN-DLO, B. Verboom)
Thema 4: Meetnetten:
556
Ontwikkeling ruimtelijk regressiemodel nitraatuitspoeling (1997) (SC-DLO,D. Jansen)
Thema 5: Gebiedsgerichte integratie:
Geen projecten
Thema 6: Kwaliteitsborging:
7381
Koppeling GISen modellen (1997) (SC-DLO,J.D. Bulens)
Softwarekwaliteit verzuringsmodellen (1997) (SC-DLO,C.van der Salm)
668
Bodemkundige vertaalfuncties (1997) (SC-DLO,J.H.M.Wösten)
Vergelijking hydrologische modellen (1997) (P.J.T.van Bakel)
7416
Afstemming MPB-functie (SC-DLO,J.H.A.M. Steenvoorden)

235

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 beleidsen beheersvragen die vanuit de doelstellingen van het natuurbeleid worden gesteld kunnen
worden beantwoord. Daarbij gaat het met name om de invloed van verontreiniging op
bestaande en beoogde natuurdoeltypen en doelsoorten binnen de EHSen sleutelsoorten binnen
de biodiversiteitsdoelstelling buiten de beschermde gebieden. De ontwikkelde methodieken
betreffen de kwalitatieve (biomarkers) en kwantitatieve (populatiemodellen) ecologische
risicoanalyse. Detoepassing isgericht op de beoordeling van lokatiespecifieke actuele risico's in
gebiedssituaties met multipele stressen in het risicomanagement t.a.v. duurzame
natuurontwikkeling inverontreinigde terreinen.

aanleiding

De realisering van de Ecologische Hoofdstructuur brengt met zich mee dat aanzienlijke
oppervlakken aan landbouwgronden zullen worden aangekocht en omgevormd t o t
natuurterreinen. Meestal zijn landbouwgronden verontreinigd met zware metalen (m.n. koper
en cadmium) en pesticiden.Ook kunnen doelgebieden blootstaan aan diffuse verontreiniging
(bv. uiterwaarden) of puntbron verontreiniging (bv. Noordhollands duingebied). Zowel het
aankoopbeleid, de bepaling van de ecologische saneringsurgentie, alsde praktijk van de
uitvoering van inrichtings- en beheersmaatregelen stuiten voortdurend op de vraag naar de
relatie tussen verontreiniging en de actuele entoekomstige (denk aan 'chemische tijdbommen')
risico's voor de gewenste natuur. Dezevragen zijn maatschappelijk relevant aangezien het gaat
om hoge kosten waarvoor gestreefd moet worden naar een optimale kostenrendement
verhouding van de besteden middelen. Ook dienen situaties worden vermeden waarin kostbare
maatregelen in een later stadium moeten worden teruggedraaid, hetgeen het maatschappelijk
draagvlak voor natuurontwikkeling negatief zou kunnen beïnvloeden. Last, but not least, het
programma anticipeert op algemene beleidsvragen van het Natuur- en Milieuplanbureau (of
toekomstig Omgevingsplanbureau), die in de naastetoekomst intoenemende mate mogen
worden verwacht.
In de meeste gebiedssituaties komt verontreiniging voor in samenhang met een scalavan andere
stressfactoren zoalsversnippering,vermesting enverzuring. In de ecotoxicologische risicoanalyse
iseen integrale benadering gewenst, gezien de mogelijke interactie van deze factoren op het
effect van verontreiniging ('multipele stress'). Momenteel zijn, mede alsgevolg van onvoldoende
beschikbare kennis, beslissingsondersteunende modellen nog onvoldoende ontwikkeld om op
geïntegreerde wijze vragen over ecologische risico'ste beantwoorden. De LNV/DWKprogrammeringsstudie 'Gedrag van geaccumuleerde stoffen in verband met veranderend
landgebruik', die isuitgevoerd door AB-DLO,IBN-DLO, RIVM en SC-DLO, signaleert de
aanwezigheid van grote kennislacunes die modelontwikkeling ten behoeve van ecologische
risicoanalyse in de weg staan.
Het programma kiest meer voor een natuurgerichte dan voor een stofgerichte invalshoek.
Het onderzoek isgericht op kennisontwikkeling t.a.v. de milieurandvoorwaarden voor optimale
natuurlijke habitatkwaliteit voor doel- en sleutelsoorten interrestrische ecosystemen, met
specifieke aandacht voor het aspectvan de blootstellingsroutes aan stoffen. Het programma
genereert een ecotoxicologisch instrumentarium, dat ingezet kan worden in de beoordeling van
actuele en potentiële risico's in gebiedssituaties met multipele stress. De onderzoeksaanpak
bestaat uit eentweesporen benadering. Enerzijds richt het zich op de ontwikkeling en toepassing
van effect- en blootstellingsgerichte biomarkers op (sub)individu-niveau. Deze biomarkers dienen
bij te dragen aan de screeningvan probleemgebieden en de lokatiespecifieke evaluatie van
actuele en potentiële blootstellingsrisico's voor doel- en sleutelsoorten. Hiertoe ishet nodig dat
biomarker-metingen een effectgerichte ecologische onderbouwing krijgen, die t o t nu toe
nagenoeg ontbreekt. Anderzijds richt het onderzoek zich op de ontwikkeling van zowel fysische
modelecosystemen voor de ecologische risicoanalyse van kritische (sleutel)processen en -soorten
in terrestrische ecosystemen. In de modelecosystemen wordt aandacht geschonken aan de
modellering van de invloed van bodemverontreiniging en andere stressfactoren op de Life
Support Functie van de bodem, nl. sleutelbodemprocessen voor de functie Natuur en het
functioneren van bodemdieren in dergelijke processen.Daarnaast bestaat de aanpak uit de
mathematische modelbenadering die instrument isin schaalvergroting van individugerichte
dosis-effect relaties naar de consequenties op hogere integratieniveaus en die tevens inzicht
dient te geven in de kansrijkdom vansoorten.
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Het onderzoek komt tegemoet aan devraag van de definitieve indicaties om onderzoek op het
gebied van de systeemgerichte ecotoxicologie te verrichten alsvervolg op programma 121.
Daarbij vindt afstemming plaats met programma 276 (gewasbescherming), terwijl voor het
abiotisch deel samenwerking plaatsvindt met het SC-DLO.Doelgroepen zijn de beleidsdirecties
van LNVen VROM, provincies en gemeenten en andere terreinbeherende instanties. Voor de
uitvoering van het programma wordt door LNVgedacht aan een basisprogramma van 1M / per
jaar en 0,5 Mƒ perjaar alsadditioneel geld in het kader van het NWO-stimuleringsprogramma.
Indien er geen NWO-programma tot stand komt zal LNV het programma met 0,5 M / extra
versterken.
doel

Het programma beoogt de ontwikkeling van risicomethodieken voor de natuurgerichte
bodembeoordeling en -beheer ten behoeve van natuurontwikkeling in het kader van de EHSen
de biodiversiteitsdoelstelling buiten de EHS.Het programma sluit aan op de definitieve indicaties
van LNVen op aanbevelingen van de programmeringsstudie 'Gedrag van geaccumuleerde
stoffen in relatiet o t veranderend landgebruik'. Tevens ishet onderzoek van belang voor de
uitvoering van de Natuurverkenningen en de ontwikkeling van een leidraad voor ecologische
bodembeoordeling.
Het onderzoek richt zichop de ecotoxicologische risico's van multipele stressvoor sleutel- en
doelsoorten. Milieucondities en biobeschikbaarheid worden als beïnvloedende factoren in het
onderzoek meegenomen. Deexpertise opgedaan in programma 121ten aanzien van dosis-effect
relaties en individu-georiënteerde populatiemodellering kan daarbij verder verwerkt ontwikkeld
worden. Als basisvoor het programma zullen systeemgerichte ecotoxicologische endpoints voor
de functie natuur worden gedefinieerd.
Het onderzoek leidt tot kennis- en modelontwikkeling. De kennisontwikkeling gaat met name
om dosis-effect relaties, routes en kinetiek van blootstelling, en de invloed van ecologische en
ruimtelijke aspecten. Deze kenniswerkt onderbouwend voor de modelmatige risicoanalyse, op
grond waarvan met aangegeven margesvan (on)zekerheden adviezen kunnen worden gegeven
richting de natuurontwikkelingspraktijk, het aankoopbeleid en het natuurbeleid. De output
bestaat dus uit geïntegreerde modellen voor risicokarakterisering, die het beleid en de beheerder
(risicomanager) kunnen toepassen in hun besluitvorming t.a.v. beheers- en
inrichtingsmaatregelen, met alsdoel een duurzame (nieuwe) natuur. De modellen kunnen tevens
bijdragen aan de natuurkwaliteitsbeschrijving op landelijke schaal,zoals deze gevraagd zal
worden voor de uitvoering van de NVK in het kader van het NPB.
Het programma omvat devolgende onderdelen:
1. Ontwikkeling van biomarkers voor de analyse van blootstelling en effecten van
contaminanten in faunasoorten in natuurlijke ecosystemen
Het project betreft detoepassing van bestaande en ontwikkeling van nieuwe biomarkermethodieken voor devroegtijdige opsporing van stressveroorzaakt door toxicanten in doelen sleutelsoorten. In gevallen van beschermde diersoorten zal gebruik worden gemaakt van
ecologische en fysiologische voorbeeld-soorten. Op de kortere termijn beoogt het project te
komen t o t een scalavan biomarkers dat ingezet kan worden als maatlat ter bepaling van de
gezondheidstoestand van faunasoorten. Hieronder vallen zowel vertebraten (vogels en
zoogdieren) als invertebraten (m.n.terrestrische bodemfauna). Tevens isonderzoek naar
combinatie-effecten mogelijk in in-vitro systemen. Dit geldt met name voor effecten waarvan
het specifiek werkingsmechanisme, zoals receptorbinding, hormoonhuishouding,
enzymremming of -inductie, en haemsynthese, bekend is.De algemene doelstelling van het
biomarkeronderzoek op de langere termijn isde kwantificering van de relatie tussen
biomarker-responsies en individugerichte parameters (groei, overleving en reproductie),
welke van belang zijn voor de effecten op populatieniveau. Sommige biomarkers, zoals stressproteïnen, kunnen ingezet worden zonder dat àpriori de oorzaak bekend is.In het geval het
werkingsmechanisme wel bekend iskan het onderzoek aanleiding gevent o t de identificatie
van reeds bekende of nog onbekende toxische stoffen in het milieu. Eenconcreet voorbeeld is
de mogelijkheid t o t uitvoering van signalerend onderzoek leidend t o t de identificatie van
stoffen die in lage concentraties de hormoonhuishouding van dieren kunnen verstoren
(oestrogeen-actieve stoffen).
2. Ecotoxicologisch systeemonderzoek met behulp van modelecosystemen m e t
bodemfauna en planten
Het project bestudeert het effect vantoxische stoffen op ecosysteemprocessen in seminatuurlijke (veldobjecten) of kunstmatige (laboratoriumopstellingen) terrestrische
ecosystemen. De resultaten zijn van belang in het kader van de (veld)validatie van de huidige
generieke normen die momenteel door het beleid voor de bodem worden toegepast. De
aanpak met modelecosystemen en proefvelden wordt in dit opzicht vooral gezien als een
tussenschakel in de keten waarin laboratoriumgegevens geëxtrapoleerd dienen te worden
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naar veldeffecten. Ook leidt het onderzoek t o t kennisontwikkeling m.b.t. de
ecotoxicologische effecten op ecosysteemprocessen en de biodiversiteit die tezamen het
bodemleven vormen. Het onderzoek biedt de gelegenheid om effecten te bestuderen van de
chronische belasting met zowel enkelvoudige alscombinaties van stoffen op parameters van
sleutelprocessen in de bodem en op de interrelaties tussen functionele groepen van meso- en
macrofauna, mycorrhiza en microflora. Ecotoxicologische endpoints kunnen bijvoorbeeld
bestaan uit veranderingen in processen gerelateerd aan strooiselomzetting, de biodegradatie
vantoxische organische verbindingen, en nutriëntenkringlopen, evenals fenotypische
plasticiteit van soorten.
3. Onderzoek naar de invloed van biobeschikbaarheid, lotgeval,stofmengsels en
multipele stress op de toxiciteit van stoffen voor de bodemfauna en terrestrische
fauna
Het risico van verontreiniging voor organismen kan sterk worden beïnvloed door de
aanwezige milieuomstandigheden. Inverontreinigde gebieden isin de meeste gevallen
sprake van de gelijktijdige aanwezigheid van meerdere stoffen in bodemsubstraten (b.v. in
baggerspecie) envan meerdere stressfactoren (bv. verzuring,vernatting, vermesting,
versnippering). Het onderzoek richt zich op de invloed van mogelijke interacties tussen
stoffen op de uiteindelijke toxiciteit voor organismen en op de mogelijke invloed van
multipele stress, met name in relatie tot verzuring envernatting, intoxiciteitsbepalingen en
bioassays met bodemfauna en doelsoorten. Bioassaysvan bv.vitellogenine-productie voor
oestrogène effecten, MFO-inductie voor dioxine effecten of metallothionine inductie voor
metaaleffecten in gestandaardiseerde toetsen kunnen gebruikt worden om
blootstellingsrisico's te bepalen (zie ook onderdeel 1).Risiconiveaus worden vooral bepaald
door de lotgevallen van stoffen (biodegradatie) en de biobeschikbare vorm waarin stoffen in
het milieu voorkomen. Risicoverhoging van metalen kan bijvoorbeeld ontstaan door
bodemverzuring, zoals in gevallen waarin landbouwgronden uit producte worden genomen.
Zowel stofcombinatie, lotgeval,als biobeschikbaarheid zijn alstoxiciteits-bepalende factoren
(nog) niet in huidige bodemnormen opgenomen, mede alsgevolg van onvoldoende kennis.
De onderzoeksresultaten van het project zijn van belang voor het normstellingsbeleid en zijn
onderbouwend voor de ecologische risicoanalyse.
4. Gebiedsgericht onderzoek aan multipele stress
Het project volgt een bottom-up benadering doordat uitgegaan wordt van de analyse van
factoren die belemmerend werken in gebieden waar nu al geconstateerd isdat de
ontwikkeling van nieuwe natuur sterk stagneert. Het onderzoek volgt hiermee een van de
aanbevelingen op die gemaakt zijn in de programmeringsstudie 'Gedrag van geaccumuleerde
stoffen bij veranderend landgebruik'. Verontreiniging, vermesting,vernatting,verzuring en
versnippering komen in het onderzoek alsmilieuthema's samen. Het onderzoek issterk
probleem-analyserend georiënteerd en biedt de gelegenheid uitspraken te doen over de
relatieve betekenis van verontreiniging tegenover de andere thema's als belemmerende
factoren voor het bereiken van de gewenste natuurdoelen. Het onderzoek biedt tevens de
gelegenheid om samen met de onder 1en3 genoemde onderdelen nate gaan welke
natuurdoelen haalbaar zijn onder bepaalde vormen van stressen kandaarmee een indicatie
geven van de gebruiksmogelijkheden vanverontreinigde terreinen. Het onderzoek dient
antwoord te geven op devraag of de actuele milieukwaliteit wel of geen belemmerende
factor kan zijn voor de uitvoering van de EHS,en, in het bevestigende geval, nate gaan wat
bodembeheer kan opleveren om de risico'svoor doel- en sleutelsoorten in ecosystemen te
beperken.
Vanwege het sterk interdisciplinair karakter komt dit programma-onderdeel bij uitstek in
aanmerking voor uitvoering binnen het kader van het Stimuleringsprogramma
Systeemgerichte Ecotoxicologie.
5. Modelontwikkeling en scenariostudies
Voor de ecologische risicoanalyse dienen modellen of kennissystemen te worden ontwikkeld
die in de beheerspraktijk toepasbaar zijn. Het onderzoek richt zich op de verdere
ontwikkeling van ecotoxicologische modellen voor de vertaling van individu-georiënteerde
effecten naar effecten op populatieniveau.Aansluiting wordt gezocht, eventueel met
modules, met bestaande ruimtelijke modellen, die ontwikkeld zijn om de effecten van
versnippering te onderzoeken, evenals met modellen die ontwikkeld zijn voor voedselketens,
vegetatieontwikkeling en biobeschikbaarheid (o.a.verzuringsmodellen) in relatie t o t
toxicanten en nutriënten. De risicomodellenworden geoperationaliseerd door het afleiden
van risiconiveaus voor natuurdoeltypen en doel- en sleutelsoorten in de overige projecten en
zijn daarmee toeleverend aan het natuurbeleid. Het mathematische modelonderzoek geeft
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voorts mede sturing aan de planning van het onderzoek in de overige projecten van het
programma, met name van onderdeel 4.
Het modelwerk richt zich op detheoretische onderbouwing van effecten vantoxische stoffen
op de overlevingskans van (doel)soorten. Het analyseert de beperkende factoren en geeft aan
hoe door beheersstrategiëen, zoals bijvoorbeeld de keuzetussen uitbreiding van
habitatruimte en/of verbetering van de habitatkwaliteit, de haalbaarheid van specifieke
faunistische doelen van het natuurbeleid kunnen worden verbeterd. Dit programmaonderdeel omvat interdisciplinair onderzoek, met name met landschapsecologisch onderzoek,
en komt in aanmerking om in gedeeltelijke vorm een bijdrage te leveren aan het
Stimuleringsprogramma Systeemgerichte Ecotoxicologie.
planning 1997

Als eerste activiteit wordt een inventarisatie gemaakt van de ecologische endpoints vanuit de
natuurgerichte risico-analyse filosofie. De uitkomsten zullen als basisdienen om de noodzakelijke
coherentie binnen het onderzoeksprogramma te bewerkstelligen. Inde voorgestelde
tweesporen-benadering worden zowel voor het biomarkeronderzoek alshet modelonderzoek
faunasoorten geselecteerd die als doel- of sleutelsoorten kunnen worden gekenmerkt.
Ten behoeve van de ontwikkeling van modelecosystemen wordt eenvoorstudie verricht naar de
opzet entoepassing van micro- en mesocosmos modelecosystemen voor ecotoxicologisch
onderzoek. Op basisvan deverkregen resultaten wordt een selectie gemaakt van de meest
geschikte methodieken en de kritische structuur- en functieparameters die voor de risico-analyse
in aanmerking komen. Degekozen methodieken worden vervolgens geïmplementeerd in
experimenteel onderzoek.
Voor de onderbouwing van modelontwikkeling worden dosis-effect relaties van metalen en
organische microverontreinigingen onderzocht in relatie t o t combinatietoxiciteit,
afbreekbaarheid en persistentie, bodemsorptie enverzuring (metalen). Bioassays worden
uitgevoerd met grond van verontreinigde locaties.Aan de hand van life-history parameters en
andere kenmerken (gedrag, etc.) wordt op modelmatige wijze nagegaan welke diersoorten of
soortsgroepen hoeveel risico lopen ta.v. verontreiniging of andere stress-invloeden. Een begin
wordt gemaakt met de koppeling van risicomodellen aan ruimtelijke en andere bestaande
modellen ten behoeve van de integrale gebiedsgerichte risico-evaluatie
Eeninventarisatie wordt gemaakt van de probleemgebieden waar geconstateerd isdat stagnatie
optreedt t.a.v. natuurontwikkeling. Dit geschiedt door middel van het bestuderen van de (veelal
grijze) literatuur en het voeren van gesprekken met deskundigen. Hierbij kan worden
aangesloten op een SPBOstudie die eind 1996wordt verwacht. Gebieden voor nader onderzoek
worden geselecteerd aan de hand van een aantal criteria m.b.t. de aanwezigheid van
verontreiniging, vermesting,verzuring en hydrologisch beheer. Van de geselecteerde gebieden
wordt een onderzoeksplan opgesteld voor metingen aan relevante milieuparameters in de
vervolgfase. Degegevens zijntevenstoeleverend voor de voorstudie naar ecologische endpoints.

andere relevante
programma's

196, 224,262,264,276

indicatie omvang

totaal 1,7 M / , waarvan 1,5 Mƒten lastevan LNV

projecten

Wordt in intensief overleg met de begeleidingscommissie ingevuld
I.
1-1

Ontwikkeling en veldvalidatie van biomarkers
Methodiekontwikkeling en veldvalidatie van biomarkers voor blootstelling en effecten
vantoxische stoffen in doel- en sleutelsoorten
I-2
Ontwikkeling entoepassing van bioassaysvoor toxiciteitstoetsing (contaminant burden)
van bodem,sediment en biota
I-3
Ecologische onderbouwing van de biomarker-benadering voor soorten die relevant zijn
voor het natuurbeleid
II.
Onderzoek aan de biologische beschikbaarheid van contaminanten in het
terrestrisch milieu
11-1 Onderzoek aan de speciatie van zware metalen en sorptie van organische contaminanten
in de bodem
III.
Modelecosysteemonderzoek aan effecten van multistress op soortsinteracties en
systeemecologische processen
111-1 Bepalen van multistress effecten op processen in modelecosystemen (MES)
III-2 Bepalen van de populatie-ecologische effecten van multistress op bodemorganismen
IV.
Ontwikkeling van modellen als instrument in de gebiedsgerichte
risicobeoordeling

239

IV-1
IV-2
V.
V-1
V-2
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Modelontwikkeling voor ecologische risicoschatting voor doorvergiftiging voor
doelsoorten
Ontwikkeling entoepassing van geïntegreerde modellen en GISten behoeve van de
gebiedsgerichte beoordeling van actuele risico's
Systeemgerichte risicoschatting voor omgevingsbeleid en natuurbeheer
Bijdrage aan de ontwikkeling van een Leidraad bodembeoordeling
Bijdrage aan de ontwikkeling van ecologische risicoschattingen t.b.v. biodiversiteit

3.8 Ontwikkeling en beheer landelijk gebied
226 Waterbeheer ten behoeve van landbouw en natuur
230/273 GISen RS,monitoring van de omgeving
231 Behoud, herstel en ontwikkeling van aardkundige, cultuurhistorische en belevingswaarden
in een dynamisch landelijk gebied
274 Planning Groene Ruimte
275 Ontwikkeling van landschapsecologische kennis en methode voor planning- en inrichtingsvraagstukken in het landelijk gebied
314 Publiek en bestuurlijk draagvlak voor natuur- en landschapsbeheer
(228) Ruimtelijke patronen en variabiliteit van bodem en grondwater (zie 3.6)
(229) Agro-ecologische evaluatie van landvoor duurzaam gebruik (zie 3.7)
(248) Economische aspectenvande ontwikkeling van het landelijk gebied (zie 3.14)
(304) Gebiedsgerichte oplossingen voor behoud en ontwikkeling van de kwaliteit van natuur en
landschap door landbouwbedrijven (zie 3.9)
(310) Economie, bedrijfsvoering en milieukwaliteit (zie 3.14)
(316) Stad-Land (i.o.) (zie 3.9)
(323) Multifunctionaliteit en kwaliteit van de groene ruimte bij veranderend landgebruik (i.o.)

(zie 3.9)
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programma 226

Waterbeheer ten behoeve van landbouw en natuur

programmaleider

Dr.ir.P.J.T.vanBakel— SC-DLO

aanvangsjaar

1994

eindjaar

1998

samenvatting

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

aanleiding

Water vervult een centrale rol bij de inrichting en het beheer van het landelijk gebied. Het
waterbeheer dient daarom integraal te worden aangepakt, gericht op de diverse functies in het
landelijk gebied, de interacties tussen functies en de eisen die deze functies stellen ten aanzien
vanwaterkwantiteit enwaterkwaliteit. Voor de planvorming en de uitvoering van integraal
waterbeheer isde huidige kennis nog onvolledig en bestaat er grote behoefte aan operationele
instrumenten waarmee effecten van het waterbeheer voldoende nauwkeurig kunnen worden
geschat enverschillende belangen (landbouw, natuur en landschap, drinkwatervoorziening,
recreatie) tegen elkaar kunnen worden afgewogen.

doel

Dedoelstelling van het programma istweeledig:
- opvullen van belangrijke kennislacunes, nodig voor planvorming en uitvoering van integraal
waterbeheer (thema's 1,2,3en 6,zie onder projecten);
- verbetering en operationalisering van het reeds eerder ontwikkelde modelinstrumentarium
voor effectvoorspelling en belangenafweging (thema's 1,4, 5en 6).
De beoogde resultaten van onderzoek zijn operationele methoden en modellen voor de optimalisatie van het waterbeheer, waarbij beter dan voorheen de betrouwbaarheidsmarges kunnen
worden aangegeven. Meer concreet betekent dit dat methoden worden ontwikkeld voor betrouwbaarheidsanalyses, koppeling van modellen met GIS, het omgaan met schaaleffecten en het
vaststellen van drainageweerstanden. Uitbreiding van het modelinstrumentarium isvoorzien met
betrekking t o t de (eco)hydrologische systeemanalyse, het oppervlaktewatersysteem in relatie met
de onderhoudsfrequenties voor waterlopen en de hydrologie van bos-en natuurterreinen.

planning 1997

Het onderzoeksprogramma sluit aan bij de notitie LNV-waterbeleid (mei 1995) en het Nationaal
Onderzoeksprogramma Verdroging (NOV),dat in 1993van start isgegaan. Het programma
omvat vier thema's van onderzoek. Devoorgenomen activiteiten in 1997 betreffen per thema:
1. Ontwikkeling en operationalisering van simulatiemodellen
Koppeling van modellen (o.a.SIMGRO,SWAP,ANIMO) en koppeling met GIS-bestandenis
essentieel voor toepassing van simulatiemodellen op regionale schaal.Hierbij wordt aangesloten
bij externe ontwikkelingen (STOWA,WL,RIZA,RIVM) zodat sommige modellen, eventueel na
aanpassing,ook bruikbaar zijn voor landelijke studies (consensus-modellering t.b.v. NW4,
Watersysteemverkenningen). In opdracht van STOWAwordt een onderzoek uitgevoerd naar
mogelijkheden voor computer ondersteunend peilbeheer bij waterschappen. Erzal uiteindelijk
een soort 'decision support' systeem ontworpen moeten worden dat aansluit op devragen en de
gegevensbestanden bij waterschappen.
Het onderzoek naar de relatiestussen grondwater en oppervlaktewater wordt voortgezet en
afgestemd op de uitkomsten van het onderzoek drainageweerstanden (t.b.v. LBL,afgerond in
1996) en het project Waternood (LBL,Unie van Waterschappen).
2. Effecten van waterbeheer op regionale schaal
In het gebied De Hilver wordt een ecohydrologische systeemanalyse uitgevoerd om de effecten
van verschillende scenario'svoor waterbeheer en landgebruik vastte stellen.De bedrijfseconomischegevolgen van natschade of van een (tijdelijk) beregeningsverbod voor de landbouw zullen
worden onderzocht. Ook zal worden nagegaan of via beregenen op maat een besparing op
grondwater mogelijk is.Erzal ook een relatie worden gelegd met de emissie van nutriënten en
mogelijke aanpassingen in het bouwplan (met AB-DLO,PAGV).Opverzoek van het Hoogheemraadschap Schieland zullen (aangepaste, meer natuurvriendelijke) ontwateringsnormen worden
aangegeven voor diverse vormen van grondgebruik.
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3. Waterhuishouding van bos- en natuurterreinen
Op een viertal lokaties worden gegevens met betrekking t o t bosverdamping verzameld. Op basis
van dit veldonderzoek wordt een model voor bosverdamping aangepast enverbeterd. Het
onderzoek isvan belang voor het regionale waterbeheer, deverdroginggsproblematiek en de
onderbouwing van waterschapslasten.
Deverkennende studie m.b.t.de verdamping van natuurgebieden (samen met RUG)zal vermoedelijk in 1997 leident o t een aanzet voor experimenteel en modelmatig onderzoek (naast DWKfinanciering isextra co-financiering nodig).
4. Verdroging van natuurgebieden
Dit thema betreft de bijdrage aan het Nationaal Onderzoeksprogramma Verdroging (NOV). De
regionale effecten van ingrepen als boskap, bosaanplant of verloofing zullen worden geëvalueerd in relatie met deverdrogingsproblematiek (NOV-4.2).
Bij het landgoed DeWildenborch wordt de monitoring van effecten van anti-verdrogingsmaatregelen voortgezet, met bijzondere aandacht voor de effecten op de grondwaterstand in het
omliggende landbouwgebied.
In samenwerking met o.a. IBN-DLOenTNO-GG wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden
voor monitoring van de (landelijke) verdrogingssituatie (NOV-1) en hoe bij de aanpak van de
verdrogingsproblematiek moet worden omgegaan met de effecten van de ruimtelijke en temporele schaal (NOV-11).
IBN-DLOzal het onderzoek naar dosis-effect relaties afronden. Dit onderzoek levert beter
onderbouwde relaties tussen enerzijds abiotische omstandigheden en anderzijds reacties van de
natuurlijke vegetatie met alsdoel om de effecten van anti-verdrogingsmaatregelen op natuurlijke vegetaties beter te kunnen voorspellen (financiering DWK en NOV; NOV-8).
Het onderzoek naar kosten en baten van anti-verdrogingsmaatregelen voor de melkveehouderij
wordt afgerond (samenwerking met PR;financiering DWK en NOV; NOV-12.2). Ook zullen
vuistregels worden ontwikkeld waarmee op rijks- en provinciaal niveau de kosten van antiverdrogingsmaatregelen kunnen worden geschat (i.s.m. RIZA, RIVM en mogelijk ook NOV). Het
onderzoek m.b.t.'consensus'-modellen, inte zetten bij de uitvoering van het anti-verdrogingsbeleid, wordt uitgevoerd samen met RIZAen RIVM(financiering DWK, NOV, STOWA;
NOV-13).
producten

verbeterde versievan model SIMGRO
vernieuwde versievan model SWAP-96
software om 3D-stroomlijnen te visualiseren
technieken voor koppeling GISmet modellen
rapport: Computer ondersteunend peilbeheer
Handboek drainageweerstanden
rapport: Relatie bossen/verloofing en verdrogingsproblematiek
model bosverdamping en -interceptie
rapport: Ecohydrologische systeemanalyse De Hilver
rapport LHTS:opzet/behoefte Landelijke Hydrologische analyse TopSysteem
rapport: Kosten-baten anti-verdrogingsmaatregelen voor melkveehouderij
rapport: Methodiek voor bepaling kostenvan anti-verdrogingsmaatregelen
rapport: Ecohydrologisch onderzoek in het natuurreservaat 'Het Meeuwenkampje'
aanzet voor 'consensus-modellen't.b.v. verdrogingsbestrijding op regionale schaal

andere relevante
programma's
indicatie omvang

totaal 2,4 M / , waarvan 1,4 Mƒten lastevan LNV

projecten

Thema 1 :Ontwikkeling en operationalisering van simulatiemodellen
461
Ontwikkelen hydrologische modellen (SC-DLO,P. Kabat)
504
Ontwikkeling GISvoor hydrologische modellen (SC-DLO,P.E.V.van Walsum)
505
Beheer/onderhoud reg. hydrologische modellen (SC-DLO,E.P. Querner)
515
3-dimensionalestroomlijnen in SIMGRO (SC-DLO,LC.P.M.Stuyt)
519
Automatisering veldmetingen (SC-DLO,P.J.T.van Bakel)
541
Moderniseren SWAGRA-pakket (SC-DLO,J.G.Wesseling)
544
Ontwikkelen en operationaliseren SIMGRO (SC-DLO,L.C.P.M. Stuyt)
7473
Relatie grondwater-oppervlaktewater (SC-DLO,P.J.T.van Bakel)
42102
Gebruik restwarmte in vollegrondstuinbouw (SC-DLO,J.G.Wesseling)
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76024
nieuw
nieuw

Verdamping kale grond en gewas (SC-DLO,A.J. Dolman)
Ontwikkeling visualisatie van 3D-stroomiijnen (SC-DLO, L.C.P.M. Stuyt)
Computer ondersteunend peilbeheer (SC-DLO,P.J.T.van Bakel)

Thema 2: Effecten van waterbeheer op regionale schaal
2710
Twenthekanalen (SC-DLO,H.Th.L Massop)
5832
Advies ZuidWillemsvaart (SC-DLO,H.Th.L. Massop)
7383
Waterbalans glasteelten op praktijkbedrijven (SC-DLO,Ph. Hamaker)
7393
Vochtvoorziening voedergewassen (SC-DLO,M.J.D. Hack)
32301
Regionale watereconomie (SC-DLO,J.Vreke)
60021
Watervoorziening in relatie met gewasproductie (SC-DLO,P. Kabat)
76022
Wateropname en grasgroei (SC-DLO,P. Kabat)
nieuw
Water- en nutriëntenstudie De Hilver (SC-DLO,P.J.T.van Bakel)
nieuw
Relatie vematting en emissie nutriënten (SC-DLO,G.J. Noij)
nieuw
Hydrologische effecten van beekmeandering (SC-DLO,H.P. Wolfert)
nieuw
Ontwateringsnormen Hoogheemraadschap Schieland (SC-DLO,Ph. Hamaker)
Thema 3:Waterhuishouding van bos- en natuurterreinen
7344
Boshydrologieproject (SC-DLO,A.J.Dolman)
nieuw
Verdamping natuurterreinen (SC-DLO,A.J.Dolman)
nieuw
Bijdrage aan NVK '97 (SC-DLO,E.P. Querner)
Thema 4: Verdroging van natuurgebieden
550
Organisatie Nationaal Onderzoek verdroging (NOV) (SC-DLO,J.Hoeks)
3351
Effectbepaling Wildenborch (SC-DLO,H.Th.L. Massop)
3368
Monitoring Wildenborch (SC-DLO,H.Th.L. Massop)
7344
Verdamping bossen (NOV-4.2) (SC-DLO,A.J.Dolman)
nieuw
Verdamping van natuurterreinen (SC-DLO,A.J. Dolman)
NOV-8 Modellering dosis-effect relaties (IBN-DLO,G.van Wirdum)
NOV-11 Onderzoek schaal-problematiek (SC-DLO,F.J.E.v.d. Bolt)
NOV-13 Bijdrage aan operationeel modelinstrumentarium (SC-DLO,P.J.T.van Bakel)
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programma 230/273

GISen RS,monitoring vande omgeving

programmaleider

Dr.ir. A.K. Bregt/ ir. G.J.A.Nieuwenhuis— SC-DLO

aanvangsjaar

1995

eindjaar

1998

samenvatting

Het onderzoekprogramma iserop gericht GIS-technologietoepasbaar te maken voor onderzoek
van het landelijk gebied. Hoewel GIS-technologie al in veel andere onderzoekprogramma's wordt
toegepast iser een grote behoefte aan een betere infrastructuur en nieuwe technieken om GIS in
te zetten binnen het onderzoek. Het doel van dit programma isom de GIS-infrastructuur te
versterken en het uitvoeren van onderzoek op het gebied van ontwikkeling van betere methoden voor inwinning, opslag,bewerking en presentatie van ruimtelijke gegevens.
Methoden zijn ontwikkeld voor de automatische kartering van het landgebruik en voor de
bepaling van energiefluxen aan het aardoppervlak, waarbij gebruik gemaakt wordt van satellietwaarnemingen. Getracht wordt toepassing van remote sensingte stimuleren, methoden te
ontwikkelen, die aansluiten bij toekomstige satellietsystemen en koppeling t o t standte brengen
met modellen op het gebied van milieu-en klimaat. Onderzocht wordt in hoeverre RS-technieken kunnen worden ingezet bij op te zetten monitoringsystemen op het gebied van natuur en
landschap.

aanleiding

Het landelijk gebied wordt intensief voor diverse functies (landbouw, recreatie, natuur, waterwinning) gebruikt. Bij de inrichting van het landelijk gebied dient steeds een afweging tussen de
diverse functies te worden gemaakt om t o t een optimale inrichting van het landelijk gebied te
komen. Daarnaast hebben bepaalde functies effecten, die vanuit maatschappelijk oogpunt als
ongewenst worden ervaren.Zoalsvermesting als gevolg van de intensieve landbouw en verdroging door wateronttrekking voor drinkwaterwinning.
In de afgelopen jaren zijn geografische informatiesystemen (GIS)veelvuldig ingezet bij het
uitvoeren van onderzoek naar detoestand van het landelijk gebied en het aandragen van
oplossingen voor de problemen in het landelijke gebied. Het gebruik van GISheeft als voordeel
dat gegevens snelverwerkt kunnen worden en daarnaast biedt de GIS-technologie de mogelijkheid om analyses uit te voeren die voorheen praktisch onuitvoerbaar waren. Daarom zijn de
afgelopen jaren veel digitale ruimtelijke gegevens beschikbaar gekomen,zowel binnen als
buiten het Ministerie van LNV.Hierdoor ontstaat weer de behoefte om deze gegevens te gebruiken in ander onderzoek of dezete verwerken in combinatie met andere digitale gegevens, zoals
simulatiemodellen. Hiervoor isaanvullend onderzoek nodig,zowel naar het realiseren van een
optimale infrastructuur als naar het ontwikkelen van nieuwe methoden voor inwinning, opslag,
bewerking en presentatie van ruimtelijke gegevens.
In het kader van het milieu- en klimaatonderzoek iser een grote behoefte aan informatie over
het actuele landgebruik, veranderingen in het landgebruik envoor de bepaling van uitwisselingsprocessen aan het aardoppervlak. Met satelliet RS kan snel en efficiënt informatie worden
ingewonnen voor grote gebieden. In principe kan daarom bij de evaluatie van beleidsmaatregelen een nuttig gebruik worden gemaakt vanRS.
In het kader van het vorige programma zijn methoden ontwikkeld voor de kartering van het
landgebruik en de bepaling van energiefluxen aan het aardoppervlak aan de hand van
RS-waamemingen.
Met de huidige generatie satellietsystemen (Landsat-TM,SPOT,ERS-1,JERS-1, NOAA/AVHRR en
Meteosat) wordt informatie verkregen op diverse schalen in ruimte- entijddomijn. Bovendien
komen over enkelejaren met de lancering van ENVISAT en METOP nieuwe satellietsensoren
beschikbaar voor waarneming van het aardoppervlak.
Ook de beschikbaarheid van digitale geografische gegevens neemt toe. Het belang van het
geïntegreerd gebruik van dergelijke bestanden in combinatie met RS-opnamen is inmiddels
aangetoond. Denk hierbij onder andere aan de controle op EU-subsidies in de landbouw met
satellietRS.
De kartering van het landgebruik met satelliet RSisgoed van de grond gekomen. Voorbeeld
hiervan isde landelijk kartering van het grondgebruik voor Nederland. De koppeling met
modellen op het gebied van klimaat- en milieu-onderzoek en de monitoring van veranderingen
in landgebruik heeft t o t op heden echter weinig aandacht gekregen. Potentieel kunnen
RS-opnamen een bijdrage leveren aan opte zetten monitoringsystemen voor natuur en landschap. Op dit gebied isde ervaring met RS echter beperkt. Nader onderzoek isdan ook gewenst.
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Hierbij worden onder andere de mogelijkheden van digitale luchtfoto's in beschouwing genomen. Het gebruik van RS-techniekenvergt specialistische kennis en beeldverwerkinsgapparatuur.
Bredetoepassing van RSkomt daardoor moeilijk van de grond. De benodigde infrastructuur isde
afgelopen jaren opgebouwd. Continuïteit van het onderzoek op dit terrein isdan ook van groot
belang. Hierbij speelt ook de inpassing in een GIS-omgeving een rol.
doel

Het doel van het programma ishet opbouwen en onderhouden van de GIS-infrastructuur binnen
DLO en het uitvoeren van methode-onderzoek op het gebied van de inwinning, opslag, bewerking en presentatie van ruimtelijke gegevens. Dit onderzoek beperkt zich niet tot LNV, maar
wordt ook gedaan voor het samenwerkingsverband van IGG-TNO, RIVM,RGDen SC-DLO(SAG).
In de planperiode richt het onderzoek zich op ontwikkeling van methoden voor de kartering van
het landgebruik en de bepaling van fysische karakteristieken aan het aardoppervlak ten behoeve
van het klimaat- en het milieu-onderzoek. Onderzoek wordt verricht naar de mogelijkheden van
RS-technieken ten behoeve van monitoringactiviteiten op het gebied van natuur en landschap.
Aandacht wordt besteed aan de mogelijkheden vantoekomstige statellietsystemen, de toepassingsmogelijkheden van gescande vliegtuig- en satellietfoto's en het geïntegreerd gebruik van
RS-opnamen en digitale geografische informatie.
Infrastructuur
Met de huidige satellietsystemen komen opnamen beschikbaar op diverse schalen (10 m t o t
10km resolutie) verspreid over het gehele bereik van het elektromagnetisch spectrum (zichtbaar
licht,thermisch infrarood en microgolfbereik). Vanwege de omvang van de bestanden en de
inpassing in een GIS-omgeving worden specifieke eisen gesteld aan hardware en software.
Methoden worden ontwikkeld voor snelle en efficiënte interpretatie van satellietopnamen. De
mogelijkheden van beeldanalyse worden uitgebouwd door gebruik te maken van de ruimtelijke
samenhang in beelden (context entextuur). Ook de mogelijkheden van gescande fotografische
vliegtuig- en satellietopnamen worden hierbij betrokken.
Specifieke doelen zijn:
- ontwikkeling van snelle en efficiënte methoden voor de interpretatie van satellietbeelden;
- kartering van kleinschalige elementen met satellietfoto's (gescande foto's met resoluties van
2t o t 10 m);
- versterking van RS-beeldverwerking enGIS.
De genoemde activiteiten komen voor rekening van LNV.
Databestanden
In de afgelopen jaren zijn 2landelijke grondgebruikbestanden gerealiseerd; LGNen CORINE. Het
CORINE bestand isontwikkeld in opdracht van de EUen isonderdeel van een Europadekkende
kartering. Degenoemde bestanden zijn van groot belang voor milieu-onderzoek. Daarom is
besloten deze bestanden te actualiseren. Daarbij worden verbeterde beeldverwerkingstechniekentoegepast om de classificatienauwkeurigheid te verbeteren.
Initiatieven zijn genomen omte koment o t een meer globale kartering voor geheel Europa,
waarbij gebruik gemaakt wordt van NOAA/AVHRRweersatellietbeelden (1 km detail). Doelstelling van dit experiment isomte komen tot een eenduidige kartering van het landgebruik voor
heel Europa die herhaalbaar is.
Specifieke doelen zijn:
- definitie van gebruikerseisen en afstemming van bestanden op gebruikerswensen;
- verbetering van beschikbare classificatiemethoden gebaseerd op hoge (10-30m) en lage
resolutie (1km) satellietbeelden;
- stimulering van het gebruik van de reeds beschikbare en de nog in ontwikkeling zijnde
bestanden.
De opbouw van bestanden wordt gefinancierd door derden. De genoemde onderzoek activiteiten komen voor rekening van LNV.
Monitoring van het landgebruik
In het verleden was de aandacht gericht op de kartering van de landbedekking. Het volgen van
veranderingen in landbedekking en landgebruik ten behoeve van milieu- en klimaatonderzoek
heeft slechtsweinig aandacht gekregen.Op continentale schaal zijn met Fourieranalyse uit
NOAA/AVHRR beelden afgeleide NDVI-tijdreeksen geanalyseerd. Hiermee wordt informatie
verkregen over de dynamiek in vegetatie-ontwikkeling gedurende het groeiseizoen en de
variaties tussen verschillendejaren.
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Bij het milieu-onderzoek is men geïnteresseerd in de landbedekking op regionale, nationale en
continentale schaal en daarin optredende veranderingen in de tijd. De ontwikkeling van een
eenduidige classificatiemethode, dietoegepast kan worden voor grote gebieden en ook de
herhaalbaarheid zijn dan van belang.Sterke veranderingen die op uitgebreide schaal optreden
zijn eenvoudig vastte stellen (b.v. kapvlakte in een bos).Voor individuele landbouwpercelen is
een verandering in landgebruik lokaal ook wel vastte stellen. Het vaststellen van trendmatige
veranderingen in landgebruik op regionale schaal isechter problematisch. Bij automatische
kartering van het landgebruik voor grote gebieden worden classificatienauwkeurigheden
gehaald van 70t o t 90%. Eventuele veranderingen liggen al snel binnen de marges van genoemde nauwkeurigheden.
Getracht wordt het actuele landgebruik zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven door het gecombineerd gebruik van opnamen inverschillende delen van het elektromagnetisch spectrum (SPOT,
Landsat-TM, ERS-1etc) en beschikbare digitale geografische bestanden. Door een koppeling met
meer globale beelden met een hoge opnamefrequentie (NOAA/AVHRR, SPOT-5)worden op
monitoring gerichte methoden ontwikkeld voor toepassing op continentale schaal.
Specifieke doelen zijn:
- ontwikkeling van gestandaardiseerde classificatiemethoden voor toepassing op Europese
schaal;
- definitie van parameters om veranderingen in landbedekking aante geven;
- ontwikkeling van op satellietopnamen gebaseerde methoden voor de monitoring vanveranderingen in landbedekking;
- vertaling van landbedekking naar landgebruik.
Naast financiering van LNVwordt dit programma-onderdeel medegefinancierd vanuit het NRSP.
KIimaatonderzoek
Satellietopnamen verschaffen informatie over fysische stralingseigenschappen en daarmee over
de verschillende energiebalanstermen aan het aardoppervlak. Deontwikkelde methoden worden
geïmplementeerd. Bovendien worden de mogelijkheden vantoekomstige satellietsystemen
onderzocht.
Via een mogelijk SEO-project wordt de integratie met klimaatmodellen gerealiseerd. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van bestanden,dieverzameld zijn in het kader van internationale
meetcampagnes, zoals EFEDAen HAPEX.
Specifieke doelen zijn:
- bepalen van de ruimtelijke spreiding van relevante oppervlakteparameters (o.a. albedo,
oppervlaktetemperatuur, bedekking, ruwheid en bodemvocht) en de vertaling naar effectieve
parameters;
- aggregatie van genoemde parameters van lokale naar voor het klimaatonderzoek relevante
eenheden;
- koppeling van momentane gegevens aan gemodelleerde tijdreeksen.
Financiering van dit programma-onderdeel komt vrijwel volledig ten laste van het budget voor
strategische expertise ontwikkeling. Debijdrage van LNVblijft beperkt.
Gewasgroeimonitoring
Uit satellietgegevens kunnen parameters worden afgeleid (b.v. NDVI,WDVI), die een goede
schatting geven van de Leaf Area Index (LAI). Het uit satellietwaarnemingen afgeleide verloop in
LAIgedurende het groeiseizoen kanworden gebruikt om modelberekeningen te verifiëren. Met
name zijn er mogelijkheden in het begin van het groeiseizoen. Op basisvan de vergelijking met
gesimuleerde gewasgegevens worden geschatte initiële gewasparameters eventueel bijgesteld.
Zowel met gewasgroeimodellen als met gedetailleerde satellietbeelden wordt gewasspecifieke
informatie verkregen.Aanvullend op deze informatie kunnen weersatellietbeelden van belang
zijn om de verkregen resultaten te extrapoleren naar grotere gebieden. In eerdere studies is hier
reeds aandacht aan besteed, maar dit heeft nog niet geleidt o t operationeleproducten. In het
kader van het MARS-project vanJRCliggen er op ditterrein concrete vragen.
Invulling van dit programma-onderdeel issterk afhankelijk van financiering door derden. Bovendien moet afstemming plaatsvinden op een mogelijk nieuw aanverwant programma van AB-DLO.
Voorlopig isgeen bijdrage van LNVvoorzien.
Natuur, landschap en bos
De activiteiten op het gebied van natuur en landschap richten zich op de op te zetten monitoringsystemen ten behoeve van beleidsevaluaties. Aan de hand van enkele proefstudies wordt
onderzocht in hoeverre bij dergelijke monitoringsystemen een nuttig gebruik kan worden
gemaakt van RS-technieken.Ook resultaten van het AlO-onderzoek van IBN-DLO naar het
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gecombineerd gebruik van GIS-en RS-technieken voor het volgen van veranderingen in moerasgebieden,worden hierbij betrokken.
Met de komst van radarsatellieten (ERS-1enJERS-1)worden regelmatig beelden verkregen van
detropische regenwouden.Voor deze gebieden wordt door IBN-DLO in samenwerking met de
vakgroep Waterhuishouding van de LUWonderzoek verricht naar de toepassingsmogelijkheden
van radarbeeiden in het bosbeheer.
Specifieke doelen zijn:
- aansluiten bij de beleidsdoelen van Natuur- en Milieuplanbureau;
- operationaliseren van beleidsdoelen naar meetbare parameters;
- ontwikkeling van op RS-waarnemingen gebaseerde methoden voor de monitoring van de te
meten parameters.
Activiteiten op dit veld zijn afhankelijk van medefinanciering vanuit het NRSPen derden (o.a.
IKCNatuurbeheer). Financiering van LNVis beperkt.
planning 1997

Algemeen
Dewerkplannen van het GIS-(230) en het RS-programma (273) zijn samengevoegd. De gekozen
thema's waaraan gewerkt wordt zijn opgesplitst naar 'Infrastructuur' en 'Methodiekontwikkeling'.
Eriseenvrij besteedbare capaciteit gepland van 0,2 fte voor de beantwoording van ad-hoc
vragen, beleidsadviezen en overleg met contactpersonen op het ministerie van LNV.
Infrastructuur
Het programma GISen RShebben tot nutoe een sterktechnologische invalshoek gekend.Voor
onderzoek op het gebied van een meer integrale benadering van het landelijk gebied is een
goede geo-informatie infrastructuur (geo-informatie management) van groot belang. De behoefte aan geo-informatie management wordt nog versterkt door de bijdrage van het SC-DLO aan
het milieuplanbureau en het natuurplanbureau,waarvoor beheersing ensturing van de geoinformatie stromen binnen de organisatie noodzakelijk is.Op deze ontwikkelingen wordt
ingespeeld door de activiteiten in de komende jaren meerte richten op het uitvoeren van projecten op het gebied van geo-informatie management. In hetjaar 1996 zijn een aantal, nauw
met elkaar samenhangende, projecten gestart met alsdoel de geo-informatie infrastructuur
binnen het SC-DLO en LNVte verbeteren. Deze projecten zullen in 1997worden voortgezet;
verder zal een aantal nieuwe activiteiten worden ondernomen.
GIS- en RS-beeldverwerking
De ontwikkeling van specifieke applicaties op het gebied van GIS-en RS-beeldverwerking is een
gedurende het gehele programma doorlopende activiteit. In 1997wordt aandacht besteed aan:
- ontwikkelen van een Imagine routine voor selectieve data-aggregatie;
- opzetten van satellietbeelden archief;
- opzetten naslagboek met voorbeelden van Imagine model procedures.
- implementatie van het SEBALalgorithme voor de kartering van energiebalanstermen.
Databestanden en monitoring van het landgebruik
De actualisering van het Landelijke bestandvan het Grondgebruik van Nederland (LGN) is
afgerond. In 1997isde aandacht gericht op verkoop van dit bestand en de realisering van een
nieuwe aktualiseringsronde. Hiermee isreeds gestart.
In 1996 iseen EU-project (Vierde Kaderprogramma) gestart op het gebied van de kartering van
het landgebruik op Europese schaal met toepassing van NOAA/AVHRRweersatellietbeelden. In
1997wordt detoe te passen methodiek uitgewerkt. In 1998volgen enkele pilots om detoepassing van het bestand bij milieuverkenningen te demonstreren.
In enkele projecten in Afrika wordt satelliet remote sensingtoegepast voor het maken van
basiskaarten.
Metadata informatiesysteem
In 1996 isgestart met de realisatie van een metadata-informatiesysteem. Een metadata-informatiesysteem bevat gegevens over ruimtelijke gegevens en stelt de gebruikers in staat om snel een
inzicht te krijgen in de beschikbaarheid en mogelijke bruikbaarheid van geografische gegevens
voor haar of zijn project. IKC-Nen LBLzijn in 1996ook gaan deelnemen aan het project. In 1997
zal het project worden vervolgd,waarbij het vullen en het werken met het systeem centraal
staat.
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Clearinghouse Geo-informatie
De RAVI heeft in Nederland het initiatief genomen om te komen t o t een nationaal clearinghousegeo-informatie. Het doel van het nationaal clearinghouse ishet ontwikkelen van een nationaal loket voor geo-informatie in Nederland.SC-DLOdraagt bij aan de realisatie van het clearinghouse door deelname in een aantal onderliggende pilot projecten. Eenvan de projecten is het
project Idefix dat samen met het RIVM,de Meetkundige Dienst van RWS,provincie Gelderland en
de RAVIwordt uitgevoerd. Het Idefix project isin 1996zeer voorspoedig verlopen en dient nu als
prototype voor het uiteindelijk te realiseren clearinghouse. In een vervolg op Idefix in 1997
zullen meer partijen gaan deelnemen,waaronder waarschijnlijk LBLvan LNV.
Versterking Natuur- en Milieuplanbureau
In het kader van het Natuur- en Milieuplanbureau wordt intensief samengewerkt met IKC-N, IBNDLO en het RIVM.voor eentoekomstige efficiënte invulling van beide planbureau's isafstemming van de geo-infrastructuur van de deelnemende organisaties belangrijk. In 1997 zal een
beperkt project gestart worden gericht op het op elkaar afstemmen van eikaars infrastructuur.
Deze activiteit zal in nauwe samenwerking met programma 315worden uitgevoerd.
Met subsidie van de BCRSzijn de mogelijkheden van remote sensing onderzocht ten behoeve van
de monitoring van natuur en landschap. De mogelijkheden van remote sensing bij de productie
van de 'Basiskaart natuur' worden verder uitgewerkt. Eendemonstratieproject isin voorbereiding.
Een aantal reeds lopende projecten gericht op de interne ondersteuning van GIS(362) en het
onderhoud van enkele thema specifieke informatiesystemen (443 en 508) zal in 1996 worden
gecontinueerd.
Methodiekontwikkeling
GISen simulatiemodellen
Op het vlak van de GISmethodiekontwikkeling ligt het accent op de operationalisering van de
koppeling tussen GISen simulatiemodellen. Verdere realisatie hiervan zal in nauwe samenwerking met de LUW en het RIVMworden vormgegeven. In het kader van het 'Kenniscentrum
Wageningen' wordt met de LUWen STOASsamengewerkt aan het opzetten van een schil voor
koppeling van GISmet simulatiemodellen voor het onderwijs.
In 1997 zalvanuit het programma een beperkte bijdrage worden geleverd aan het zo generiek
mogelijk opzetten van de koppeling van GISmet simulatiemodellen, die wordt gerealiseerd
binnen het programma 315 (Instrumentarium Milieubeleidsevaluatie).
Klimaatonderzoek
Met subsidie van onder andere de BCRSwordt het project Earth Observing System (EOS-) uitgevoerd. De mogelijkheden van toekomstige satellietsensoren worden onderzocht voor de kartering vanfysische oppervlaktekarakteristieken.
De ontwikkelde methode voor de kartering van energiebalanstermen met remote sensing
(SEBAL)wordt ook toegepast in het irrigatiewaterbeheer t.b.v. de bepaling irrigatie-efficiencies
en de bepaling van irrigatie performance indicatoren.
Tijdreeksen van weersatellietbeelden verschaffen informatie over de dynamiek van de vegetatieontwikkeling. Een methode isontwikkeld gebaseerd op de fourier-analyse om qua vegetatiebedekking homogene gebieden te karakteriseren.Toepassing in het klimaatonderzoek wordt nader
verkend.
TOP10vector
Binnen LNV isdeTOP10vector van deTopografische Dient aangeschaft als basisvoor de geoinformatie voorziening. Het blijkt dat erten aanzien van de gebruiksmogelijkheden en de
ontsluiting van de gegevens nogal wat onduidelijkheden bestaan. In 1997 zal een project worden
gestart met alsdoel meer zicht te krijgen op de gebruiksmogelijkheden en een gebruikersvriendelijke ontsluiting van deTOP10vector.
BOPAK
In 1997zal onderhoud gepleegd worden aan het pakket BOPAK (GISapplicatie voor het raadplegen en presenteren van bodemkundige gegevens van landinrichtingsprojecten). Tussen LBLen
SC-DLO ishiervoor in 1996 een onderhoudscontract gesloten.
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Producten

De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd tijdens nationale en internationale
wetenschappelijke symposia en workshops.
Infrastructuur
- Internet realisatie van het Nationaal Clearinghouse geo-informatie;
Intern meta-informatiesysteem;
Meta-data beschrijvingen van bestanden;
- Data server voor bestanden (o.a Natuurverkenningen 1997);
- Handleidingen betreffende gebruik beeldverwerkingsfaciliteiten;
- Implementatie van het SEBALalgorithme voor kartering van energiebalanstermen;
- Realisering archief beschikbare satellietbeelden.
Methodiekontwikkeling
- 2 publicaties GISen modellen
- Eindrapport SAG
- Rapport datalogistiek NVK
- Artikel Clearinghouse project
- SC-DLO/BCRS-rapporten over LGN:onderzoek en aktualisering
- Marketingplan LGN
- Classificatiemethode voor NOAA/AVHRR-data op Europese schaal
- Methodiek voor de monitoring van veranderingen in landbedekking op Europese schaal
- SC-DLO/BCRS-rapport over gebruik van NOAA/AVHRR-data op Europese schaalvoor milieutoepassingen
- SC-DLO/BCRS-rapport over 'Useof muli-temporal images for increasing environmental
awareness in Tanzania'
- Irrigatie performance indicatoren gebaseerd op remote sensing waarnemingen
- Indicatoren voor de monitoring van aride gebieden (verwoestijning, landdegradatie etc)
- Aggregatieregels voor hydrologische parameters
- Gewasfactoren gebaseerd op remote sensing waarnemingen voor de berekening van de
gebiedsverdamping
- SC-DLO/BCRS-rapport demonstratieproject 'Gebruik RSbij de productie van de basiskaart
natuur'
- RapportTop10 vector

andere relevante
programma's
indicatie omvang

totaal 1,8 M / , waarvan 1,0M/ ten lastevan LNV

projecten

362
443
508
562
598
495
7256
7278
7549
7224
7532
7508
7501
7423
640
20376
nieuw
nieuw
nieuw
nieuw
nieuw
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Centraal GIS(SC-DLO,P.G. Lentjes)
Algemene Informatiesystemen (SC-DLO,J. Denneboom)
Bodemkundig Informatiesysteem (SC-DLO,J. Denneboom)
Metadata-informatiesysteem (SC-DLO,A.K. Bregt)
Idefix (SC-DLO,A.K. Bregt)
Softwarekwaliteit (SC-DLO,H.J.van de Velden)
BOPAK II(SC-DLO,J.Stolp)
SAG II(SC-DLO,A.K. Bregt)
NVK-datacontrol (SC-DLO,A.K. Bregt)
Koppeling GISaan modellen (SC-DLO)
TOP10Vector (SC-DLO)
Landelijke grondgebruiksclassificatie LGN(SC-DLO,H.J.M. Thunnissen)
Pan-European land cover mapping (SC-DLO,GJ. Nieuwenhuis)
Agricultural land use monitoring with improved RS-techniques (SC-DLO,CA. Mücher),
ENAMORS (SC-DLO,M. Menenti)
Monitoring landschap (SC-DLO,H.J.M. Thunnissen)
RS-infrastructuur (SC-DLO,G.J. Nieuwenhuis)
RS-GISm.b.t.vegetatieveranderingen in moerasgebieden (IBN-DLO,G.van Wirdum)
LGNaktualisering (SC-DLO,H.J.M. Thunnissen)
Fourier-analyse multi-temporele NDVI-beelden (p.m.)
EOS-vervolgproject (SC-DLO,M. Menenti)
Vervolgproject monitoring natuur (p.m.)
Useof multi-temporal imagesfor increasing awareness inTanzania (p.m.)

programma 231

Behoud, herstel enontwikkeling van aardkundige,
cultuurhistorische enbelevingswaarden in een dynamisch
landelijk gebied

programmaleider

Dr.J.A. Klijn— SC-DLO

aanvangsjaar

1994

eindjaar

1997

samenvatting

Het landelijk gebied blijft onderhevig aan grote veranderingen met potentieel negatieve, maar
ook met positieve effecten op landschapswaarden. De zorg daarvoor isverwoord in het Natuurbeleidsplan,de Nota Landschaps-en het Structuurschema Groene Ruimte. Belangrijke onderzoekvragen betreffen de actuele ruimtelijke verdeling vanwaarden, ingreep-effectkennis, beleidsevaluatie en scenariostudies, monitormethoden en de internationale context. Eenactueel aspect is
de bijdrage aan de Natuurplanbureaufunctie c.q. Natuurverkenningen 1997.

aanleiding

Snelle en grootschalige, voor de landschappelijke kwaliteiten relevante, veranderingen doen zich
voor in de landbouw, maar ook in urbane ontwikkelingen. Voorts iser een belangrijke omslag in
het milieu-,water- en natuur- en landschapsbeleid, die wijzigingen in bestemming, inrichting en
beheer inhouden, gericht op duurzaam behoud, herstel in ontwikkelen van onder andere
landschapskwaliteit. Vanuit het beleid wordt meer gedacht in scheiding van functies (natuur en
landbouw) en in robuustere hoofdstructuren, bijvoorbeeld de Ecologische Hoofdstructuur, deels
gebaseerd op het casco-concept. Voorts iser een sterker besef van de internationale context: wat
is internationaal waardevol,welke internationale ontwikkelingen sturen grootschalige veranderingen aan en hoe effectief en efficiënt kan het beleid zijn in het bijsturen van natuur- en
landschapsbehoud op wat langere termijn?
Voor het landschapsonderzoek zijn kennislacunes verkend in eentweetal NRLO-programmeringsstudies, namelijk de Hoofdlijnen Natuuronderzoek (NBP) en de Hoofdlijnen Landschapsonderzoek (Nota Landschap). Dezezullen in belangrijke mate het landschapsonderzoek aansturen.
Recent zijn plannen voor een Natuurplanbureaufunctie -waarin expliciet ook het landschap is
opgenomen- geconcretiseerd. Eeneersteproduct betreft de Natuurverkenningen 1997.

doel

In de planperiode zal het onderzoek zich in belangrijke mate op de in de hiervoor genoemde
programmeringsstudies aangegeven hoofdlijnen en de accentverlegging naar Natuurplanbureau
documenten richten. Daarnaast zal-gegeven definanciële taakstelling- ingespeeld worden op de
verwerving van externe opdrachten, in zoverre die op het kennisveld aansluiten en dat versterken.
Doelstellingen van het onderzoek zijn om vanuit de disciplines geomorfologie, historische
geografie, landschapsecologie, landschapsarchitectuur en de maatschappij-wetenschappelijke
context van landschapsgebruik (al dan niet in samenwerking) bij te dragen aan:
- theorie- en conceptontwikkeling, verzamelen van basiskennis;
- methode-ontwikkeling en implementatie van GIS-opbouw en GIS-koppelingen;
- ingreep-effectstudies en -evaluaties;
- methode-ontwikkeling, ten behoeve van beleidsevaluaties ex-post en ex-ante, toekomstverkenningen, monitorstudies;
- landschapsstudies in (NW-)Europese context,
- methoden om proces-/patroonkennis te operationaliseren in de planning.
Fasering en prioritering hangen af van de besluitvorming omtrent de Hoofdlijnen Landschapsonderzoek. Financiering vindt in belangrijke mate plaats vanuit het Ministerie van LNV, deels via
extra programmaplaatsen. Voorts zal in dejaren 1996 en 1997 een belangrijk accent liggen op
methode- en kennisontwikkeling ten behoeve van de Natuurplanbureaufunctie.

planning 1997

Het werkplan 1997 kent evenalsvoorgaande jaar devolgende hoofdthema's:
- Theorie- en methode-ontwikkeling m.b.t. belevingsdeterminanten/draagvlakonderzoek van
het landschap;
- GISopbouw, - koppeling, -implementatie;
Beleidsevaluatie, monitoring, toekomstverkenningen;
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- Ingreep- effectbeoordeling;
- Operationalisering Landschapskennis in de planning; overig onderzoek;
- Landschapsstudies in Europese context.
(Toegevoegd onderdeel impliceert een extra accent op een meer gebruiks-/beleidsgerichte
presentatie; dit geldt vrijwel alle thema's).
N.B. Hetwerkplan isop onderdelen voorlopig gezien lopend overleg met LNVover inhoud,
omvang, fasering en financierbaarheid van projecten. Onzekere of nog uit te werken projecten
zijn nog zonder nummer (...)
Deoutput isin hoofdlijnen cf. doelstellingen. Een deel van de doelstellingen isexpliciet afhankelijk van externe (mede)financiering door b.v. provincies, EUetc, uitwerking NPBfunctie etc.
Theorie- en methodiekontwikkeling belevingsdeterminanten
Het promotieonderzoek modellering belevingsdeterminanten i.r.t. landschapsverandering bij
natuurontwikkeling wordt afgerond (448) en in proefschrift verwerkt. Draagvlakonderzoek vindt
plaats bij prioritaire groepen landschapsbeheer (7564) alsmede in draagvlakonderzoek ten
dienste van Natuurverkenningen '97 (7545.01). Mogelijk komt er vervolg op een studie beleving
cultuurhistorische Objekten (....).Gepoogd wordt (bij co-financiering) onderzoek naar beleving
van biodiversiteit aante vatten (...).
GIS-opbouw, -koppeling, -implementatie
Deopbouw van ruimtelijke informatiesystemen isessentieel voor o.a. Natuurplanbureau /
Natuurverkenningen. Gezien de achterstand zal met voorrang aan een historisch-geografisch GIS
worden gewerkt (...).In aansluiting op bestaande GIS'sen,zoals GEOMORFen een geactualiseerd
GEA bestand wordt GIS-matig een knelpuntenanalyse met voorgenomen ingrepen uitgevoerd
(...). Met één der provincies wordt overlegd over een provinciaal Cultuurhistorisch GIS(...).
Beleidsevaluatie, monitoring, toekomstverkenningen
Erwordt op verschillende onderdelen uitwerking gegeven aan de meetdoelen van het Meetnet
Landschap i.o. Allereerst wordt een methodiek ontwikkeld en uitgetest voor het meten van
veranderingen in draagvlak (...).Verder wordt een operationele methode getest voor ruimtegebruiksveranderingen i.r.t. landschap (7550).
Speciaal voor Natuurverkenningen '97 wordt eensteekproefsgewijze aanpak gevolgd om landschapsveranderingen intijdstappen te registreren (aardkundig, cultuurhistorisch, landschapsbeeld
en ecologische aspecten) 7544.02.Administratief in een ander DLO programma (274) wordt
bijgedragen aanscenario's verstedelijking en landbouw in NVK (7546.01; 7544.03). Ook voor NVK
wordt uitgezocht welke instrumenten met welk succesin het landschapsbeleid figureren
(7545.03).Waarschijnlijk zal op onderdelen nadere studie in 1997vereist zijn voor m.n. cultuurhistorische en aardkundige waarden (p.m.:te overleggen inPCLO).
Ingreep-effect beoordeling
In het onderzoek Nota Landschap zal i.s.m. KUNonderzoek worden gedaan volgens de ketenbenadering, waarbij landschapsveranderingen worden teruggevoerd op achterliggende autonome
of beleidsgestuurde processen (de'motoren' achter veranderingen; project 7522).
Operationalisering Landschapskennis in de planning;overig onderzoek
Erwordt i.s.m.de uitgeverij Matrijs markt- en sponsoring onderzoek gedaan naar mogelijkheden
een nieuwe Historische Atlas uit te geven (538).
Vermoedelijk wordt gecombineerd bodemkundig, historisch geografisch en archeologisch
onderzoek bij opgravingen uitgevoerd in opdracht. (...)
Landschapsstudies in Europese context
Het EUproject 'sustainable landuse' (7375) i.s.m. LEI-DLO,LUen buitenlandse partners wordt
voortgezet. SC-DLOvoert sociologisch onderzoek uit in NLen coördineert dit onderdeel internationaal.Verwant werk vindt plaats in een'concerted action' project 7424 (landscape production).
Gepoogd zal worden i.s.m. ECNCeen initiatief 'Cultural Heritage Landscapes in Europe' van de
grond te krijgen (...).
andere relevante
programma's

274,275

indicatie omvang

totaal 1,2 M / , waarvan 1,0 Mƒten lastevan LNV
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projecten

448
Modellering landschapsdeterminanten (SC-DLO,L.M.van den Berg/J.F. Coeterier)
7564
Onderzoek prioritaire groepen landschaps-onderzoek (SC-DLO,A.E.Buys/C.M. Volker)
7545.01 Draagvlakonderzoek NVK (SC-DLO,C.M.Volker/J.F. Coeterier)
Beleving Cultuurhistorie (SC-DLO,J.F. Coeterier)
Beleving Biodiversiteit (SC-DLO,J.F. Coeterier)
Meetnet landschap; Historisch Geografisch GIS(SC-DLO,C.H.M. de Bont)
Meetnet Landschap;onderdeel draagvlak (SC-DLO,J.F.Coeterier/H. Dijkstra)
7550
Meetnet Landschap; onderdeel ruimtegebruik (SC-DLO,J.Roos- Klein Lankhorst)
7544.02 Signalering landschap NVK (SC-DLO,H. Dijkstra)
7576.01 Verkenning NVKVerstedelijking-Landschap (SC-DLO,J.M.J. Farjon)
7544.01 Verkenning NVK Landbouw-Landschap (SC-DLO,W. van Eek)
7522
Ketenbenadering Landschap (SC-DLO,H. Dijkstra)
538
Nieuwe Historische Atlas (haalbaarheidsonderzoek) (SC-DLO,J.A.J.Vervloet)
Historisch Geografische Bodemkunde, Archeologisch onderzoek (SC-DLO,T. Spek)
7375
Sustainable Landuse (EU) (SC-DLO,C.M. Volker)
7424
Landscape Production (SC-DLO,C.M. Volker)
Cultural Heritage Landscapes in Europe (SC-DLO,T.Spek)
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programma 274

Planning Groene Ruimte

programmaleider

Dr. C.Kwakernaak — SC-DLO

aanvangsjaar

1995

eindjaar

1998

samenvatting

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

aanleiding

De rurale gebieden van Nederland en Europa zijn onderworpen aan ingrijpende transformatieprocessen,waarbij zowel duurzaamheid van ecosystemen alsook culturele, demografische en
economische ontwikkelingen van rurale gebieden in het geding zijn. Een proces van hernieuwde
afstemming van ruimteclaims voor landbouw, wonen, recreatie,toerisme, natuurwaarden,
infrastructuur en bedrijvigheid isop gang gekomen.
Enerzijds worden niet-agrarische functies steeds belangrijker. Anderzijds zullen ontwikkelingen
alseenterugtredende overheid,toenemende internationale vrijhandel en de aanpak van
milieuproblemen leident o t een ander beleidten aanzien van de agrarische deelmarkten en van
de landbouwstructuur.
Als grote delen van Europa onderworpen gaan worden aan zulke ingrijpende veranderingen,
ziet het beleid (van supranationaal tot lokaal) zich geplaatst voor de vraag hoe de lokale of
regionale verscheidenheid aan belangen te richten op oplossingen die door de samenleving als
geheel geaccepteerd worden. De beleidsrelevantie van die veranderingen wordt nog versterkt
doordat de sturingvan rurale ontwikkelingsprocessen plaatsvindt in nieuwe kaders. Enerzijds is
er sprake van globalisering (het internationale toneel wordt steeds belangrijker), anderzijds van
hernieuwde aandacht voor regionale en lokale kwaliteit. Daardoor ontstaan nieuwe arena's
waarbinnen debat en besluitvorming gaan over deveelheid van concurrerende of complementaire ruimteclaims. Verwacht mag worden dat de kaders waarbinnen rurale ontwikkelingen zich
zullen voltrekken in sterke mate zullen worden gekleurd door processen van globalisering en
regionale diversificatie.
De ingrijpende veranderingsprocessen waaraan de landelijke gebieden in Nederland en Europa
onderworpen zijn, maken sturing en interventie gericht op het realiseren van 'kwaliteit' en "een
duurzame ontwikkeling' tot een gecompliceerde opgave. Instabiliteit en onregelmatigheid zijn
geen incidenten maar proceskenmerken.Tochveronderstelt de (maatschappelijk uitgesproken)
wens naar duurzaamheid, een zekere stuurbaarheid van het maatschappelijk systeem alsgeheel.
Dewederkerige samenhangtussen de fysieke ruimte en de maatschappelijke aanspraken daarop,
kan daarom worden getypeerd alséénvan de spanningsvelden tussen kwaliteit en dynamiek. Dit
spanningsveld uit zich met name op het punt van de regionale samenhang.
Het realiseren van duurzaamheid en kwaliteit in een individualiserende en pluralistische samenleving levert in het licht van de aangeduide ontwikkelingen een veelheid aan vraagstukken met
betrekking t o t sturing en interventie. Erissprake van afstemmingsproblemen in 'verticale' zin bij
het vertalen van doelstellingen van hogere naar lagere bestuurlijke en institutionele kaders.
Daarnaast iser een afstemmingsprobleem in 'horizontale' zin tussen de doelstellingen op regionaal niveau.Bovendien wordt dit weefsel van afstemmingsrelaties nog eens doorsneden doordat
natuurwetenschappelijke en sociaal-wetenschappelijke verschijnselen en problemen elkaar in de
realiteit van de concrete (regionale) ruimte raken.
In het programma ruimtelijke planvorming staat de samenhang tussen defysiek ruimtelijke en de
maatschappelijk ruimtelijke organisatie centraal.Aan de fysiek ruimtelijke kant brengen de
natuurwetenschappelijke disciplines hun kennis envaardigheden in. De integrerende vaardigheden van cultuurtechnici en landschapsarchitecten staan hier centraal.
Aan de maatschappij-ruimtelijke kant brengen de sociaal-wetenschappelijke disciplines in ruime
zin hun kennis envaardigheden in.De integrerende vaardigheden van bijvoorbeeld planologen
en bestuurskundigen kunnen hier een belangrijke rol spelen.
Planvorming kan geschieden vanuit defysiek of maatschappelijk ruimtelijke organisatie maar
wordt optimaal/integraal op het raakvlak van beide.
Methodische vaardigheden die zowel binnen develden alsop dit raakvlak worden gehanteerd,
zijn inventariseren, analyseren, modelleren,ontwerpen, evalueren en presenteren.
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Probleemstelling
Voor het oplossen van genoemde complexe ruimtelijke planvormingsvraagstukken ishet nodig
om:
a. beter inzicht te krijgen in de verschillende fysiek ruimtelijke en maatschappelijk ruimtelijke
ontwikkelingen en de oorzakelijke verbanden ertussen;
b. de verkregen inzichten toegankelijk en bruikbaar te maken voor diverse toepassingen in de
ruimtelijke planvorming enwaar nodig ook zelf toe te passen;
c. het ontwikkelen van effectieve en efficiënte methoden entechnieken voor zowel het verkrijgen van deze inzichten alsvoor hettoepassen van onderzoekresultaten in de ruimtelijke
planvorming
doel

In het licht van de maatschappelijke analyse en detypering van het vakgebied van de ruimtelijke
planvorming kan de probleemstelling worden uitgewerkt in de volgende doelstellingen voor het
onderzoek. Deze zijn mede ontleend aande verkenning die in het kader van het strategisch plan
van SC-DLO isuitgevoerd, de nieuwe MJVvan de NRLOen de indicaties van LNV. Deze laatste
geven, kort geformuleerd, prioriteit aan regiostudies,verstedelijkingsvraagstukken in brede zin,
afstemming planmethodieken, specifieke interacties tussen functies (landbouw/recreatie/natuur)
met aandacht voor natuurwetenschappelijke, sociaal-wetenschappelijke en bestuurlijke aspecten
en de informatievoorziening.
Ook isrekening gehouden met de prioritaire thema's van de Bestuursraad in dejaarbrief 1995
(monitoring en evaluatie, gevolgen vansanering en de structuurnota landbouw en natuur).
Tenslotte zijn meegewogen de interesses van de Landinrichtingsdienst volgens het jaarplan van
de inspectie ontwikkeling en evaluatie en de onderzoekwensen van met name DGM (gebiedsgericht beleid) en Rijksplanologische Dienst (o.a.verbrede plattelandsontwikkeling in Nederland en
Europa, verstedelijking).
1. Het ontwikkelen van monitoringmethoden en analysetechnieken voor ruimtelijke
ontwikkelingen ten behoeve van zowel planvorming, inzicht in interactie tussen
functies als beleidsevaluatie
Het gaat hierbij zowel om de ontwikkeling van functies als om de relatie met de fysieke
omgeving (milieukwaliteit). Deontwikkelingen op het terrein van de informatievoorziening
gaan erg snel. Binnen DLOdreigt een achterstand te ontstaan ten opzichte van andere
onderzoekinstellingen en commerciële instituten.
Gedacht kan worden aan koppelingen tussen diverse bestanden zoals de landbouwstatistieken en het digitale topografische basisbestand maar ook aan koppelingen met bestanden van
andere instituten en instellingen zoals RIVM enRPD.
2. Het ontwikkelen van ruimtelijk georiënteerde modellen waarmee mogelijkheden
voor de inpassing van nieuwe functies en eisen op lokaal (bedrijfs-) en regionaal
niveau kunnen worden getoetst
Het kan hierbij gaan om gegevens en inzichten die zijn verkregen uit bovengenoemde
monitoringsystemen en analyses.
Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld modellen om de effecten van anti-verdrogingsmaatregelen of natuurontwikkelingsprojecten op bedrijven of de regionale structuur te berekenen.
3. Het maken van ruimtelijk verkenningen van diverse functies ten behoeve van ruimtelijke planvorming dan wel concrete ruimtelijke plannen, c.q. het uitvoeren van
gebiedsgerichte integratiestudies (mede op basis van bovenstaande) die een antwoord bieden op nieuwe maatschappelijke vraagstukken
Voor SC-DLOgaat het hierbij alleen om plannen met methodisch of planinhoudelijk vernieuwende aspecten.Vooral plannen waarin de regionale samenhang centraal staat, zijn in dit
verband interessant.
Meer concreet kan gedacht worden aan nieuwe vormen van verstedelijking, planvorming met
speciale aandacht voor het raakvlak ruimte-water-milieu, nieuwe vormen van landinrichting,
perspectieven voor verbrede plattelandsontwikkeling en verwevingsvraagstukken met name
op het punt van landbouw-natuur.
Het ontwerpproces zal hier vaak het karakter van onderzoek hebben (ontwerpend onderzoek).
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4. Het uitvoeren van plananalyses en het ontwikkelen van nieuwe methoden voor
planning en planevaluatie waaronder bijvoorbeeld HELP-methoden of scenariomethodieken
De feitelijke uitvoering van evaluaties ishier aan de orde maar ook meer beschrijvend en
methodisch onderzoek: hoe kunnen plannen worden beoordeeld en hoe kan beleid worden
geëvalueerd. Gedacht kanworden aan methodiekontwikkeling voor diverse ex-ante en expost evaluaties voor het recent ontwikkelde en nog te ontwikkelen beleid en scenariostudies.
De onder a,ben cgenoemde inzichten kunnen in dit verband worden gebruikt. De planmethodische inzichten kunnen met name voor punt cen eeen belangrijke rol spelen.
5. Het ontwikkelen van inzicht in betekenis en toepassing van nieuwe vormen van
sturing en beleidsimplementatie
Uit diverse nota's en praktijkvoorbeelden blijkt dat er gezocht wordt naar nieuwe sturingsmodellen. Van de driethema's die in de NRLO-MJVworden genoemd is met name het gebiedsgericht beleid in het kader van dit programma van belang.Voor SC-DLO isvan wezenlijke betekenis om deze aspectente betrekken bij de ontwikkeling en evaluatie van ruimtelijke
plannen. Punt ehangt daarom nauw samen met cen d.
Deverdeling van de programma-capaciteit over de vijf thema's zal naar verwachting als volgt
zijn: Monitoring 25%, Modellering 15%,Verkenningen 35%, Plankwaliteit 15%, Sturingsvraagstukken 10%.
Bij alle genoemde punten zijn verschillende schaalniveaus aan de orde. Het accent ligt over
het algemeen op het regionale schaalniveau. Maar er ismeer en meer behoefte aan het
toegankelijk maken en ontwikkelen van expertise in internationale kaders.
Aldus kan door het ontwikkelen van effectieve en efficiënte planningsinstrumenten worden
bijgedragen aan een duurzaam landelijk gebied met een hoge ruimtelijke kwaliteit.
Nevendoelen hierbij zijn:
- de kennis meerte ontwikkelen entoe te passen in internationale kaders;
- gezien de betrokkenheid van een groot aantal doelgroepen binnen Nederland, het
onderzoek uit te voeren binnen een effectief georganiseerd onderzoekprogrammeringskader. Met name de contacten met de beleidsdirecties zullenworden geïntensiveerd.
planning 1997

Algemeen
Het programma Planning Groene Ruimte concentreert zich op drie thema's:
1 Monitoring van ruimtelijke ontwikkelingen;
2 Verkenningen:zowel van beleidsomgeving alsvan beleidsmogelijkheden voor ruimte en
omgeving;
3 Sturingsvraagstukken.
Deze drie thema's worden vanjaar tot jaar toegespitst op actuele beleidsvraagstukken. Het
afgelopen jaar waren dit: stad-land;landbouw-natuur (met name bijdrage natuurverkenningen);
ruimte-water-milieu; landinrichting; plattelandsvernieuwing. In 1997zullen dezethema's in het
kader worden gesteld van een planbureau-achtige benadering. Dat biedt ook ruimte om tien
procent van de DWK-capaciteit oningevuld te laten voor het uitvoeren van onderzoek naar ad
hocvragen van LNV. Het programma heeft duidelijke raakvlakken met: 248, economische
aspecten van de ontwikkeling van het landelijk gebied; 272,rol van recreatie entoerisme voor
duurzaamheid en kwaliteit in de groene ruimte; 275, landschapsecologische systeemanalyse;231,
behoud, herstel en ontwikkeling van aardkundige, cultuurhistorische, ecologische en belevingswaarden in een dynamisch landelijk gebied.Clustering met één of meer van deze programma's
behoort t o t de mogelijkheden en isal onderwerp van overleg tussen programmaleiders.
Monitoring
Het onderzoek onder dit thema richt zichop zowel signalerende, evaluerende als voorspellende
monitoring. Het gaat niet zozeer om het genereren van data alswel om het ontwikkelingen van
integrale kwaliteitsparameters (wetenschappelijk doel). Door integratie kan een veel meer
toegespitste vorm van monitoring worden bereikt die beter aansluit bij verschillende gebruikers
(maatschappelijk doel).
Voor LNVzal in 1997wordt gewerkt aan de monitoring van het WCL-beleid. Hiermee zijn zowel
programmagelden als LNV-projectgelden gemoeid.
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Vanuit LNV-projectgelden worden verder de Cultuurtechnische Inventarisatie en het Meetnet
Landschap gefinancierd.
Van derden worden opdrachten verwacht voor de monitoring van diverse vormen van gebiedsgericht beleid.
Verwachte output:
- evaluatie WCL-beleid (fase 2)
- opzet monitoringsprogramma planbureaufunctie Groene Ruimte
- diverse Cultuurtechnische Inventarisaties
- advies monitoring gebiedsgerichte projecten
- materiaal t.b.v. NIROV-project 'de Nieuwe Kaart van Nederland', onderdeel landelijk gebied.
Ruimtelijke verkenningen
Onder dit thema staat de combinatie tussen het ontwerpend scenario's maken en een meer
modelmatige aanpak centraal (wetenschappelijk doel). In dat kader ishet interactief ontwikkelen
van scenario's een belangrijk werkveld (maatschappelijk doel). De bestaande samenwerking met
LEI-DLOop dit terrein zalworden voortgezet. Ruimtelijke verkenningen kunnen ook een rol
gaan spelen alsverlengstuk van een cultuurtechnische inventarisatie nieuwe stijl (zie monitoring),
waarbij de inventarisaties worden gekoppeld aan het aangeven van mogelijke ruimtelijke
ontwikkelingen voor landinrichtingsgebieden.
Voor de NRLOzal worden gewerkt aan een gebiedsstudie plattelandsvernieuwing. Verder
worden onder dit thema zowel voor de RPD(tb.v. Vijfde nota RO)alsvoor de provincies net als
in voorgaande jaren verschillende opdrachten verwacht. Voorts zal ondersteunend onderzoek
worden verricht t b . v . de opstelling van de VROM-nota Milieu en Ruimte alsvoorloper van een
mogelijke Nota Leefomgeving,waarin het ruimtelijke beleid en het milieubeleid (en mogelijk
ook het waterbeleid) worden geïntegreerd.
Verwachte output:
- scenario's voor de ruimtelijke ontwikkeling van het landelijk gebied
- regionale uitwerking en planvorming voor plattelandsontwikkeling
- verkenning landbouw voor Natuurverkenningen
- analyse inhoud en maatschappelijke en bestuurlijke inbedding van grensoverschrijdende
stroomgebiedsplanning
Sturingsvraagstukken
Onder dit thema wordt onderzoek gedaan naar dewisselwerking tussen de inhoud van het
ruimtelijk beleid en omgevingsbeleid en de sturing van het beleidsproces (wetenschappelijk
doel). Dit iszeer relevant nu LNVmet verschillende vormen van 'bottom-up' beleid experimenteert onder het adagium 'sturen op hoofdlijnen;toetsen op resultaat' (maatschappelijke doel).
Eénvan devragen hierbij iswelke stuurstrategie onder welke omstandigheden moet worden
gevolgd. Deexpertise uit het huidige SEO-onderzoek 'Bestuurskunde' (SEOBES) kan in 1997 in dit
thema indalen.Onder dit thema wordt samengewerkt met LEI-DLO.
Het onderzoek voor LNVzal zich in ieder geval richten op het evaluatiekader voor het plattelandsvemieuwingsbeleid. Onder de LNV projectsubsidies wordt in 1997samen met SEO-bestuurskunde begeleidend en evaluerend onderzoek gedaan voor de nieuwe aanpak van landinrichting,
ook zal de bestuurlijke consequentie voor LNVvan geïntegreerd omgevingsbeleid worden
geanalyseerd.Tenslotte zal in een apart project een opzet worden gemaakt voor een vernieuwd
programma m.b.t. planningsvraagstukken van de groene ruimte, alsfollow-up van het lopende
programma 274.Dedirecte aanleiding hiervoor isdat een aantal thema's van het programma
274 zijn opgepakt in andere programma's (hetthema stad-land in het programma Stad-Land). In
de vernieuwde opzet zal het geïntegreerde omgevingsbeleid (ruimte,water, milieu) sterker
centraal komen te staan. Het betreft zowel de inhoudelijke alsde bestuurlijke aspecten.
Verwachte output:
- ontwikkeling evaluatiekader plattelandsvernieuwingsbeleid
- uitwerking sturingsaspecten geïntegreerd gebiedsgericht beleid op strategisch en operationeel niveau
- analyse landinrichtingsinstrument in relatie t o t gebiedsgericht beleid
- opzet voor een vernieuwd programma m.b.t. planningsvraagstukken voor de groene ruimte.
Natuurverkenningen
Vanuit het programma wordt ook in 1997 een forse bijdrage geleverd aanverschillende projecten van de Natuurverkenningen 1997.Dewordt hier apart genoemd,omdat hierin zowel monitoring, verkenning alsevaluatie aan de orde is.Daarnaast wordt de coördinatie van de
SC-DLO-bijdrage aan de natuurverkenningen vanuit dit programma gefinancierd.
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Verwachte output:
- verkenning landbouw
- coördinatie, bijdrage aan rapportage NVK
- verkenning bestuur en economie.
andere relevante
programma's
indicatie omvang
projecten

272,273,275, 277
totaal 2,8 M / , waarvan 1,6 Mƒten lastevan LNV
Monitoring
7528
Monitoring WCL-beleid (SC-DLO,W. de Haas)
Diverse cultuurtechnische inventarisaties (SC-DLO,H.A. van Kleef)
Nieuwe kaart van Nederland (SC-DLO,A.H.de Bruin)
Monitoring kwaliteit groene ruimte (SC-DLO,W. van Eck,J.Roos-Klein Lankhorst)
435
Duurzame plattelandswegen (SC-DLO,J.G.S.de Wilde)
Verkenningen
7544
Bijdragen aan Natuurverkenningen 1997 (SC-DLO,R.During,W. van Eek)
Zwaluwstaartproject met LEI-DLO(LEI-DLO,J.H.A. Hillebrand;SC-DLO, W. de Haas)
Simulatie Nieuwe Buitenplaatsen (SC-DLO,L.M.van den Berg)
Ruimtelijke verkenning landinrichting (SC-DLO,A.H.de Bruin,J.Vreke)
Sturingsvraagstukken
Kortlopende adviezen t.b.v. LNV(SC-DLO,W. de Haas)
Evaluatie plattelandsvernieuwing (SC-,LEI-DLO,W. de Haas)
Omgevingsplanning in de groene ruimte (SC-DLO,C. Kwakernaak)
Landinrichting in het kader van gebiedsgericht beleid (SC-DLO,E. Dammers)
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programma 275

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

programmaleider

Drs.W.B. Harms— SC-DLO

aanvangsjaar

1995

eindjaar

1998

samenvatting

Het landelijk gebied isvoortdurend aanfunctieverandering onderhevig. Intoenemende mate
speelt hierin natuurontwikkeling een belangrijke rol.Devergrote aandacht voor natuur in het
landelijk gebied wordt verwoord door het NBP,de Nota Landschap en het Structuurschema
Groene Ruimte. Bij de planning en inrichting van het landelijk gebied ishierdoor een grote
behoefte ontstaan aan integratie van abiotische en biotische kennis en methode zowel voor de
planvorming alsvoor de planevaluatie waarbij ook de interactie met andere grondgebruiksvormen aan de orde is.Het programma iser op gericht om deze integratie van kennis en methoden
voor de planning in devorm van landschapsecologische beslissingsondersteunende modellen, te
realiseren.

aanleiding

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

doel

Kenmerkend voor het profiel van het programma is:
- interdisciplinair (abiotische en biotische disciplines), met nadruk op mogelijkheid om m.n.
de abiotische know-how van SC-DLOverder te integreren ente operationaliseren;
- aggregatieniveau van het landschap (het ecosysteem landschap); integratie van kennis op
landschapsniveau; onderzoek heeft eensterke ruimtelijke component (kartering, GIS)en sluit
aan bij moderne ontwikkelingen op het terrein van RS,GIS,ruimtelijke modelling.
- gericht op toepassing in de ruimtelijke planning (t.b.v. bestemming, inrichting), inspelend
op de beleidsvragen naar marktgericht, beleidsvoorbereidend en -evaluerend onderzoek,
naar toekomstverkenningen en naar onderzoek t.b.v. onderbouwing entoetsing van
planningsconcepten;
- relaties tussen gebruiksfuncties en natuur, mogelijkheden en beperkingen, compatibiliteit
van functies; onderzoek isgericht op multifunctionele bestemming,waar kansen voor natuurontwikkeling) afhangen van andere gebruiksfuncties.
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Devolgende doelstelling van het onderzoek voor de planperiode worden geformuleerd:
- devermeerdering van ecologische kennis van abiotische patronen (bijvoorbeeld bodemgeografie, grondwaterpatronen) en processen (zuur-, nutriënten-,waterhuishouding) ten
behoeve van natuurontwikkeling;
- ontwikkeling van een landschapsecologische systeemanalyse, d.w.z. een geïntegreerde
methode van inventarisatie en analyse van abiotische en biotische systeemkenmerken op
landschapsniveau;
- de ontwikkeling van kennis over deverenigbaarheid enonverenigbaarheid van andere
functies met de natuurfunctie (bijvoorbeeld waterwinning, landbouw, rivierbeheer);
- de ontwikkeling van een gebiedsgeoriënteerd kennissysteem (GIS-model) op basisvan de
systeemanalyse ter ondersteuning van de besluitvorming in de ruimtelijke planning ten
aanzien van natuurontwikkelingsprojecten.
- het verrichten vantoekomstverkenningen en scenariostudies voor natuurontwikkeling in
relatie t o t de ontwikkeling van andere functies in het landelijk gebied.
In de planperiode zal het onderzoek zich in belangrijke mate laten leiden door de hierboven
aangehaalde programmeringstudies. Het zal ook dienente voorzien in de structurele voortzetting van onderzoek in aansluiting met devia NBP-deelprogramma's ingezette lijnen. Daarnaast
zal gelet op definanciële taakstelling ingespeeld worden op deverwerving van externe opdrachten, in zoverre deze aansluiten op het kennisveld en dat versterken.
planning 1997

Thema 1 .Patroon- en proceskennis t.b.v. natuurontwikkeling
Dit thema, gericht opvermeerdering van systeemkennis op het gebied van de landschapsecologie,vormt de basisvoor de producten van meer toegepaste aard. Het onderzoek levert o.a.
belangrijke onderbouwingen voor deslagingskansen van natuurontwikkelingsprojecten. De
capaciteit voor dit onderzoek komt voor een deelten lastevan DWK. Hetthema heeft in 1997 de
volgende aandachtspunten:
- Het strategisch onderzoek ten behoeve van een ecologische standplaatstypologie, alsmede
het ecosysteemonderzoek (bosecosystemen, regeneratie schraalgrasianden) zal in 1997
worden voortgezet. Gestreefd wordt om in 1997 een prototype te presenteren van een
nieuwe 'ecologische bodemtypologie'. Dezetypologie kan worden opgevat alseen belangrijke bouwsteen voor o.a. kansrijkdom van natuurontwikkeling.
- Het micromorfologisch onderzoek aan humusprofielen, dat ten dienste van de ecologische
bodemtypologie wordt verricht, zalvermoedelijk voor 1997niet meerten laste komen van
het programma. Dit onderzoek isvan fundamenteel strategisch belang en isderhalve voor
SEO-financiering voorgedragen.
- Het historisch ecologisch onderzoek zal in 1997 een nieuwe impuls krijgen door het onderzoek naar historische referentiebeelden in het Reestdal. Het project zal gedeeltelijk worden
gefinancierd door derden (o.a.Drents Landschap).
- Monitoringonderzoek aan beek- en riviersystemen krijgt ook in 1997 aandacht in NoordBrabant (monitoring beekherstel). Ook wordt gewerkt aan een classificatie van riviertrajecten,
waarbij de relatie geomorfologie, ecologie en rivierkunde centraal staat. Deze studie speelt
een belangrijke rol bij de ontwikkeling vantoekomstvisies voor de grote rivieren.
- Eennieuw onderzoeksproject zalvermoedelijk worden gestart op het gebied van de rol van
bosbranden alsbijdrage aan de differentiatie van natuurterreinen. Het onderzoek zal worden
uitgevoerd in samenwerking met IBN-DLO.
Thema 2. Ontwikkeling van een landschapsecologische systeemanalyse
Thema 2 richt zich op methode-ontwikkeling voor systeemanalyse toepasbaar in planvorming en
planevaluatie. Als onderdeel van een landschapsecologische systeemanalyse isde ecohydrologische analyse reedsver gevorderd in methodisch opzicht. Eenverdere ontwikkeling en toepassing
van dit onderzoek wordt voor een deel uitgevoerd in opdracht van externe opdrachtgevers
(Provincies).
Acquisitie-activiteiten ten behoeve van ecohydrologisch onderzoek en kartering op regionale
schaal richten zich op de Landinrichtingsdienst (LBL),Staatsbosbeheer (SBB)en Provincies.
Thema 3. Gebruiksfuncties en natuur
Ook in 1997zal het onderzoek worden voortgezet naar de haalbaarheid,de betaalbaarheid en
het draagvlak van het natuurbeleid. Bij dit onderzoek (uitvoerenden: SC-DLO,IBN-DLO en
LEI-DLO) isop uitdrukkelijk verzoek van de beleidsdirectie Natuurbeheer het accent komen te
liggen op:
- evaluatie exante van het natuur-, landschaps- en bosbeleid (beleidsinhoud èn beleidsproces);
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-

maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak van natuurbeleid;
effectiviteit van natuurbeleid.

Thema 4. Ontwikkeling van gebiedsgeörienteerde kennissystemen
Onder dit thema wordt het bestaande kennissysteem LEDESSuitgebreid en in GIS-technologische
zin verbeterd. Het onderzoek binnen dit thema zal voor een deel worden verricht in het kader
van opdrachten van derden (RPD,provincies, RIVM);de onderbouwing van de verschillende
systeemmodules vindt plaats op basisvan de DWK-programma-financiering.
Het beheer van een goede datavoorziening zal mede met het oog op de Natuurplanbureaufunctie ook 1997de nodige aandacht vragen. Een belangrijke capaciteitsinspanning zal wederom
worden geleverd aan deverdere ontwikkeling en koppeling van ruimtelijke kennismodellen met
andere modellen (SMART/MOVE, METAPHOR/LARCH). Een en ander zal geschieden in samenwerking met RIVM,IBNen IKC-n. Aandacht zal ook uitgaan naar een overzicht van de bruikbaarheid van verschillende (landschaps)ecologische modellen voor het natuur- en landschapsbeleid.
In het kader van de Land-Water-lmpuls Inrichting Rivieren (LWI)wordt een definitiestudie
afgerond en een vervolgstudie verwacht voor een Decision Support System.
Thema 5. Toekomstverkenningen en scenariostudies
Scenariostudies en beleidsevaluaties vantoekomstig natuurbeleid, zowel thematisch als integraal, zullen een belangrijk deel in beslag nemen van de onderzoekscapaciteit. Het onderzoek
zal in vele gevallenworden uitgevoerd in samenwerking met het IKC-nen het IBN-DLO. Aandacht zal binnen dit thema uitgaan naar:
- in het kader van de Natuurverkenningen '97 zal aandacht worden gegeven aan scenariostudiesvoor de EHS,landbouw en verstedelijking.
- verkenningen zullen vermoedelijk worden uitgevoerd, in aansluiting op de SCN-studie, voor
de noordelijke provincies.
- een bijdrage zaltevensworden geleverd aan de ontwikkeling en uitvoering van natuurverkenningen (moerasverkenningen) in samenwerking met IBNen IKC-n.
- bijdragen zullen ook worden geleverd aan natuurontwikkelingsprojecten in Europese lidstaten (o.a. Rhinluch in Duitsland). Mogelijk zal dit leiden t o t EU-project (5e kader EU,INCO,
ECNC).
- in opdracht van RIZAzalwaarschijnlijk worden bijgedragen aan een scenariostudie voor de
'Zandmaas' in vervolg op de 'Rhine-econet'-studie (in samenwerking met IBN-DLO).
Producten

Thema 1 .Patronen en processen
6 rapporten, 1artikel, 1 brochure
Thema 3. Gebruiksfuncties en natuur
Interimrapport
Thema 4. Ruimtelijke modellen
2 rapporten, 4 modellen, 1brochre, 1CD-ROM LKN-database
Thema 5. Toekomstverkenningen
1 eindrapport en achtergronddocumentatie, 2 studiedagen
Algemeen
diverse artikelen, 1 brochure

andere relevante
programma's

226, 228, 231, 274, 277

indicatie omvang

totaal 2,4 M / , waarvan 1,6 Mƒten lastevan LNV

projecten

Thema 1 :Patronen en processen
458
Ecol. bodemtypologie voor vegetaties (SC-DLO, R.H. Kemmers)
7407
Groot-Zandbrink (SC-DLO,R.H. Kemmers)
575
Historische ecologie (SC-DLO,G.H.P. Dirkx)
2193
Historische ecologie Reestdal (SC-DLO,G.H.P. Dirkx
7504
Abiotische kansr. lijnvormige elementen (SC-DLO,W.C. Knol)
2734
Overijsselse Vecht (SC-DLO,H.P. Wolfert)
5826
Monitoring beekherstel (SC-DLO,H.P. Wolfert)
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588
7120
3289

Beek-/rivierdynamiek (SC-DLO,H.P. Wolfert)
Bosecosystemen (SC-DLO,P.W.F.M. Hommel)
Speulderbos (SC-DLO,P.W.F.M. Hommel)

Thema 2: Regionale systeemanalyse
3342
Hydrol.ecol.syst.beschr. Gelderse Poort (SC-DLO,R.H. Kemmers)
3360
Hydrol.ecol.syst.beschr. Hierdense beek (SC-DLO,R.H. Kemmers)
7502
Monitoringsysteem Rivierengebied (SC-DLO,H.P. Wolfert)
Thema 3: Gebruiksfuncties en natuurontwikkeling
7481
E.E.N.D.D.(SC-DLO,F.R. Veeneklaas)
Thema 4: Ruimtelijke kennismodellen
7404
LKN-interim (SC-DLO, W.B. Harms)
7436
Koppeling modellen nat./mil.COR/MOVE (SC-DLO,J.M.J. Farjon)
576
Habitatgesch.model SHAPE/LEDESS(SC-DLO,W.C. Knol)
627
Vervolg RuimtRangschikking (SC-DLO,J.B.Bakker)
7505
Landsch.ecol. gradiënten in beleid/r.o.(SC-DLO, J.M.J. Farjon
509
Demo-project (SC-DLO,J.B. Bakker)
Thema 5. Toekomstverkenningen en scenariostudies
630
Ecologie & ontwerp (SC-DLO,W.B. Harms)
7546.01 NVK6Verstedelijking (SC-DLO,J.M.J. Farjon)
7546.02 NVK9 EHS(Reijnen) (SC-DLO,W.C. Knol)
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Programma 314

Publiek en bestuurlijk draagvlak voor natuur- en landschapsbeheer

programmaleider

Ir.C.M.Volker - SC-DLO

aanvangsjaar

1997

eindjaar

1999

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 op verbreding van de medeverantwoordelijkheid en participatie van burgers, maatschappelijke organisaties en overheden in een
duurzaam beheer van natuur en landschap.

aanleiding

Natuur en landschap iseen zeer brede omgevingscategorie. Nederland bestaat uit cultuurlandschappen waarbinnen (groene) natuur vrijwel altijd aanwezig is.Maatschappelijk gaat het om
een betekenisvolle, heterogene categorie omdat natuur en landschap velefuncties vervult
binnen de samenleving. Ineen dicht bevolkt, intensief gebruikt land 'produceren' activiteiten als
landbouw, wonen, recreatie enzelfswerken hun eigen natuur en landschap en geven zij er een
bepaalde functionele of 'gebruikswaarde' aan. Daarnaast iser in de samenleving een permanent
debat over de intrinsieke betekenis of 'immanente waarde' van natuur en landschap, ingegeven
door ethische (zorgplicht; natuur bewaren voor de komende generatie), esthetische (schoonheid;
inspiratiebron voor kunst en cultuur) opvattingen en het cultuurhistorisch erfgoed,die men aan
natuur en landschap verbindt.
Voor duurzame (re)productie van deze'waarden' isinterventie nodig. Beheer kan men omschrijven alssystematische, doelgerichte interventie in natuurlijke ecosystemen. Beheer is echter
maatschappelijk bemiddeld: de kwaliteiten van natuur en landschap kunnen slechts gewaarborgd en gereproduceerd worden door bewuste interventie in structuren en praktijken van
mensen en groepen binnen de samenleving die het beheer mogelijk moeten maken. De laatste
vorm van interventie (die we maatschappelijke aansturing of regulering kunnen noemen) staat
hier centraal. De aansturing isgecompliceerd. Erbestaan namelijk vele vormen van natuur en
landschap. Bovendien isvrijwel geen enkele (meng)vorm van natuur en landschap het domein
van slechts één maatschappelijke actor. Vier maatschappelijke domeinen strijden om de competentie van het beheer: de overheid, bedrijfsleven, het georganiseerd particulier initiatief (maatschappelijk middenveld) en het privé-domein. Maar het gaat zelden om exclusieve domeinen. In
Nederland isnatuur en landschap typisch een bemoeigoed (merit good). In de naoorlogse
verzorgingsstaat isdit steeds pregnanter geworden: beheer werd een belangrijk onderwerp van
planning en beleid,met de overheid alsdominante actor.
Geleidelijk isin het laatste een kentering gekomen:in het beleid iseen draagvlakprobleem
manifest geworden. Deels isdit het gevolg van algemene processen alseconomische en demografische groei in combinatie met vooruitgang inwetenschap entechnologie, die een verheviging
van de aanspraken en ingrepen op schaarse collectieve goederen alsnatuur en landschap t o t
gevolg hebben. Het probleem heeft ook te maken met processen als mondialisering en individualisering die leiden tot een buitengewoon interactieve, dynamische samenleving vol met mondige,
calculerende burgers en organisaties. De overheid isnog wel overal aanwezig in het publieke
debat en de politiek-bestuurlijke besluitvorming, maar het verdelingsvraagstuk rond natuur en
landschap kan steeds minder volgens het traditionele overlegmodel met de overheid als centrale
actor opgelost worden. Ervindt een heroriëntatie in het beleid plaats waarbij de aansturing van
het beheer minder geschiedt volgens vaste,geïnstitutionaliseerde procedures met een beperkt
aantal deelnemende actoren. Op devoorgrond treedt een onderhandelingsmodel, gebaseerd op
partnership met eenflexibel aantal,in beginsel gelijkwaardige actoren. Heroriëntatie volgens het
adagium 'sturen op hoofdlijnen,toetsen op resultaat' (Nota Dynamiek enVernieuwing) heeft als
consequentie dat draagvlak een conditio sine qua non wordt voor een lerende overheid die toch
ambities wil uitstralen. Draagvlak voor natuur en landschap moet nu rationeel en effectief
georganiseerd worden. Door belanghebbenden te groeperen rond natuur en landschap als
publiek vraagstuk en door initiatieven te ontwikkelen voor een gezamenlijke aanpak van problemen. Dit doelzoekend beleid vereist andere sturingsinstrumenten dan het voorschriftenbeleid
dat eerder voorop stond.Naast eenselectiever gebruik van dwingende, generieke maatregelen
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(wetten, verordeningen, subsidievoorwaarden) komt er meer aandacht voor communicatieve
(voorlichting, educatie) ensociale instrumenten.
De beschikbare expertise voor deze draagvlakopgave isbeperkt en versnipperd (zie o.m. RMNOadvies Gammawetenschappen). Dit isgedeeltelijk terug te voeren op onvoldoende investeringen
in het verleden voor de opbouw van sociaal-wetenschappelijke expertise binnen het kennissysteem van DLO/DWK en de LUW. Gezien de heterogeniteit en veelomvattendheid van het onderwerp ('het' beheer van 'de' natuur en 'het' landschap bestaat niet) isversnippering ten dele ook
onvermijdelijk. Het beheer van natuur en landschap op grote schaal isoleren ("scheiden') van
concrete menselijke praktijken rond dominante gebruiksfuncties in stad en landelijk gebied is
beleidsmatig wellicht het eenvoudigst, maar in de Nederlandse situatie weinig realistisch.Streven
naar verweving en cultuur- enfunctievolgende natuur en landschap betekent wel dat de maatschappelijke inbedding van het beheer in praktijken en structuren binnen de samenleving
uitermate divers is.Draagvlak als kern voor praktijkgericht, beleidsondersteunend onderzoek is
dan ook maatwerk, met een pluriforme inhoud van dat onderzoek.
doel

Dit programma zoekt praktijkgericht naar maatschappelijke kansenvoor duurzaam beheer ten
dienste van een verscheidenheid van'waarden'van natuur en landschap. Daarvoor is inzicht
nodig in de culturele, sociale,institutionele en bestuurlijke basisvoor beheer binnen de samenleving. Acceptatie van overheidsbeleid valt daar nadrukkelijk onder, gezien de spilfunctie die dit
vervult bij het beheer. Natuur en landschap blijven in een dichtbevolkt land in grote mate een
publiek goed, al zal de aandacht meer en meer uitgaan naar mogelijkheden voor draagvlakverbreding door voorwaarden te scheppenvoor eenverantwoord beheer alsmarkt- en individueel
goed. In het bijzonder bestaat belangstelling voor vernieuwend beleid,zoals het programma
Beheer, herijking landinrichting en plattelandsvernieuwing. Uiteraard voor zover natuur en
landschap een duidelijke dimensie in dat beleidvormt. Juistveranderend beleid roept draagvlakproblemen op.Gevestigde praktijken worden ter discussie gesteld. Erworden nieuwe kansen
gecreëerd, maar tegelijk zijnweerstanden te verwachten.
Voor een afbakening van draagvlakonderzoek worden twee sporen onderscheiden: expertise
met een zelfstandige betekenis voor draagvlakproblemen en expertise met een ondersteunende
betekenis.
- sociaal-wetenschappelijke expertise met eenzelfstandige betekenis richt zich op draagvlakvraagstukken die niet de natuurlijke omgeving of het landschap alsruimtelijke categorie als
vertrekpunt hebben,maar problemen die samenhangen met posities en aansturing van
actoren die (in)directe verantwoordelijkheid dragen voor het beheer.
- sociaal-wetenschappelijke expertise,ter ondersteuning en afstemming van draagvlakonderzoek in het nieuwe programma Draagvlak en het multi-disciplinaire ("geïntegreerde') onderzoek van andere DLO-programma's waarin draagvlak voorkomt alsafgeleide of complementaire doelstelling. In die programma's gaat het om 'technische' problemen rond het beheer,
waarvan de oplossing entoepassing daarvan in bijvoorbeeld geïntegreerd (gebiedsgericht)
beleid ook een in kaart brengen van het draagvlak vereist.
Zowel het draagvlakonderzoek met een zelfstandige betekenis als het draagvlakonderzoek
binnen andere programma's hebben een eigen waarde en met beide is-veelal met bescheiden
middelen - reeds eerder een begin gemaakt. Met name bij SC-DLOen IBN-DLO iservaring opgebouwd met detweede categorie, binnen meer integrale thema's als Landschapskwaliteit, Planning Groene Ruimte,Recreatie enToerisme.In het bijzonder kan hier het belevingsonderzoek,
het recreatieonderzoek in bos en natuurterreinen en EU-draagvlakonderzoek voor duurzaam
landgebruik door agrariërs worden genoemd. Beide sporen hebben bestaansrecht. Ze zijn
noodzakelijk om de grote bandbreedte van draagvlakonderzoek te kunnen bestrijken. Beide
hebben nog een weinig herkenbaar gezicht eneen marginale betekenis omdat voldoende
kritische massa ontbreekt.
Het voorstel isom met dit programma de huidige versnippering van expertise tegen te gaan en
stappen te ondernemen om de marginaliteit van het draagvlakonderzoek te doorbreken, gezien
het feit dat het verwerven van steun in de samenleving voor een duurzaam beheer van natuur en
landschap en voor vorming en uitvoering van beleid een blijvende opgave isgeworden. Gezien
de beperkte middelen geeft het programma voorlopig prioriteit aan het eerste spoor, met de
uitdrukkelijke wens om het draagvlakaspect in andere programma's met multi-disciplinair
onderzoek serieuste nemen envoorwaarden te scheppen voor een optimale afstemming tussen
het draagvlakonderzoek in de verschillende programma's. Dit laatste vereist het uitzetten van
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eentweede spoor binnen het programma Draagvlak, met een schakelfunctie naar andere
programma's. Ter voorbereiding van het tweede spoor iseen separaat voorstel opgesteld voor
een concern-SEO-projectToolsvoor draagvlakexpertise.
Voor praktijkgericht draagvlakonderzoek bestaat nog geen systematische, sluitende indeling van
thema's en ontbreekt een evenwichtige opzet. Draagvlak iseen containerbegrip. Het reikt veel
verder dan kennis van het beleid van de overheid zelf; draagvlak moet immers vanuit de samenleving komen.Trefwoorden in draagvlakonderzoek zijn: kennis, beleving en binding met natuur
en landschap (de culturele dimensie), het dragen vanverantwoordelijkheid voor natuur en
landschap in het dagelijkse bestaan (sociale dimensie) en participatie in publieke en collectieve
besluitvormingsprocessen (bestuurlijk-institutionele dimensie). Door private en publieke actoren,
in Nederland en daarbuiten.Verdere inkadering ligt voor de hand door:
- onderscheid te maken tussen soorten draagvlak (cultureel,sociaal,financieel, institutioneel en
politiek/bestuurlijk etc.) en actoren op verschillende niveaus van de samenleving.Zowel op
het niveau van de alledaagse leefwereld van de burgers (dewerkvloer), dat van maatschappelijke sectoren en organisaties alsop bestuurlijk niveau (de verschillende overheden) speelt het
draagvlakprobleem.
- gebruikelijk isom bij draagvlak onder de bevolking (de'werkvloer') aandacht te besteden
aan: kennis, houding (intermen van bereidheid tot...) en gedrag (intermen van een directe
bijdrage aan het feitelijk beheer en indirecte bijdragen door de samenleving zelf te beïnvloeden voor betere beheercondities).
- specificeren van het beheer naar soorten natuur en landschap. Afhankelijk van deverscheidenheid van maatschappelijke functies die zevervullen kunnen we ideaaltypisch de volgende
vormen onderscheiden, waarvoor het draagvlak zal uiteenlopen:
- stedelijke natuur (parken, plantsoenen,tuinen; gebonden aanwonen, recreatie en werken
in de stad);
- agrarische natuur (natuurwaarden zoalsweidevogels en wild, die zijn gebonden aan
deproductiefunctie in de landbouw);
- spontane of 'pure' natuur (beheer van natuurgebieden op basisvan voornamelijk ecologischecriteria,te vrijwaren van interventie door dominante nutsfuncties als landbouw en
recreatie);
- recreatienatuur (natuur, gebonden aan openluchtrecreatie alsdominante functie).
Doelmatige en doeltreffende aansturing van deze functies vormt de beste,want functionele
garantie voor een duurzaam draagvlak voor het beheer binnen de samenleving.
Naast beschrijving van draagvlak isbevordering van draagvlak aan de orde. In algemene termen
betekent dit het zoeken naar adequate instrumenten om een verkleining te bereiken van de
afstand tussen burgers, organisaties en overheid,d.w.z. meer bereidheid t o t communicatie en
participatie in collectieve besluitvormingsprocessen door actoren op verschillende niveaus van de
samenleving.
Deaanpak vereist nog veel uitwerking. De eerste fase moet primair worden gezien als een
investering. Naast het leveren van concreteproducten kan de vooralsnog schaarse capaciteit
worden gebundeld in een gezamenlijk voorstel voor projecten (eerste spoor) en uitvoering van
het concernSEO-project Toolsvoor draagvlakexpertise (voorbereiding van het tweede spoor).
planning 1997

Uitwerken van een gezamenlijk voorstel voor projecten en start van de uitvoering, na intensief
overleg met de gesprekspartners van IBN-DLO(Langeveld en Hekhuis), LEI-DLO(Douw en Van
den Eeden), LNV-beleidsdirecties, Mansholt Instituut (LUW), NRLO,RMNO etc. Instelling van een
Begeleidingscommissie.

andere relevante
programma's

231, 248, 272,274, 275

indicatie omvang

totaal 0,5 M / ten laste van LNV

projecten

7564
7545

7481

Onderzoek naar mobilisatie van prioritaire groepen in het vrijwillig natuur- en landschapsbeheer (SC-DLO,C.M. Volker)
Institutioneel draagvlak en enquête onder 2000 respondenten, representatief voor de
Nederlandse bevolking,naar publiek draagvlak voor natuur en natuurbeleid (IBN-DLO,
J.C.A.M. Bervaes)
EENDD,exante evaluatie natuurbeleid (SC-DLO,F.R. Veeneklaas)
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Natuurvisies, natuurbeelden (cultureel draagvlak)
Beleidsconcepten (EHS)en de overdracht daarvan binnen de samenleving door communicatie, educatie en voorlichting
Maatschappelijke betekenis van grondeigendom, gehechtheid aan grond en binding
met de directe omgeving
Inpasbaarheid van omgevingsbeheer in vakmanschap en ondernemerschap van boeren;
Professionalisering van het beheer (natuurcoöperaties)
Condities voor commercialisering en mogelijkheden voor meer financieel draagvlak bij
natuurbehoudsorganisaties (fund raising, sponsoring)
Doorwerking van beleid op bestuurlijk-institutioneel niveau (tussen de verschillende
overheden) en mogelijkheden van deregulering en zelfwerkzaamheid. Dit isvan groot
belang voor consistent maatwerk en de acceptatie van het beleid door burgers
De betekenis vantweede generatie sturingsinstrumenten voor het natuurbeleid en
participatie in het beheer (voorlichting en educatie, sociale instrumenten)
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3.9 Natuurontwikkeling, -beheer en -behoud
196
243
283

Natuurbeheer en -ontwikkeling aquatische ecosystemen
Relatietussen visserij en aquatische ecosystemen
Ontwikkeling entoepassing van methoden voor de kwantificering van genetische
diversiteit t b . v . natuur en landschapsontwikkeling
304 Gebiedsgerichte oplossingen voor behoud en ontwikkeling van de kwaliteit van natuur en
landschap door landbouwbedrijven
305 Bodemkwaliteit en microbiële diversiteit
316 Stad-Land (i.o.)
319 Biodiversiteit in natuurterreinen en cultuurlandschappen (i.o.)
320 Bossen in hun ecologische en maatschappelijke context (i.o.)
323 Multifunctionaliteit en kwaliteit van de groene ruimte bij veranderend landgebruik (i.o.)
(275) Ontwikkeling van landschapsecologische kennis en methode voor planning- en
inrichtingsvraagstukken in het landelijk gebied (zie 3.8)
(287) Het ontwikkelen van methoden ten behoeve van en het gebruik van
RassenlnformatieSystemen en het produceren van rassenlijsten (zie 3.2)
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Programma 196

Natuurbeheer en-ontwikkeling inaquatische ecosystemen

programmaleider

Dr. LW.G. Higler— IBN-DLO

aanvangsjaar

1993

eindjaar

1997

samenvatting

Het onderzoek isgericht op ontwikkeling en herstel van natuurwaarden, en op natuurgerichte
normstelling voor verschillende typen aquatische ecosystemen. De onderzochte ecosystemen zijn
Antarctica, de Noordzee,Waddenzee en Delta,stromende zoete wateren en laagveenplassen.
Daarnaast wordt gewerkt met modelecosystemen (micro- en mesokosmossen) en met
simulatiemodellen.

aanleiding

De aanleiding t o t het onderzoek iseen groot aantal vragen in het Natuurbeleidsplan, Derde
Nota Waterhuishouding en Nota Zee-en Kustvisserij liggend op het vlak van natuurontwikkeling,
natuurgerichte normstelling ensoortenbeleid voor aquatische ecosystemen. Het onderzoek om
deze vragen te beantwoorden isin een programma bijeen gebracht vanwege enerzijds de
specifieke deskundigheid die voor dit onderzoek noodzakelijk isen anderzijds het feit dat op
deze wijze de verschillende projecten elkaar kunnen versterken.

doel

Structuur en functie van aquatische ecosystemen
Eenaantal projecten wordt uitgevoerd om de kennis van aquatische ecosystemen te verdiepen.
Binnen dit hoofdthema worden devolgende projectresultaten beoogd:
- Een Europees gefinancierde studie naar sedimentatieprocessen en vegetatieontwikkeling in
kwelders zal resulteren in generaliseerbare kennisvan processen die het voortbestaan van
kwelders bepalen.
- Door NWO medegefinancierde studies aanAntarctische stormvogels leveren een
aanmerkelijke vergroting van de kennis van de biologie en ecologie van vier soorten
stormvogels, alszeer belangrijke componenten van het Antarctische ecosysteem.
- Een Europees gefinancierde censusvan zeezoogdieren in de gehele Noordzee levert een
totaalbeeld van het voorkomen van deze diergroep in de Noordzee.
Natuurontwikkeling en -herstel
Dit betreffende onderzoek moet resulteren in referentie- en streefbeelden voor natuurontwikkeling en -herstel,en in concrete aanbevelingen voor te nemen maatregelen. De volgende
resultaten worden beoogd:
- Voor kwelders, schorren en zomerpoldersworden referentie- en streefbeelden ontwikkeld
voor natuurontwikkeling enworden richtlijnen geformuleerd voor concrete maatregelen.
Hetzelfde gebeurt voor laaglandbeken en-rivieren.Voor laagveenplassen wordt een
methode ontwikkeld om referentiebeelden te ontwikkelen op basisvan historische gegevens
en fossiel materiaal;tevens zal getracht worden deze methode in de planperiode toe te
passen.
- Een belangrijk deel van deverzamelde kennis en expertise zal worden neergelegd in delen
van de handboekserie 'Natuurbeheer in Nederland'; het betreft voorlopig de Waddenzee en
de estuaria, beken en kwelders en schorren.
- Voor de monniksrob coördineert het IBNin opdracht van,en betaald door de EU(DGXI) het
onderzoek naar herstelmaatregelenvoor de populatie van de bijna uitgestorven monniksrob.
Natuurgerichte monitoring
Dit onderzoek moet resulteren in concrete aanbevelingen voor niveausvan menselijke
activiteiten enverontreinigingen, waarbij geen of een aanvaardbaar effect op natuurwaarden in
de betreffende systemen optreedt.
- Voor Antarctica wordt met medefinanciering van NWO de ontwikkeling van monitoringsystemen nagestreefd. Eensysteemvoor de monitoring van organochloorverbindingen in
biologisch materiaal zal in de planperiode beschikbaar komen. Daarnaast zal een aanzienlijke
bijdrage kunnen worden geleverd aan het CCAMLR-ecosysteem-monitoring-programma,
waarvoor het IBNde Antarctische stormvogel voor zijn rekening neemt.
- Eenstudie naar het lot van atmosferische stikstofdepositie in vennen zal het inzicht vergroten
in verzuringsprocessen invennen.
- Een deels door de Rijkswaterstaat gefinancierde studie naar de relatie tussen visziekten en
baggerspecie dient aante geven hoe de in de Noordzee geconstateerde visziekten worden
veroorzaakt.
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-

-

-

Onderzoek ter evaluatie van maatregelen ter bestrijding van verzuring dient te leiden t o t
conclusies over de effectiviteit van effectgerichte maatregelen.
Eenserie projecten richt zich op de invloed van verschillende menselijke activiteiten en van
verontreinigingen op populaties van wadvogels en zeehonden. Dit onderzoek dient aan te
geven welke fysiologische mechanismen daarbij een rol spelen (voor zeehonden), wat het
relatieve belang isvanverschillende vormen van verstoring en hoe door praktische
maatregelen de effecten van verstoring kunnen worden voorkomen. Eendeel van het
onderzoek wordt door de EUgefinancierd.
In het proefslotencomplex van de Sinderhoeve wordt in samenwerking met SC-DLO en de
LUW onder gecontroleerde omstandigheden op praktijkschaal nagegaan wat de ecologische
effecten van eutrofiëring zijn. Beoogd wordt hiermee lijn te brengen in de beoordeling van
vele, vaaktegenstrijdige veldwaarnemingen.
Een inventarisatieprogramma op de Noordzee beoogt aante geven hoe devisserij de
verspreiding van zeevogels beïnvloedt.

Soortenbeleid
Ten behoeve van het soortenbeleid wordt specifiek aandacht besteed aan de prioritaire soorten
bruinvis, gewone zeehond, beekvissen en rivierkreeft. Het onderzoek moet leiden t o t inzicht in
de huidige situatie van deze soorten ent o t aanbevelingen t o t verbetering.
- Onderzoek aan bruinvissen moet met name leident o t conclusies over de rol van
verontreinigingen bij het verdwijnen van de bruinvis uit de Nederlandse kustwateren.
- Het onderzoek aan beekvissen en de rivierkreeft beoogt het bepalen van de huidige status
van deze soorten in Nederland en het aangeven van maatregelen die deze status kunnen
verbeteren.
planning 1997

Evaluatie structuurnota zee- en kustvisserij
Tengevolge van de strenge winter lijkt kokkelvisserij in 1996 in deWaddenzee niet te
verwachten. Dit betekent dat directe vergelijking tussen beviste en onbeviste gebieden niet
mogelijk zal zijn.
De mosselbanken zijn eveneens voor het grootste deel verdwenen. De overgebleven banken
(Texel en Balgzand) zullen intensief gevolgd en opgemeten worden, om de ontwikkeling van een
bank te kunnen volgen. Naarverwachting zal een grote broedval plaats vinden,zodat nieuwe
raaien ingemeten zullen worden.
Het onderzoek aan alternatieve prooien heeft nu sterk aan betekenis gewonnen.
Het gedrag en devoedselopname vanwadvogels, alsmede het broedsucces van scholeksters, zijn
fenomenen die na de strenge winter extra onderzoekinspanning vergen. Dezeer vroege strenge
vorst in de winter van 96/97 heeft alveel slachtoffers geëist, zodat wellicht de effecten van twee
strenge winters zullen worden bestudeerd.
Het modelleren van de effecten van visserij wordt nog belangrijker, nu daadwerkelijke visserij
deels achterwege blijft. Veel kokkel-en mosselbanken vallen weg en de enige mogelijkheid t o t
overleven isom meer alternatieve prooiente eten en binnendijks te fourageren. In 1997 zal het
eindrapport samengesteld worden. Deperiode van driejaar onderzoek isniet voldoende om
harde uitspraken over het effect van deschelpdiervisserij op het ecosysteem van de Waddenzee
te doen.
In 1997zal onderzoek naar de eidereenden in deWaddenzee worden uitgevoerd. Dit zal
resulteren in een ecoprofiel.
Onderzoek aan zeezoogdieren
Degroei van de zeehondenpopulatie zal vermoedelijk doorzetten. Om deze reden zal meer
onderzoek naar verstoring (afgesloten gebieden) worden verricht. Het onderzoek naar dolfijnen
en dwergvinvissen op de Noordzee biedt goede perspectieven.Verspreiding en verstoring in
relatie t o t scheepvaart envisserij,inpassing in natuurdoeltypen en alsecologische graadmeter
zijn de hoofddoelen van dit onderzoek. Rapportage vindt plaats in NVK97.
Habitatkartering/natuurdoeltypen/ecologische graadmeters
In het kader van Natuurverkenningen '97, de Natuurplanbureaufunctie en in relatie daarmee het
project GONZ (Graadmeterontwikkeling Noordzee) zal een grote inspanning gericht zijn op een
nadere analyse van deverschillende habitats inWadden- en Noordzee.Veel recente en
toekomstige werkzaamheden van de afdeling zullen hiervoor gebruikt moeten worden.
Dit onderzoek wordt in 1997gerapporteerd in de achtergrondrapporten voor NVK, DENRLO
rapportage Visserij 2020 en GONZ.
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Natuurontwikkeling in stromende en stilstaande zoete wateren
De aandacht van de sectie zoete wateren richt zichvoor een belangrijk deel op herstel-projecten
in beken (restauratie), sloten (nutriëntenproblematiek) en laagveenplassen. Toepassing van het
door de sectie ontwikkelde expert-system EEKOzal in Overijssel en deVeluwe worden
geïmplementeerd. In 1997zal een aanpassing voor hogere waterplanten worden gemaakt.
Erzal een invulling van aquatische natuurdoeltypen en doelsoorten worden gemaakt. Dit zal
afgestemd worden op Watersysteemverkenningen. Tevens zal er worden gewerkt aan de
daarmee verband houdende modellering (MODEM). Hiermee wordt vooruitgelopen op de
voeding van het Natuurplanbureau.
WDT-Antarctica
Er issamen met Australische wetenschappers veldonderzoek verricht in de laatste maanden van
1996 naar de zuidelijke zee-olifant. Rapportage volgt in 1997. In de winter van 96/97 (zomer in
Antarctica) wordt onderzoek verricht naar het broedgedrag, overleving en energiehuishouding
van Antarctische stormvogels. Het veldwerk gaat door t o t mei '97. Een deel van de vogels is
individueel gemerkt met chips;de nesten zijn voorzien van automatisch registrerende
weegschalen.Voorlopige resultaten laten enorme predatie van broedende vogels en eieren zien
door reuzestormvogels engrote jagers.
andere relevante
programma's
indicatie omvang

totaal 1,9 Mƒten lastevan LNV

projecten

Evaluatie structuurnota zee- en kustvisserij
35026
Evaluatie structuurnota visserij (IBN-DLO, B.S. Ebbinge)
35026 01 Onderzoek naar de bodemfauna t.b.v. evaluatie van de structuurnota (IBN-DLO,
N.M.J.A. Dankers)
35026 02 Onderzoek aanvogelst b . v . evaluatie van de structuurnota (IBN-DLO,C.J.Smit)
35026 03 Onderzoek aan zeehonden t.b.v. evaluatie van de structuurnota (IBN-DLO,
P.J.H. Reijnders)
35026 04 Onderzoek aanverstoringsbronnen t.b.v. evaluatie van de structuurnota
(IBN-DLO, B.S. Ebbinge)
5026 05 Modelontwikkeling wadvogels t.b.v. evaluatie van de structuurnota (IBN-DLO,
B.J.Ens)
35026 06 Alternatieve prooien t.b.v. evaluatie van de structuurnota (IBN-DLO,
N.M.J.A. Dankers)
Onderzoek aan zeezoogdieren
35016
Populatiebiologie zeehonden (IBN-DLO,P.J.H. Reijnders)
35016 03 Energiehuishouding bij grijze zeehonden (IBN-DLO,P.J.H. Reijnders)
3501604 Integraal beschermings- en beheersplan voor zeehonden in de internationale
Waddenzee (IBN-DLO, P.J.H. Reijnders)
35016 05 Invloed van milieuverontreinigingen op het endocriene systeem bij zeehonden, in het
bijzonder productie-fysiologische processen (IBN-DLO,P.J.H. Reijnders)
35016 08 Advisering LNVover zeezoogdieren en participatie in internationale commissies(ICES,
IWC,ASCOBANS) (IBN-DLO,P.J.H. Reijnders)
35016 11 Onderzoek naar de effecten van verstoring op zeehonden (IBN-DLO,P.J.H. Reijnders)
35016 12 Mogelijke terugkeer van de zeehond opdeVoordelta (IBN-DLO,P.J.H. Reijnders)
35016 13 Ecoprofielvan de gewone zeehond in de Nederlandse kustwateren (IBN-DLO,
P.J.H. Reijnders)
Habitatkartering etc.
35001
Geografisch onderzoek aan ganzen (IBN-DLO,B.S. Ebbinge)
35001 01 Terreingebruik van de rotgans in het Waddengebied (IBN-DLO,B.S. Ebbinge)
35001 02 Broedbiologie ganzen Siberië (IBN-DLO,B.S. Ebbinge)
35001 03 Ringenvan kolganzen (IBN-DLO,B.S. Ebbinge)
35014
Onderzoek naar de effecten van verstoring van vogels in deWaddenzee (IBN-DLO,
B.S. Ebbinge)
35014 02 Onderzoek naar de effecten van conditieverschillen op overlevingskansen en
broedsuccesvan scholeksters (IBN-DLO,B.J.Ens)
35014 04 Modellen van schelpdierpopulaties en kustvogels (IBN-DLO, B.J.Ens)
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35014 07 Onderzoek aan antropogene verstoring van wadvogels in deWaddenzee en de Delta
(afgesloten, maar nog open voor schrijven) (IBN-DLO,A.L Spaans)
Natuurontwikkeling etc.
35006
Ontwikkeling van methoden voor het operationeel maken van het netwerk van
cenotypen (IBN-DLO, P.F.M. Verdonschot)
35018
Aquatisch-ecologische aspecten van natuurontwikkeling en natuurgerichte
normstelling in beekdalsystemen (IBN-DLO, P.F.M. Verdonschot)
35021
Leefomstandigheden vissoorten (IBN-DLO, LW.G. Higler)
WDT-Antarctica
35007 02 Pelagische verspreiding vanAntarctische zeevogels en zeehonden (IBN-DLO,
J.A. van Franeker)
35007 03 Monitoring of organochlorine pollutants (IBN-DLO,J.A. van Franeker)
35007 04 Langetermijn studies van Antarctische stormvogels (IBN-DLO,J.A. van Franeker)
35007 05 Impact of disturbance on breeding behaviour and physiology of southern elephant
seals(IBN-DLO,P.J.H.Reijnders)
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programma 243

Relatietussenvisserijenaquatische ecosystemen

programmaleider

Dr. N.Daan— RIVO-DLO

aanvangsjaar

1994

eindjaar

1997

samenvatting

Dit programma betreft onderzoek naar de directe en indirecte effecten vanvisserij op natuurlijke
ecosystemen, naar visserijtechnieken die deze effecten kunnen verminderen en naar andere
factoren die hierop van invloed zijn. Kwantitatieve modellen worden ontwikkeld voor het
schatten van het effect van mogelijke beheersstrategieën, met alsdoel advisering van beleidsvoerende instanties met betrekking tot devisserij en natuurwaarden. Hoewel het programma
zich primair richt op de Noordzee,worden deelaspecten ook in estuaria en kustwater onderzocht
alsmede in het IJsselmeer.

aanleiding

Traditioneel heeft het visserij-onderzoek zichvooral geconcentreerd op de bestudering van de
wisselwerking tussenvisserij en individuele commerciële visbestanden, met het primaire doel
nationale en internationale beleidsvoerende instanties te adviseren over beheersmaatregelen die
de opbrengst enstabiliteit van devisserijverhogen. Na 10jaar Europees visserijbeleid heeft het
Ministerie van LNVop basisvan een evaluatie van de effectiviteit van dit beleid vastgesteld dat
de nationale implementatie van de regelgeving van de EUmet betrekking t o t de beheersing van
de visserijdruk door middel vanvangstquota feitelijk onmogelijk isgebleken als gevolg van de
geringe bereidheid t o t acceptatie van dedoelstellingen van het beleid door het bedrijfsleven. Dit
isaanleiding geweest om in de door deTweede Kamer geaccepteerde Structuur Nota voor de
Zee- en Kustvisserij nieuwe doelstellingen te formuleren voor het Nederlandse visserijbeleid in de
jaren negentig. Uitgangspunt hierbij isdat de Nederlandse overheid de verantwoordelijkheid
voor het economische beheer van devisstapels wil overdragen aan het bedrijfsleven binnen de
beperkingen die een duurzaam gebruik van het ecosysteem oplegt. Dit houdt in dat de overheid
met name verantwoordelijk blijft voor het behoud van de natuurwaarden van de Noordzee en
de kustwateren. Deze nieuwe opstelling isniet een op zichzelf staande ontwikkeling, maar past
in het kader van grotere internationale aandacht voor vrijwaring van het Noordzee-milieu voor
onomkeerbare effecten van menselijke activiteiten. Deze kwam bijvoorbeeld reeds tot
uitdrukking in het installeren van de'North SeaTask Force' in 1990,die als belangrijke opdracht
meekreeg een'Quality Status Report'te produceren voor 1994,waarin een evaluatie zal worden
gemaakt van alle effecten van menselijke activiteit, inclusief visserij,op het ecosysteem.
RIVO-DLO heeft in ICES-verbandactief aan deze evaluatie deelgenomen.
Hoewel de effecten van visserij op individuele visstapels zeer goed onderzocht zijn, en ook de
bestudering van specifieke ecosysteemeffecten met betrekking t o t interacties tussen commerciële
vissoorten in recente jaren in het visserijonderzoek isopgenomen, isuit evaluaties gebleken dat
er grote onzekerheden bestaan met betrekking t o t de relatie tussen lange-termijnveranderingen
in bepaalde componenten van het Noordzee-systeem en devisserij.Tevens moet vastgesteld
worden dat het visserijonderzoek onvoldoende ingespeeld isop de wending in het Nederlandse
visserijbeleid om adequate adviezen te kunnen geven over de noodzakelijke regelgeving om
natuurwaarden te beschermen. Dit isaanleiding geweest om al het bestaande RIVO-DLOonderzoek binnen de verschillende afdelingen dat betrekking heeft op het thema
'Milieugebruiksruimte' programmatisch te integreren ente intensiveren in het multidisciplinaire
onderzoekprogramma 'Relatie tussenvisserij en aquatische ecosystemen'.
Devraagstelling die aan dit programma ten grondslag ligt isdrieledig:
- Wat voor methoden kunnen er ontwikkeld worden om geïntegreerde effecten van de visserij
op het ecosysteemte kwantificeren, rekening houdend met ook andere (milieu)factoren die
hierop van invloed zijn?
- Zijn er ongewenste lange-termijnveranderingen opgetreden in biota, die alsgevolg van
bijvangst in devisserij aan het systeemworden onttrokken?
- In hoeverre kunnen ongewenste neveneffecten vanvisserij door technische maatregelen
verminderd worden?

doel
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De mogelijke directe en indirecte effecten zijn legio, en de problemen gerelateerd aan het
eenduidig vaststellen van oorzaak en gevolg bij veranderingen in natuurlijke populaties zijn zeer
omvangrijk. Daarom mag niet verwacht worden dat binnen een periode van 4jaar op alle vragen
met betrekking tot de effecten vanvisserij op het ecosysteem een antwoord gegeven zal kunnen

worden. Het ligt in de lijn der verwachting dat pas na afloop van de4jaar een
vervolgprogramma over ditzelfde thema geformuleerd zal kunnen worden,waarbij de concrete
doelstellingen directer aansluiten op dan ontwikkelde beleidsvragen van het Ministerie van LNV.
Ook zijn bijstellingen te verwachten op basisvan resultaten van in samenwerking met zusterinstituten in ICES-verband uitgevoerd onderzoek.
De belangrijkste beleidsvragen van het Ministerie van LNVop dit moment hebben betrekking op
de verbetering van het TAC-en Quota-instrumentarium, de verbetering van het bestandsonderzoek, de ontwikkeling van selectievere en natuurvriendelijker vangstmethoden en het langetermijnonderzoek naar de effecten van devisserij op aquatische ecosystemen. Daar komen dan
nog bij vragen over het functioneren enveranderen van natuurlijke ecosystemen alsgevolg van
natuurlijke processen als klimatologische en hydrologische veranderingen.
Alhoewel de discussietussen onderzoek en beleid over de inpasbaarheid van devisserij in het
gebruik van ecosystemen nog involle gang iskunnen toch reeds een aantal concrete doelstellingen geformuleerd worden voor dit RIVO-DLO-programma dat in dit internationale kader
ingebracht kan worden:
Multispeciesonderzoek visbestanden
Verdere uitbouw zal plaatsvinden van 'Multispecies assessment modellen 1voor kwantitatieve
analyse van visserijeffecten op het ecosysteem,door incorporatie van informatie over bestandsgrootten van en predatie door bijvangstsoorten.Wat betreft de Noordzee zal dit onderzoek in
ICES-verband uitgevoerd worden, maar in samenhang hiermee zal een model ontwikkeld worden
voor Integraal Beheer van het IJsselmeer.Aansluitend zullen directe en indirecte schattingen
gemaakt worden van de hoeveelheden 'discards' in de Noordzee. Eénvan de belangrijke effecten
van devisserij heeft betrekking op de bijvangst van niet-marktwaardigevis,die dood overboord
gezet wordt. Deze"discards' worden enerzijds onttrokken aan het systeem (direct effect: sterfte)
maar vormen anderzijds een gemakkelijk toegankelijke voedselbron voor predatoren (indirect
effect: beschikbaarheid voedsel).
Selectievere en natuurvriendelijker vangstmethoden
De huidige Nederlandse visserij isgekenmerkt door het gebruik vanwéinig-selectieve vismethoden, waardoor relatief veel ongewenste bijvangst aan boord komt en veelal dood overboord
gezet wordt. Met name in de boomkorvisserijwordt gebruikgemaakt van stimuleringsmethoden
voor bodemvis (kettingen), waarvoor natuurvriendelijker alternatieven denkbaar zijn. Met de
ontwikkeling van dergelijke alternatieven wordt niet alleen de natuur gespaard,maar kan in
principe bovendien een aanzienlijke vermindering in brandstofkosten worden bereikt.
Ecosysteemonderzoek Noordzee
In het kader van het ecosysteemonderzoek in de Noordzee zal een gedetailleerd overzicht
worden opgesteld van de lange-termijnveranderingen in een groot aantal soorten waarop geen
gerichte visserij plaatsvindt maar die onvermijdelijk in de netten van vissersschepen
meegevangen worden.
Effecten van visserijworden gesuperponeerd op natuurlijke variaties in visbestanden en op
veranderingen die het gevolg zijn van andere, mede antropogeen bepaalde, factoren zoals
klimaatveranderingen, eutrofiëring,verontreiniging, waterstaatkundige werken.Voor een goed
begrip ishet daarom noodzakelijk ook deze elementen in het onderzoek te betrekken.
Evaluatie van de omvang van de directe verstoring van het aquatisch milieu door devisserij is
gericht op een kwantificering van de omvang van de sterfte veroorzaakt door met name de
boomkorvisserij op de bodemfauna.
In de Structuurnota Zee-en Kustvisserijwordt de mogelijkheid geopperd bepaalde gebieden
voor visserijte sluitenteneinde natuurwaarden te verhogen of de milieugebruiksruimte te
beperken ten behoeve van de noden van natuurlijke biota. Onderzoek zal gericht worden op de
mogelijke effecten van de inrichting van dergelijke gesloten gebieden in de Noordzee op de
visserij.
Ecosysteemonderzoek kustwateren
Meer nog dan op de volle Noordzee iser in de Nederlandse kustwateren sprakevan conflicterende belangen van devisserijfunctie en de natuurfunctie van bepaalde ecosystemen. Met name
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in natuurgebieden alsdeWaddenzee isvoortdurend devraag aan de orde welk deel van de
natuurlijke productiviteit voor het winnen van schelpdieren mag worden gereserveerd
(milieugebruiksruimte). Eénvan de aspecten van dit onderzoek is bijvoorbeeld een efficiënt
gebruik van het beschikbare mosselzaad. Door het selectief vissen op het beschikbare zaad
ontstaan mogelijkheden voor devorming van natuurlijke mosselbanken.
Bij de exploitatie van de ecosystemen in de kustwateren speelt vanuit de natuurfunctie van deze
gebieden vooral deverdeling van de beschikbare biomassa van tweekleppige weekdieren tussen
visserij en vogels.
Ecosysteemonderzoek binnenwateren
In de binnenwateren isdevisserijfunctie veelal ondergeschikt aan andere functies van het
ecosysteem. Met name de recreatie (sportvisserij) isin de meeste wateren daar een bepalend
element. Het behoud en herstel van de natuurfunctie, met name in de grote Rijkswateren, heeft
een zeer hoge prioriteit (in samenwerking met het RIZA).Aansluitend bij het
multispeciesonderzoek op de Noordzee zal in dat verband een model ontwikkeld worden voor
het IJsselmeer,om de interactiestussenvisstand,visserij envogelste kwantificeren. Ander
ecologisch onderzoek zalworden gericht op de effecten van migratie beïnvloedende
kunstwerken, zoalsvistrappen,stuwen ensluizen (NBP). Eenbepalende factor bij het
ecosysteemonderzoek in de binnenwateren ishet ecologisch herstel van de Rijn, een rivier
waarvan de waterkwaliteit bepalend isvoor de hydrologische randvoorwaarden in meer dan
70% van de Nederlandse binnenwateren.
planning 1997

Activiteiten
Afronding van analyse en rapportage van het in samenwerking met het visserijbedrijf en
medegefinancierd door het PVuitgevoerde veldonderzoek gericht op devraag of er een
meetbare invloed uitgaat van de inspanningsbeperking voor de boomkorvloot op de omvang en
de samenstelling van de levensgemeenschap binnen en buiten de scholbox.
Voortzetting van het langlopende onderzoek naar de oorzaken van langetermijn veranderingen
van visbestanden in de Noordzee, in eerste instantie toegespitst op de factoren die het
platvisbestand (schol,tong) in de Noordzee beïnvloeden. Naast de invloed van scholboxen wordt
daarbij ook gedacht aan de effecten van hydrologische veranderingen, nutriëntenconcentraties
en de invloed van bodemomwoeling door bodemvistuigen. Samenwerking in BEONverband met
onder meer IBN-DLOen NIOZ.Daarnaast ook samenwerking en coördinatie binnen de ICES.
Mede in het kader van het Beleidsonderbouwend Ecologisch Onderzoek Noordzee (BEON) aan de
hand van beschikbare informatie uit bestandsopnamen, zowel in de kustwateren als in open zee,
een verdere invulling geven van devraag naar habitat karakterisering in samenhang met de
ruimtelijke entemporele verdeling in de samenstelling van de visfauna. Samenwerking met
onder meer IBN-DLO, NIOZen RIKZ.
In samenwerking met NIOO-CEMO en RIKZvindt onderzoek plaats in het kader van de evaluatie
van het Beleidsplan Voordelta van LNV.Ten behoeve van de Structuurnota Zee-en Kustvisserij
vindt in samenwerking met IBN-DLOen RIKZonderzoek plaats naar de effecten van devisserij op
vissen, schaal-en schelpdieren in deWaddenzee, Oosterschelde en rest van de
Noordzee-Kustzone,. Met het LEI-DLOtenslotte wordt eveneens in het kader van de evaluatie
van de Structuurnota samengewerkt voor wat betreft de economische effecten van het
vastgestelde beleid.
Het visziektenonderzoek zal in 1997worden gericht op voortzetting van het veldonderzoek in de
Nederlandse kustwateren aan schar en bot (in samenwerking met RWS),het onderzoek ten
behoeve van de implementatie van de EU-Richtlijnten aanzien van het voorkomen van
besmetting van schelpdierproductiegebieden met schelpdierziekten (uitgevoerd in
samenwerking met ID-DLO) en deecotoxicologie van nonylfenol (in samenwerking met RWS).
Onderzoek naar de mogelijkheden aan de hand van door bestandsopnamen van demersale
vissoorten beschikbaar gekomen gegevenste komen tot beleidsmaatregelen, gericht op het
tegengaan van vermijdbare effecten van de boomkorvisserij door vangstgebiedbeperkingen in
tijd en plaats.
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In het kader van verbeteringen in de selectiviteit van Nederlandse vismethodes gaat de eerste
aandacht uit naar het voortzetten van het door de EUmedegefinancierde nog doorlopende
CETACEL-project (voorkomen bijvangsten dolfijnen in detrawlvisserij) en RESCUE-project
(inventarisatie garnalentuigen en effecten op bijvangsten). Afhankelijk van het toekennen van
verdere medefinanciering door de EUzal ook gewerkt gaan worden aan het tegengaan van
vermijdbare effecten van de boomkorvisserij op het bodemleven, het vaststellen van
voorwaarden voor het creëren van een databank met selectiviteitsgegevens entrawl penetration
in the seabed.
Onderzoek ter beantwoording van beleidsvragen ten aanzien van de boomkorvisserij,
voortvloeiende uit deverplichting in 1998een evaluatie te presenteren van de in de
Structuurnota Zee-en Kustvisserij genoemde voornemens ten aanzien van deze visserijmethode.
Praktijkonderzoek medegefinancierd door het PVnaar de mogelijkheden de selectiviteit van de
visserij op horsmakreel en makreel reedsvoor het net te verbeteren door middel van verbeterde
opsporings- en herkenningsmethoden op basisvan sonar's echolood- en sateliettechnieken.
Afhankelijk van detestuitkomsten van de prototypes vermogensmeter (najaar 1996) zal
RIVO-DLOde introductie ervan op praktijkschepen ten behoeve van LNV intensief begeleiden.
Producten

Rapportages en adviezen aan LNVbeleidsdirecties Directie Visserij,Natuur en GRR, waaronder
tussenrapportages inzake de evaluatie van de Structuurnota en onderzoek
migratiemogelijkheden vispassages.
Rapportages en adviezen aan EU,BEONenRWS.

andere relevante
programma's
indicatie omvang

totaal 4,2 M / , waarvan 1,9 M / t e n lastevan LNV

projecten

7555199
7556199
7650299
7557199
7558199
7561199
7562199
7600099
7560199

Multispecies Noordzee (RIVO-DLO, N. Daan)
Multispecies IJsselmeer (RIVO-DLO,W. Dekker)
Selectievere vistechnieken (RIVO-DLO, B.van Marlen)
Dem.ecosysteem Noordzee (RIVO-DLO,A.D. Rijnsdorp)
Pel.ecosysteem Noordzee (RIVO-DLO, H.J.L Heessen)
Verstoring aquatisch milieu (RIVO-DLO,S.J.de Groot)
Ecosysteem Kustwateren (RIVO-DLO,P.D.de Jong)
Visziektenonderzoek (RIVO-DLO, P.van Banning)
Ecosysteem Binnenwateren (RIVO-DLO,W.G.Cazemier)
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programma 283

Ontwikkeling entoepassingvan methoden voor de
kwantificeringvan genetische diversiteit t.b.v. natuur en
landschapsontwikkeling

programmaleider

Dr. B.Vosman — CPRO-DLO

aanvangsjaar

1996

eindjaar

1999

samenvatting

Moleculaire methoden voor de kwantificering van genetische diversiteit binnen populaties of
soorten -een onderdeel van biodiversiteit- worden ontwikkeld en ingezet voor het onderbouwen
en evalueren van maatregelen ten behoeve van deversterking van de kwaliteit en de
verscheidenheid van bestaande natuurgebieden, het karakteriseren van gebiedseigen plantmateriaal, en het conserveren van diversiteit in genenbanken.

aanleiding

Met de ratificatie van het verdrag van Rio deJaneiro heeft Nederland zich mede verantwoordelijk gemaakt voor het behoud van de biologische diversiteit op aarde. Degevolgen daarvan voor
beleid en onderzoek zijn beschreven in de nota 'Strategisch plan van aanpak biologische
diversiteit' door de Interdepartementale Werkgroep Biodiversiteit. Al eerder werd in het
Natuurbeleidsplan gekozen voor het duurzaam behoud van de natuurlijke verscheidenheid,
onder andere door middel van het creëren van de Ecologische Hoofdstructuur.
In het onderzoek ten behoeve van dit beleid liggen accenten op habitatkwaliteit en op de
ruimtelijke mogelijkheden voor vestiging. Daarbij worden populaties als homogeen beschouwd,
en demografische eigenschappen van populaties alsonafhankelijk van genetische eigenschappen.
Infeite bestaan populaties echter uit individuen met verschillende genetische eigenschappen, en
soorten uit populaties met verschillende genetische kwaliteiten. Bij sommige soorten is
tengevolge van processen in het verleden,onder meer door menselijk ingrijpen, de variatie zeer
beperkt en kunnen populaties inderdaad alsgenetisch bijzonder homogeen worden beschouwd.
Andere soorten vertonen echter een grote mate van genetische variabiliteit. De genetische
variatie binnen soorten isessentieel voor de mogelijkheid tot veranderen en adaptatie aan
nieuwe omstandigheden, en daarmee essentieel voor het (over)leven van de soort op de lange
termijn. Sinds kort zijn moleculair-biologische technieken ontwikkeld die het mogelijk maken om
ook de genetische diversiteit te meten.
Voor cultuurplanten geldt dat optalloze plaatsen landrassen of wilde verwanten verdwijnen of
al verdwenen zijn. Eendeel van dezevariatie Cgenetic resources') isbewaard door zeer veel
planten in genenbanken op te slaan.Het probleem t o t nutoe isgeweest dat de genetische
verschillen tussen deverschillende planten nooit kon worden bepaald,zodat ook het effect van
de bewaring op de grootte van de genetische variatie op de middellange termijn nog onbekend
is.Ook deze vragen kunnen nuworden beantwoord met behulp van moleculair-biologische
methoden.
Voor duurzame ontwikkeling enduurzaam gebruik van de natuur moeten de grootte van de
biologische diversiteit, en de ontwikkeling hiervan in detijd, kunnen worden gemeten, in
aanvulling op de diversiteit in aantallen soorten,die al langer kwantitatief wordt weergegeven.
Voor een beleid gericht op de ontwikkeling van natuurlijke — zichzelf instand houdende —
ecosystemen zijn devolgende typen gegevens ook van belang — maar nog niet voorhanden: hoe
groot isde genetische variatie binnen populaties planten of dieren in een natuurgebied? Leiden
maatregelen in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur, die versnippering moeten
tegengaan, inderdaad t o t behoud of zelfs vergroting van de genetische diversiteit, en zo t o t
instandhouding of zelfstoename van de mogelijkheden voor overleven van soorten? Wat isde
genetische variatie binnen entussen populaties of opstanden die worden aangemerkt als
genetische bronnen voor gebiedseigen plantmateriaal? Kunnen ze daardoor worden gebruikt als
gebiedseigen bronpopulaties voor nieuwe natuurgebieden, hetzij door spontane dispersie, hetzij
door aanplant, of planten we infeite maar één kloon aan? Onder welke omstandigheden zijn
organismen met een beperkte genetische variatie kwetsbaarder dan die met een grotere
variatie? Houden we de nog aanwezige genetische variatie in gewassen op een goede manier in
stand, bijvoorbeeld in genenbanken, of treedt door de gevolgde conserveringsmethoden een
sluipende erosie op?
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Dete beantwoorden vraag isin al deze gevallen: hoe groot isde genetische diversiteit? Deze
vraag naar kwantificering wordt in dit programma opgelost door de inzet van recent ontwikkelde moleculair-biologische methoden voor het meten van de verschillen tussen het genetisch
materiaal van verschillende planten, en de interpretatie van deverkregen gegevens met behulp
van populatiegenetica. Met andere woorden: de genetische diversiteit wordt gekwantificeerd.
Hiermee wordt het mogelijk om de genetische diversiteit te behouden ente sturen, met andere
woorden, om de genetische diversiteit te beheren.
De kwantificering van genetische diversiteit zal leiden t o t instrumenten om genetische isolatie
van populaties te kunnen detecteren, en om het effect van beleidsmaatregelen wat betreft de
genetische diversiteit te kunnen meten. Dit kan leiden t o t een reductie van kosten in de
ontwikkeling van strategische groengebieden, doordat de kans op onverwachte effecten en de
noodzaak tot heraanplant worden gereduceerd door het creërenvan meer stabiele populaties
planten of dieren. Ook kan de kwantificering van genetische diversiteit leiden tot beter
conserveren van genetische bronnen, dietevens beter toegankelijk zijn.
Daarmee zijn de doelgroepen van het hier beschreven programma: diverse organisaties die
betrokken zijn bij het beheer van natuurgebieden in ruime zin,zowel in de sfeer van beleid,
waarvoor instrumenten beschikbaar komen, alsin desfeer van uitvoering,waarvoor een betere
bepaling van de aanwezige genetische variatie binnen en tussen populaties mogelijk wordt.
Organisaties betrokken bij het conserveren en beheren van gebiedseigen bronmateriaal en
andere genetische bronnen, kunnen hun materiaal beter karakteriseren.
doel

Dit onderzoekprogramma beoogt: Het inzetten van moderne moleculair-biologische methoden
voor DNA-onderzoek voor het meten, kwantificeren en interpreteren van genetische diversiteit.
Het gaat daarbij bij voorkeur om breed inzetbare technieken, waarbij deverwerking en
interpretatie van de gegevens zoveel mogelijk wordt gestandaardiseerd. Keuzemomenten in het
onderzoek zullen in de projectbeschrijvingen worden uitgewerkt. Keuzes en eventuele
bijstellingen zullen plaatsvinden op basisvan de kwartaalrapportages.
i. Een belangrijk middel daarbij wordt gevormd door een of meer instrumenten waarmee men
de grootte van de genetische diversiteit van populaties kan weergeven. Deze meetlat zal
gebruikt kunnen worden in beleid en onderzoek. In het eerstejaar van het project zal
onderzocht worden wat voor indexen en meetlatten al bestaan, hoe ze zich hebben gedragen
in het gebruik, enwat hun eigenschappen zijn. Daarnaastwordt gekeken welke
eigenschappen gewenst zijn, zoals stabiliteit ten opzichte van een relevante referentiepopulatie, goede weergave van veranderingen in diversiteit, en bruikbaarheid op lokaal en
nationaal niveau.Vervolgens zal,in overleg met LNV-N en IKC-N,een keuze worden gemaakt.
De gegevens voor deze meetlat komen uit moleculair-genetische analyses van individuen uit
populaties, zoals die in dit programma worden uitgevoerd. Daarbij spelen ook de aard en
eigenschappen van de gebruikte technieken een rol.
Deze methoden en instrumenten worden in dit programma toegepast op drie gebieden:
ii. Ruimtelijke aspecten van natuurbeleid. Hierbij spelen vragen als:wat isde effectieve
populatiegrootte, wat isde relatie tussen populatiegrootte en genetische diversiteit, in welke
mate valt een kleine hoeveelheid genetische variatie samen met eenversnippering en isolatie
van populaties, en in welke mate wordt het negatieve effect van versnippering van populaties
inderdaad tegengegaan door natuurgebieden met elkaar te verbinden, kunnen
verspreidingsmodellen worden gevalideerd met behulp van genetische merkers?
Eenvolgende stap zou zijn het onderzoeken van het effect van genetische variatie op de
vitaliteit van populaties, uitgedrukt in populatiedynamische parameters, zoals kiemingspercentage, kiemplantoverleving, levensduur, reproductiefrequentie en -effectiviteit. De
noodzakelijke capaciteitsinzet voor deze stap (2-3fte perjaar, gedurende de gehele
programmaduur) isechter nu niet binnen dit programma voorhanden.
iii. Identificatie enwaardering van gebiedseigen herkomsten. Hierbij moet de genetische
kwaliteit van gebiedseigen plantmateriaal worden bepaald,en de genetische diversiteit
vergeleken met die van andere herkomsten of opstanden die alsbronpopulatie kunnen
dienen. Degrootte van de genetische diversiteit die voorhanden iskan dan worden afgezet
tegen de hoeveelheid variatie die wenselijk zou zijn om populaties te verkrijgen die zichzelf
in stand kunnen houden. Dit zijn belangrijke vragen,bijvoorbeeld bij herintroductie van
soorten of aanplant van bossen.
iv. Beheer van collecties van cultuurplanten en hun wilde verwanten, in situ (op locaties in
gebieden waar deze van nature voorkomen) en exsitu (genenbanken). In beide gevallen kan
door selectie een deel van de aanwezige genetische variatie verloren gaan en daarom is het
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van belang dit proceste meten en eventueel bij te sturen. Ook kan op basisvan de verkregen
kennis de collectiesamenstelling van genenbanken worden geoptimaliseerd. De verkregen
instrumenten zullen ook inzetbaar zijn bij de ontwikkeling van een duurzame landbouw.
Hoewel de specifieke toepassingen verschillen, isde behoefte aan kwantificering van genetische
variatie gemeenschappelijk voor deverschillende vraagstellingen. Daarom kan een onderzoekprogramma dat zich richt op deze gemeenschappelijke behoefte, met een bundeling van en een
kruisbestuiving tussen bestaande expertises,zowel op het gebied van de moleculaire biologie als
op dat van de populatiebiologie en de ecologie,veel vooruitgang boeken in het ontwikkelen,
testen entoepassen van methoden voor het kwantificeren van genetische diversiteit. Daarmee
wordt, kosten-effectief, een breed inzetbaar beleidsondersteunend instrument gevormd. De
eerstetoepassingen zullen binnen het programma worden gedaan.Verder zullen de gegevens
die hier worden gegenereerd, gebruikt worden bij het ontwikkelen entoetsen van ecologische
modellen.
planning 1997

Binnen programma 283worden moleculaire methoden voor het kwantificeren van genetische
diversiteit binnen entussen populaties van soorten ontwikkeld en ingezet voor het
onderbouwen en evalueren van maatregelen ten behoeve van de versterking van de kwaliteit en
deverscheidenheid van bestaande natuurgebieden, het karakteriseren van gebiedseigen
plantmateriaal, en het conserveren van diversiteit in genenbanken.
In 1997 ishet volgende gepland:
Onderzoek aan natuurlijke populaties:
- Genetische gegevens worden verkregen aanAnemone nemorosa (bosanemoon) uit een
proefgebied inTwenthe. Dit geeft inzicht in hoeveel individuen leven in dit bos,welk inzicht
een direct effect heeft op de ideeën over de mogelijkheden van dispersie van planten uit de
bos-ondergroei in natuurontwikkelingsprojecten.
- Verzamelen en verwerken van populatie-genetische gegevens van heikikkers (Ranaarvalis) uit
meer en minder geïsoleerde vennen in Drenthe. Gekeken wordt in hoeverre isolatie van
kleine populaties optreedt en gevolgen heeft voor de genetische diversiteit. Hieruit volgt een
schatting van deweerstand van bepaalde landschapselementen voor deze kikkers. Met deze
methode kan worden bepaald in hoeverre beheers- en inrichtingsmaatregelen in het kader
van de EHSvoor deze soort effectief zijn.
- Op basisvan de bemonstering die in 1995werd uitgevoerd,wordt de genetische variatie
binnen entussen populaties van graslandsoorten (Cirsium dissectum (Spaanse ruiter), Succisa
pratensis (Blauwe knoop), Filipendula ulmaria (moerasspirea) of Danthonia decumbens
(Tandjesgras) bepaald.Tevenswordt gekeken welke genotypen na uitzaaien opkomen op de
proefpercelen in de Ossenkampen. De bemonstering van verschillende populaties doorheen
Nederland geeft inzicht in dewijze waarop detotale hoeveelheid genetische variatie kan
worden geschat. De herintroductieproef geeft inzicht in de mate waarin tijdens
herintroductie een selectie of verschuiving van genotypen kan optreden.Tesamen geeft dit
aan hoe de grootte van de genetische verschillen tussen populaties in Nederland zich
verhoudt t o t deverschuiving die kan optreden bij herintroductie. Dit isvan belang bij de
bepaling van 'gebiedseigen' materiaal.
Inde eerstetwee projecten, het onderzoek aan bosanemoon en heikikker, wordt nauw
samengewerkt met IBN-DLO,dattegen de inzet vanuit dit programma eenzelfde inzet vanuit
SEO-gelden plaatst. In het derde project wordt nauw samengewerkt met AB-DLO, dat ook een
gelijke inzet vanuit SEOlevert.
Onderzoek aan genenbanken:
- Onderzoek in het kader van het door de EUmedegefinancierde project 'ontwikkeling van
snelle moleculaire technieken voor de screening en evaluatie van genetische diversiteit' zal dit
jaar worden afgesloten met nog twee publicaties (zie lijst).
- Het recent gestarte onderzoek naar de effecten van vermeerdering op de genetische
integriteit van kruisbevruchtende soorten zalworden voortgezet met het verzamelen van
AFLPen microsatelliet gegevens voor 50witte kool accessies.Deze gegevens zijn nodig om
een schatting te kunnen maken van de kansop genetische erosie ten gevolge van
vermeerderingen.
Overkoepelend onderzoek:
- Op basisvan literatuur en bovenstaande analyseswordt kennis over de mogelijkheden voor
het kwantificeren van genetische diversiteit in planten op verschillende niveaus: binnen
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populaties,tussen populaties of accessiesvan één soort, entussen verwante soorten, verwerkt
tot een rapport. Eenmeetlat om de gekwantificeerde genetische diversiteit, danwei de
veranderingen daarin,uit te drukken, iseen instrument om beleid inzake genetische
diversiteit op te stellen,en het effect van maatregelen te monitoren ente toetsen.
Publicaties

- Vosman, B& P.Arens. Molecular characterization of GATA/GACA microsatellite repeats in
tomato
- Van de Wiel, C, P.Arens and B.Vosman. Molecular analysis of variation in lettuce by
oligonucleotide fingerprinting and ITSsequencing
- Van de Wiel, C, P.Arens and B.Vosman. Isolation and characterisation of microsatellite
sequencesfrom lettuce
- Vosman, B.Variations on atheme. In:Molecular tools for screening Biodiversity: Plants and
Animals, eds: Karp,A., Ingram, D.S.and Isaac, P.Publishers: Chapmann and Hall
- Vosman, B.The useof molecular markers for the identification of tomato cultivars. In:
Molecular tools for screening Biodiversity: Plants and Animals, eds: Karp,A., Ingram, D.S. and
Isaac,P.Publisers: Chapmann and Hall
- Grashof-Bokdam, C.J.,J. Jansen & MJ.M.Smulders. Localdispersal of seeds of Lonicera
peridymenum (honeysuckle) measured by genetic analysis
Lezingen

andere relevante
programma's

29, 277, 282, 286, 287, 304,305

indicatie omvang

totaal 0,8 Uf ten lastevan LNV

projecten

2.130.022

2.130.016

2.130.027
2.130.028
2.130.029

Toetsing van dispersie-envestigingsmodellen met behulp van moleculairbiologische methoden (CPRO-DLO,M.J.M. Smulders; IBN-DLO, RJ. Bijlsma,
C.J.Grashof-Bokdam en CC.Vos)
Ontwikkeling van snelle moleculaire en celbiologische technieken voor de screening
en evaluatie van genetische diversiteit bij planten (CPRO-DLO, B.Vosman)
Genetische diversiteit en de herintroductie van graslandplanten (CPRO-DLO,
M.J.M. Smulders;AB-DLO,A.K. van der Werf)
Effecten vanvermeerderingen op de genetische integriteit van kruisbevruchtende
genenbank accessies(CPRO-DLO,C.C.M.van de Wiel)
Instrumenten en methoden voor het kwantificeren van genetische diversiteit.
(CPRO-DLO,M.J.M. Smulders,J.Jansen)
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programma 304

Gebiedsgerichte oplossingen voor behoud en ontwikkeling van
de kwaliteit van natuur en landschap door landbouwbedrijven

programmaleider

dr.ir. H. Korevaar - AB-DLO

aanvangsjaar

1997

eindjaar

2000

samenvatting

In dit programma wordt gezocht naar mogelijkheden ter verhoging van natuur- en
landschapswaarden in het agrarisch gebied.Het onderzoek isgericht op analyse van actuele en
potentiële kwaliteiten van natuur en landschap,verkenning van mogelijk-heden voor
verbetering ervan en de sturingsmogelijkheden hierbij. Hierbij gaat het om abiotische processen,
ecologische processen,bedrijfsmatige processen en ruimtelijke rangschikking op (voormalige)
landbouwgronden binnen 'witte gebieden' alsook binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

aanleiding

Het Nederlandse landschap isin sterke mate beïnvloed door menselijke activiteiten. Door een
eeuwenlang uitoefenen van eenzelfde manier van grondgebruik die nauwverbonden was met de
plaatselijke omstandigheden ontstonden een aantal zeer verschillende cultuurlandschappen van
het overbekende veenweide-gebied tot de essenen heidevelden toe, elk met zijn specifieke
biotopen en levens-gemeenschappen.
NadeTweede Wereldoorlog traden snelle en ingrijpende veranderingen op in de Nederlandse
samenleving die veel invloed hadden op de landbouw. Desterke intensivering, mechanisering en
schaalvergroting van de landbouw leidden tot een grote achteruitgang in de biotopen voor een
groot aantal planten-en diersoorten,terwijl ook devisueel karakteristieke landschapsvormen
snel in oppervlakte zijn teruggelopen.
Na de publicatie van de Relatienota in 1975 iser een aantal jaren veel aandacht geweest voor
verweving van landbouw en natuur. De belangstelling in de land-bouw voor het aangaan van
beheersovereenkomst bleef inveel gebieden gering, het was een kostbaar instrument en over de
effectiviteit ervan voor het verhogen van de natuurwaarden werden regelmatig twijfels geuit. De
reactie hierop was een natuurbeleid dat uitging van scheiding van functies. In het
Natuurbeleidsplan (1990)wordt de insteek gekozen voor het realiseren van een Ecologische
Hoofd-structuur in Nederland. In het Handboek Natuurdoeltypen van IKC-Nisvoor de
verschillende Nederlandse fysisch-geografische regio's aangegeven welk natuur-doeltype binnen
de EHSgerealiseerd kan worden. Erwordt in het Handboek slechts op globale wijze aandacht
besteed aan de mogelijkheden t o t realisering van natuur op landbouwgronden. Het is echter
nadrukkelijk de bedoeling van de overheid (Nota Dynamiek en Vernieuwing, 1995) om binnen
landbouwgebieden meer aandacht te besteden aan natuur en landschap, zowel op gronden die
in gebruik zijn bij boeren alsop gronden die verworven worden voor natuurontwikkeling en
reservaatsvorming. In dit programma wordt nagegaan welke ecologische en landschappelijke
kwaliteiten realiseerbaar zijn binnen agrarische landschappen met differentiatie naar biotische
en abiotische condities en naar landbouwkundig gebruik (o.m. graasveehouderij, akkerbouw en
multifunctioneel grondgebruik).
In dit programma onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn voor het behoud en verder
ontwikkelen van de ecologische kwaliteiten (zowel biotopen als afzonderlijke soorten) en
landschappelijke kwaliteiten binnen de'witte gebieden', maar ook op (voormalige)
landbouwgronden binnen de EHS.Dusonderzoek hoe ecologisch kansrijke situaties op lokaal- en
bedrijfsniveau beter kunnen worden benut, inclusief de afweging van ecologische baten en
landbouwkundige inpasbaarheid (zowel technisch alseconomisch) en de mogelijkheden t o t
sturing van deze ontwikkeling.
Eendeel van de benodigde ecologische, bedrijfstechnische en bedrijfseconomische kennis is naar
verwachting reeds beschikbaar uit eerder onderzoek. Eeneven-wichtige integratie van deze
kennis en detoepassing ervan bij het maken van afwegingen tussen ecologische baten en de
kosten op bedrijfsniveau ontbreekt echter grotendeels. Zowel de samenleving alsde boer (en
soms ook de natuur-beheerder) staan intoenemende mate voor de vraag hoeveel geld ze willen
investeren in inrichting en beheer van natuur enwelk rendement zevan die inspanning kunnen
verwachten. Deeffecten op natuur en bedrijfsresultaat worden modelmatig berekend, maar
zullen ook op lokaal-en bedrijfsniveau worden getoetst.
Daarnaast isnieuw experimenteel onderzoek nodig o.a.voor vragen hoe natuur- en
landschapswaarden verder ontwikkeld kunnen worden op bedrijfs en lokaal niveau.
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Het onderzoek zal leiden t o t adviezen voor overheden, boeren en natuurbeheersorganisaties.
doel

Het programma richt zich op kennisontwikkeling in brede zin voor het in evenwicht met elkaar
ontwikkelen van landbouw en natuur en landschap.Vanuit het beleid isgevraagd het onderzoek
toe te spitsen op:
1. een analyse van de kwaliteiten van het agrarisch landschap;
2. het zoeken naar haalbare en leefbare mogelijkheden voor de producenten van dit landschap,
m.a.w. de inpasbaarheid van natuur en landschap in de bedrijfs-voering bij verschillende
bedrijfsstijlen;
3. inzicht in de afwegingsmechanismen op bedrijfsniveau, m.b.t. ecologie en economie;
4. inzicht in bruikbaarheid en effecten van bestaande instrumenten, inclusief het meeliften met
andere beleidsmaatregelen en-instrumenten o.a. economisch,fiscaal,water, ruimtelijke
ordening).
Enbovenstaande vragen uit te werken naar het lokale (gebieds)niveau en het bedrijfsniveau.
Als lokaalniveau beschouwen we bedrijven met hun omgeving (max. enkele honderden ha's).
Naar verwachting iseen deel van de benodigde ecologische, bedrijfstechnische en
bedrijfseconomische kennis reeds beschikbaar. De integratie van deze kennis en de toepassing
ervan bij het maken van afwegingen tussen ecologische baten en de kosten op bedrijfsniveau
ontbreekt echter groten-deels. Deze integratie zal gedeeltelijk modelmatig plaatsvinden, waarbij
ook eenvoorspelling van de effecten op natuur en bedrijf zal worden gemaakt. De uit-komsten
zullen in een aantal gevallen op lokaal-en bedrijfsniveau worden getoetst. Daarnaast is
aanvullend experimenteel onderzoek noodzakelijk.
Onderzoek vindt plaats naar:
1. Welke natuur- en landschappelijke kwaliteiten zijn waar gewenst, welke poten-ties zijn er op
lokaal niveau en hoe isde gewenste kwaliteit te bereiken of zo dicht mogelijk te benaderen?
Aanpak:
- inventarisatie van de aanwezige kwaliteiten op lokaal niveau;
- aan de hand van de abiotische en ecologische omgevingsfactoren inschatten welke
kwaliteit bereikbaar is;
- nagaan welke maatregelen op ecologischterrein nodig zijn om de gewenste kwaliteit te
bereiken of te benaderen.
Uitvoering: m.n.SC-DLO,IBN-DLO,AB-DLO,IPO-DLO
2. Welke natuurplannen op bedrijfs- en lokaal niveau zijn gewenst en in hoeverre zijn ze
inpasbaar bij de lokale (abiotische) omstandigheden en in de managementsystemen (de mate
waarin en dewijze waarop boeren vanuit hun visie productiemiddelen inzetten) die in het
betreffende gebied voorkomen?
Aanpak:
- inventariseren van de in het gebied voorkomende management-systemen (heeft ook te
maken met de bedrijfsstijl);
- uitwerken van een aantal natuurplannen in bedrijfs- en lokaal verband (of:
natuurproductiesystemen);
- uitwerken van welk natuurdoeltype het beste past bij welk managementsysteem welke
aanpassingen in de bedrijfsvoering nodig zijn om d a t t e kunnen realiseren enwat de
kosten daarvan zijn;
- uittesten van combinaties van natuurplannen en managementssystemenop en in
samenwerking met voorhoedebedrijven; hun effecten op natuur, landschap en
bedrijfsvoering.
Uitvoering: m.n.AB-DLO, IBN-DLO, ID-DLO,IPO-DLO,LEI-DLO
3. Welke sturingsmogelijkheden zijn er om de ecologisch kansrijke situaties inderdaad te
benutten door aante sluiten op de in het gebied aanwezige mogelijkheden en
bedrijfsstructuur?
Aanpak:
- nagaan welke afwegingsmechanismen op bedrijfsniveau een rol spelen bij de afweging
tussen ecologie en economie;
- wat zijn de effecten van het op inzetten van verschillende combinaties van
(beleids)instrumenten;
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-

hoe kunnen de beschikbare (beleids)instrumenten worden ingezet om de ontwikkelingva
een gebied in de gewenste richting te stimuleren.
Uitvoering: m.n. LEI-DLO,AB-DLO, IBN-DLO,SC-DLO

De punten 1 tot en met 3 komen via een onderling interactief procestot stand.
planning 1997
andere relevante
programma's

129,248,265,266, 274

indicatie omvang

totaal 1,8 M / t e n laste van LNV

projecten

10309
10312
10321
10401
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Verschraling alsmiddel tot herstel van soortenrijke graslanden (AB-DLO, M.J.M. Oomes
Technieken ter bevordering van kieming en vestiging van plantesoorten in extensieve
graslanden (AB-DLO,H. Korevaar)
Analyse van eigenschappen van graslandplanten onder geconditioneerde
omstandigheden (AB-DLO,A.K. van der Werf)
Organische-stofdynamiek en mineralisatie-immobilisatie-turnover in de rhizosfeer bij
verschralingvan graslandecosystemen (AB-DLO,PJ.Kuikman)

programma 305

Bodemkwaliteit en microbiële diversiteit

programmaleider

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

aanvangsjaar

1996

eindjaar

1999

samenvatting

Dit programma richt zich op (i) de mogelijke effecten van milieubelasting, met name
bodemverontreiniging, op de biologische diversiteit in de bodem en (ii) op de gevolgen van een
verlaging van 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-stofen nutriëntenbeschikbaarheid) en bodemgezondheid (natuurlijke weerbaarheid tegen ziekten en
plagen).

aanleiding

Sinds de Conferentie Biologische Diversiteit in Rio deJaneiro in 1992 iser een internationale
consensus ontstaan over de zorg over de afname van biologische diversiteit alsgevolg van de
aantasting van het leefmilieu. Deze aantasting kan onder meer het gevolg zijn van
versnippering, verzuring enverontreiniging. De Nederlandse regering heeft zich gecommitteerd
aan de uitkomsten van deconferentie van Rio,en heeft daartoe een Strategisch Planvan Aanpak
Biodiversiteit (SPA) gepresenteerd (LNV,VROM enV&W) waarin het Nederlandse beleid t o t
instandhouding van biodiversiteit wordt uiteengezet. Uit de formele analyse van het
Nederlandse beleid blijkt dat een groot aantal verplichtingen reedsvoldoende aan de orde
komen in het beleid zoals neergelegd in o.a. het 'Natuurbeleidsplan', het 'Nationaal
Milieubeleidsplan 2'. Er isechter ook aanvullende actie nodig. In het SPAwordt daarom een
aantal speerpunten geïdentificeerd omvattende onder meer deversterking van het behoud en
duurzaam gebruik van biologische diversiteit buiten de beschermde gebieden,en de versterking
van onderzoek, evaluatie en monitoring. Gepleit wordt voor de zogenaamde functionele
integriteitsbenadering, waarbij biodiversiteit gekoppeld wordt aan milieukwaliteit, en
uitgewerkt wordt intermen van behoud van de verschillende functies van het ecosysteem, zoals
de 'sink-en source-functie' en het onderhouden van ecologische kringlopen. In het SPA wordt
expliciet ook aandacht gevraagd voor biodiversiteit buiten de ecologische hoofdstructuur (EHS),
waarbij moet worden gestreefd naar een niveau van biodiversiteit wat voldoende geacht wordt
om de life-support functies (LSF)van de ecosystemen te waarborgen. Onder de LSF's wordt
verstaan het geheel van biochemische processen alsafbraak van afvalstoffen, regeneratie van de
bodem, zuurstofproductie, facilitering van energie- en materiekringlopen, weerbaarheid tegen
ziekten en plagen etc,dievoor levensprocessen essentieel zijn.
Nadere beleidsverkenning
a. InhetSPA(LNV,VROM,V&W)wordtversterkingbepleitvanbehoudenduurzaamgebruikvanbiologische
diversiteit buitendeEHS, d.m.v.onderzoek,evaluatieenmonitoring,metalsthema/actiepunt NMW1b:
operationaliseren vanbiodiversiteitsdoelstellingenbuitendeEcologischeHoofdstructuur(EHS) tenbehoeve
vanhetmilieubeleid, metaandachtvoorlagerelevensvormen, dezogenaamdecryptobiota, enlifesupport
systems (LSS).
b. DoordeDLO-werkgroep Biodiversiteit (IBN-,IPO-, SC-, CPRO-,ID-enAB-DLO)wordenin DLO-onderzoek
aanbiodiversiteit:eenverscheidenheidaanlopendeengewensteexpertise-ontwikkelingopbasisvanhet
SPAvierthema'sgeformuleerdwaarinsprakeisvaneeninhoudelijke kennisleemte,metalskennisleemte
1:debetekenisvandediversiteitvancryptobiota vooressentiëlelevensprocessen. Bijhorendactiepunt:
entamerenvanonderzoek naardebetekenisvancryptobiota inrelatietot bodemprocessenentot het
optredenvanziektenenplagen, alsmederuimtelijke processenviaoffrering inLNVprogrammafinanciering.
c. IndeRMNO/NRLO-studieBiodiversiteit:omgevingskwaliteitvoorbiodiversiteit, onderzoekprogrammering
&hanteren vanonzekerheidwordteenviertalthema'sonderscheiden,waaronder eenthema 3:
Biodiversiteit enmilieufuncties.Voorditthemawordt aanbevolenonderzoekteverrichtennaarde
kwantitatieveenkwalitatieverolvansoortenbijhetvervullen vanlife-supportfunctiesenmilieufuncties,
zoalsstofstromenenregeneratieprocessen.Alskennisleemtewordt genoemdderolvancryptobiota inlifesupportfuncties,dieverondersteldwordt grootte zijn,maarwaarnognauwelijksonderzoekaanis
verricht.
d. DeN59-CieEijsackers(aangekondigdinhetSPAmetRIVM,DLO, RIZA,RIKZ)steltmetbetrekkingtot het
thema biodiversiteit enmilieufunctiedatditthema inhetrapportvandeDLO-werkgroep isterugtevinden
in kennisleemte 1.debetekenisvancryptobiotavoorlevensprocessen.Doordewerkgroepwordende LSF
uitgewerkt intermenvan:
(1) afbraakenomzettingvandoodorganischmateriaal,waardoorvoedingsstoffenwordenvrijgemaakt
voorplantengroei,
(2) behoudenherstelvaneengezondebodemstructuur, nodigvooreenadequatevochten
luchthuishouding.
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(3) deregulatievanziektenenplagendiegeachtwordenmeerkanstekrijgennaarmateecosystemen
meervandenatuurlijkesoortenrijkdom hebbenverlorenen
(4) deafbraakvanallerleisysteemvreemdestoffen,zoalsolieresiduenenpolycyclischearomaten.
e. DeProjectgroep BodembiologischeindicatorenvoorLSF (RIVM,coörd., AB-DLO,IBN-DLO,LUW,VUA)heeft
geschiktebodembiologische indicatorenvoorLSFgeïdentificeerd,medemethetoogopmogelijke
toepassinginhetLandelijk MeetnetBodem.
Dit programma richt zich op deze 'functionele' biodiversiteit in relatie t o t life-support functies in
bodemecosystemen en met name op de invloed van milieufactoren die de bodemkwaliteit
aantasten, zoals de belasting van verontreinigende stoffen. Daarmee sluit dit programma nauw
aan op het systeemgerichte bodem-ecotoxicologische onderzoek, waarin de gevolgen en risico's
van bodemverontreinigingen worden vastgesteld op het niveauvan het functioneren van
bodemecosystemen intermen van organische-stofafbraak en de mineralisatie van nutriënten. Dit
systeemgericht onderzoek iseen antwoord op devraag vanuit het beleid risico-analyses te
richten op het niveau van levensgemeenschappen en het functioneren van ecosystemen, zoals
onder meer gesteld in het RMNO/NRLO-adviesSysteemgerichte ecotoxicoiogie (1993) en hetgeen
thans nader wordt uitgewerkt door de Gezondheidsraad Commissie Voedselweb-benadering in
de ecotoxicoiogie.
Het onderzoek in dit programma richt zich op de 'cryptobiota', dat zijn die organismen die
weinig opvallen vanwege hun afmeting en/of verborgen leefwijze en niet als doelsoorten in het
natuurbeleid worden gehanteerd, maar wel voor de LSFvan belang geacht worden te zijn.
Omdat het programma zichtevens richt op de biodiversiteit in gebieden buiten de Ecologische
Hoofd Structuur, richt het onderzoek zich op devaststeling van het basale, dat wil zeggen
minimaal te handhaven niveau van biodiversiteit dat aanwezig moet zijn om te zorgen dat de
LSF'sin stand blijven en daarmee het bodem-ecosysteem blijft functioneren.
Voor wat betreft de life-support functies richt het programma zich op twee belangrijke aspecten
van bodemkwaliteit, namelijk (i) bodemvruchtbaarheid (organische-stof- en
nutriëntenbeschikbaarheid) en (ii) bodemgezondheid (natuurlijke weerbaarheid tegen ziekten
en plagen).
Voor bodemvruchtbaarheid zalworden gekeken naar de organische-stofdynamiek en de
daaraan gekoppelde nutriëntendynamiek. Beidezijn het microbieel gestuurde processen waarbij
een veelheid van organische verbindingen die met verschillende snelheden worden afgebroken.
De mate waarin de microbiële populaties in de bodem in staat zijn deze verbindingen af te
breken hangt af van hun 'genetisch arsenaal',dat wil zeggen de (genetische) diversiteit binnen
de microbiële populaties moeten de 'codes' bevatten die nodig zijn voor de voor de aanmaak van
de benodigde enzymen. Met de 'Biolog-toets' kan een directe relatie worden gelegd tussen
verlies aan biodiversiteit enverlies aan organische-stof-afbraakroutes. Met behulp van reeds
bestaande modellen kan worden nagegaan wat de eventuele effecten zijn van veranderingen in
de organische-stofdynamiek en nutriëntenbeschikbaarheid op de korte t o t middellange termijn.
In denatuurlijke weerbaarheid van de bodem tegen ziekten en plagen speelt een grote
verscheidenheid aansoorten bodemorganismen, met name cryptobiota, een belangrijke rol. Een
verlaging van de cryptobiotische biodiversiteit kan daarom leiden t o t een gemakkelijker
optreden van ziekten en plagen.Dit programma beoogt de sleutelcomponenten in de
cryptobiotische biodiversiteit te bepalen dievan belang zijn voor de bodemweerbaarheid.
Hiermee wordt een meetlat verkregen die effecten van cultuurmaatregelen en bodemvervuiling
op de gezondheid van de bodem kanvaststellen envoorspellen.
Daarnaast zal door middel van modellering inzicht worden verkregen over welke typen van
verstoringen de stabiliteit enstructuur, en daarmee de diversiteit, van de
bodemlevensgemeenschap aantasten, omte begrijpen welke vormen van milieubelasting kunnen
leiden t o t aantasting van biodiversiteit en bodemkwaliteit. Destabiliteit bepaalt in hoeverre de
levensgemeenschap bestand istegen verstoringen en daarmee de kans dat er alsgevolg van
verstoringen soorten verdwijnen en de diversiteit afneemt. Tevens bepaalt de stabiliteit de
snelheid waarmee het systeem na eenverstoring weer kanterugkeren naar het oorspronkelijke
of een nieuwe evenwicht. Destabiliteit wordt enerzijds bepaald door de samenstelling van de
levensgemeenschap (aantal soorten), maar ook door dewijze waarop het systeem 'energetisch' is
georganiseerd in devorm van energiestromen en-hoeveelheden.Voor dit aspect van
bodemkwaliteit kunnen naast micro-organismen ook de bodembewonende insecten en mijten
van belang zijn. Het Lifelike Soil Stability Model (LSSM) zalworden gebruikt om een relatieve
maat voor de stabiliteit van het systeemte verkrijgen en de rol van de verschillende soorten en/of
groepen van organismen in de stabiliteit van het ecosysteemte analyseren.
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doel

Maatschappelijke doelstelling: In de beleidsdocumenten die vermeld staan in de
programmabeschrijving en voetnoot 1wordt prioriteit gegeven aan de koppeling van
biodiversiteit aan milieukwaliteit. In dit programma wordt deze koppeling gelegd met
betrekking t o t de kwaliteit vande bodem intermen van bodemvruchtbaarheid en
bodemgezondheid. Daarmee wordt tevens inzicht verkregen in hoe biodiversiteitsdoelstellingen
kunnen worden geoperationaliseerd in het milieu-en natuurbeleid, met name voor wat betreft
de (minimale) niveaus van biodiversiteit die nodig zijn om de bodemkwaliteit (zowel binnen als
buiten de EHS)te waarborgen.
Ten aanzien van de wetenschappelijk-technische doelstellingen zal getracht worden binnen de
planperiode uitsprakente doen over:
(i) Decryptobiotische biodiversiteit en LSF'sin bodemecosystemen op basisvan
veldwaarnemingen in goed georganiseerde bestaande meetnetten, en over de effecten van
milieubelasting op diversiteit en LSF'sdoor bodemste vergelijken dieverschillend in gebruik,
geschiedenis,verontreiniging. Hierbij wordt gestreefd naar aansluiting bij reeds bestaande
bodemmeetnetten, met name het landelijk Meetnet Bodem (RIVM).Voorafgaande hieraan
zal er eerst onderzoek verricht worden aan een aantal modelsystemen waarin verschillende
niveausvan bodemverontreiniging zijn aangelegd in landbouwpercelen. Met deze
modelsystemen kunnen methoden worden uitgetest en geperfectioneerd. Bovendien bieden
deze systemende mogelijkheid zowel de contrastentussenextreme situaties alstrends over
vervuilingsgradiënten vastte stellen,
(ii) De betekenis van afname van de biodiversiteit voor life-support functies van de bodem. Het
genetisch potentieel van de microbiële populaties zal worden doorvertaald naar welke
organische-stofverbindingen door de micro-organismen worden afgebroken. Door middel van
bestaande simulatiemodellen (VanVeen J.A. and Paul E.A. (1981) Can.J.Soil Sei.61,185-201;
Verberne et al.(1990) Neth.J.Agric. Sei.38,221-238) zal worden nagegaan hoe een
aantasting van de biodiversiteit doorwerkt naar organische-stofdynamiek.Voor de relatie
tussen biodiversiteit en nutriëntencycli wordt gebruik gemaakt van het Detrital Food Web
Model (DFWM) dat reedsvoor een groot aantal bodemecosystemen isgevalideerd (Hunt H.W.
et al.(1987) Biol. Fertil.Soils3, 57-68;De Ruiter P.C. et al. (1993) Plant Soil 157,263-273).
Tevens zal worden nagegaan welke specifieke microbiële populaties aanwezig moeten zijn
om een adequaat niveauvan natuurlijke weerbaarheid tegen ziekten en plagen te
waarborgen,
(iii) Met behulp van het bestaande Lifelike SoilStability Model (LSSM),dat eveneens reeds is
toegepast voor een aantal bodemecosystemen (De Ruiter P.C. et al.(1995) Science269,
1257-1260),zal de structuur en stabiliteit van de microbiële bodemlevensgemeenschap
worden geanalyseerdteneinde vastte kunnen stellen soorten ('keystone species') en/of
interacties ('keystone interactions') van belang zijn voor destabiliteit en daarmee voor
handhaving van de biodiversiteit.
Fasering: In 1996 isoverleg geweest met RIVM,IBN-DLO,LUW (vakgroep Terrestrische Oecologie
en Natuurbeheer) en deVUA (vakgroep Oecologie en Oecotoxicologie) over welke biologische
indicatoren voor biodiversiteit en life-support functies in meet- en monitoringprogramma's
bruikbaar zijn. In 1997zal eenconcrete start worden gemaakt met de monitoring.Tevens zal in
1997een relatie worden gelegd tussen de microbiële diversiteit en organische-stofafbraak, en de
effecten van bodemverontreiniging hierop, met behulp van de biolog-methode. In dejaren 19981999zal op basisvan develdwaarnemingen de relatie tussen biodiversiteit, organischestofdynamiek en nutriëntenkringlopen worden geanalyseerd door middel van de
simulatiemodellen. In 1997-1998 zal de experimenteel-modelmatige analysevan structuur en
stabiliteit van bodemlevensgemeenschappen worden afgerond, onder meer middels een
proefschrift.
Aanpak: Door de integrale aanpak van het doen van (veld)waarnemingen en modellering zal
gaandeweg het programma de modellering beter aanwijzing geven over opwelke wijze
biomonitoring moet plaatsvinden en,andersom,op welke wijze de modellen verder kunnen
worden ontwikkeld en geperfectioneerd. BijAB-DLO en IPO-DLObestaat de nodige expertise het
onderzoek volgens planning uit te voeren.Demethoden ter bestudering van de biodiversiteit in
de bodem zijn bij de instituten aanwezig,met uitzondering van een directe maat voor de
(genetische) diversiteit van micro-organismen.Omdat dit een belangrijk aspect isvan
bodembiodiversiteit, tevensvoor de ontwikkeling van een meetlat en/of index voor
biodiversiteit, isten behoeve van deze methodiek-ontwikkeling eenSEO-project ingediend.
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planning 1997

In 1997wordt een biologische methode ontwikkeld en geperfectioneerd waarmee de microbiële
populaties in de bodem kunnen worden onderzocht op welke bestanddelen binnen de bodemorganische stof zij kunnen afbreken. Dit geeft een kwantitatief en kwalitatief beeld van hun
genetisch arsenaal.Dit gebeurt in een model-systeem waarin op perceelniveau de bodem in meer
of mindere mate isverontreinigd met koper.
In 1997wordt vastgesteld welke parameters van belang zijn om voor het meten van biodiversiteit
en life-support functies in actuele situaties van bodem-verontreiniging. Deze desk-studie wordt
uitgevoerd in samenwerking met RIVM,VUA, LUW en IBN-DLO.
In 1997wordt vastgesteld aanwelke voorwaarden een bodemmeetnet moet voldoen om op
adequate wijze biodiversiteit en life-support functies representatief te kunnen monitoren. Deze
studie wordt uitgevoerd in samenwerking met RIVM.
In 1997 zal een start worden gemaakt met het veldprogramma.
In 1997zal met een aantal buitenlandse partners,waarmee in het kader van de EU concerted
action Microbial biodiversity and ecosystemfunction wordt samengewerkt, een experiment
worden uitgevoerd naar desnelheidwaarmee biodiversiteit en functies zich herstellen na een
verstoring.
In 1997 zal getracht worden uitspraken te doen over welke soorten en/of groepen van
organismen een sleutelrol spelen in de handhaving van de structuur en stabiliteit van de
bodemlevensgemeenschap. Dit werk wordt verricht op basisvan beschikbare informatie over
bodem-levensgemeenschappen en het Lifelike Soil Stability Model (LSSM).
Erwordt in 1997 gewerkt aan uitspraken over welke soorten en groepen van organismen
aanwezig moeten zijn om een adequaat niveauvan natuurlijke onderdrukking van ziekten en
plagen te waarborgen.

andere relevante
programma's

224,234,264, 304

indicatie omvang

totaal 0,8 M / ten lastevan LNV

projecten

10404a
10404b
10402a
0402b

55.304
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Kwantificering van de microbiële diversiteit in de bodem met behulp van de biologtoets (AB-DLO,J.Bloem)
Karakterisering genetische diversiteit met Denaturatie-Gradient Gel Electroforese
(AB-DLO,J.Bloem)
Analyse van destructuur en stabiliteit van bodemlevensgemeenschappen op basis
van veldstudies en met behulp van het LSSMmodel (AB-DLO,A.M. Neutel)
Analyse van de rol van soorten en/of groepen in nutriëntenkringlopen in de bodem
op basisvan veldstudies en met behulp van het DFWM model (AB-DLO,
P.C.de Ruiter)
Cryptobiotische bodembiodiversiteit en de bodemweerbaarheid tegen ziekten en
plagen (IPO-DLO,J.D.van Elsas)

Programma 316

Stad-Land (i.o.)

programmaleider

Ir.W. De Haas-SC-DLO

aanvangsjaar

1997

eindjaar

2000

samenvatting

Het proces van morfologische, functionele en mentale verstedelijking isin Nederland zo ver
voortgeschreden, dat traditionele tegenstellingen tussen stad en platteland worden doorbroken.
Het programma richt zich op: analyse van deze processen,visieontwikkeling voor de hantering
van deze processen envoor de positie die de overheid daarbij moet innemen.

aanleiding

Het proces van morfologische, functionele en mentale verstedelijking isin Nederland zo ver
voortgeschreden,dat traditionele tegenstellingen tussen stad en platteland worden doorbroken.
Dit kanvanuit verschillende invalshoeken worden benaderd. Deze invalshoeken vormen de basis
om verschillende thema's van onderzoek te onderscheiden. De invalshoeken zijn zo opgesteld dat
de onderzoekvoorstellen van deVisie Stadslandschappen hierin goed zijn in te passen.
Urbanisering <-> Sturing
De eerste invalshoek betreft het verschil tussen enerzijds de inrichtings- en beheersopgave en
anderzijds de stuuropgave. In de inrichtings- en beheersopgave staan het urbaniseringsproces en
eventuele ingrepen daarin centraal.Bijde stuuropgave staat de wijze waarop kan worden
ingegrepen centraal. Dit varieert van heel concreet het instrumentarium voor tot de rol en positie
van verschillende overheden.Zowel het urbaniseringsproces alsde sturing zijn object van
onderzoek.
Analyse <-> Ontwerp
Detweede invalshoek heeft betrekking op het verschil tussen enerzijds beschrijving en analyse en
anderzijds scenario-ontwikkeling en ontwerp. Beschrijving en analyse kijken naar het heden en
het verledenvan de stad-landrelatie. Het resultaat hiervan zijnwordt weergegeven in termen
vantrends, mechanismen, modellen en dergelijke. Ontwerpen en scenario's kijken naar de
toekomst. Zezijn weergaven van mogelijke toekomsten. Beide aspecten komen in het
programma aan de orde.
Schalen
Dederde invalshoek kijkt naar de ruimtelijke schaal van de stad-landrelatie. Verschillende
schaalniveaus zijn daarin aan de orde (kavel,gebied, regio, metropool). Het programma heeft als
ambitie om op alle schaalniveaus actiefte zijn en relatiestussen schaalniveauste leggen.
Doelgroepen
De belangrijkste doelgroep ishet ministerie van LNV:GRR, L, N.Verder: andere ministeries
(VROM, EZ,VW),de EU,provincies en gemeenten alscofinanciers en gebruikers van het
programma optreden.Vanuit het programma zal worden meegewerkt aan het tot stand komen
en het (mede)uitvoerenvan een interdepartementaal kennisontwikkelingsprogramma.
Wetenschappelijk doel
Eénvan de mega-trends in onze samenleving isdie van de urbanisering. Nederland verstedelijkt
steedsverder. Het gevolg isdat de relatie tussen stad en land volledig van karakter verandert.
Het wetenschappelijke doel isom meer inzicht in de veranderende relatie en de processen
daarachter te krijgen en devisies,scenario's enconcepten te ontwikkelen om nader greep te
krijgen op deze processen.
Beleidsdoel
Voor het beleid isde grote vraag waar het beleid zichop moet richten? Waar ligt het meest
gewenste aangrijpingspunt voor het beleid? Het gaat hierbij om zowel de inhoudelijke als de
bestuurlijke opgave, in eerste instantie voor het nationale beleid,maar ook voor Europees beleid
en beleidsvragen op lagere schaalniveaus.
Karakter van de producten
Producten van het programma zullen niet alleen als rapport worden opgeleverd.Allerlei vormen
van kennisuitwisselling zullen worden benut. Steeds duidelijker wordt immers dat de relevante
beleidskennis in netwerken t o t stand komt. Erwordt eenWEB-site ontwikkeld,die de basis vormt
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voor een netwerk van onderzoekers Stad-Land.Producten zullen onder andere worden
opgeleverd alssoftware-pakket, in devorm van een simulatiespel,waarbij de eigenlijke
informatie via dat spel benaderd kan worden entegelijkertijd als hypertekst isopgenomen.
Belangrijke producten van het programma zijntevens (seriesvan) 'events', die dienen om de
doelgroep van beleidsmakers met het Stad-Land gedachtengoed vertrouwd te maken. Denk aan
workshops, excursies, lezingen-cycli maar ook aan meer grootschalige publicitaire acties als
documentaires e.d.In principe levert het programma de inhoud van deze events. De productiekosten zullen elders gefinancierd worden.
planning 1997

Devolgende thema's zullen voor 1997centraal staan.De komende jaren kunnen hier nieuwe
thema's aanworden toegevoegd:
- Toekomstverkenningen stad-land
Bij dit thema gaat het om het verkennen en beoordelen van ontwikkelingsrichtingen en
-mogelijkheden. Bij de beoordeling van ontwikkelingen spelen sociale, economische,
ecologische en ruimtelijke criteria een rol.Een hoge prioriteit hierbinnen krijgt het subthema
Mensen-l/l/ensen. Daarnaast zalveel aandacht uitgaan naar de economische betekenis van
groene kwaliteiten.
- Rol van overheden, maatschappelijke organisatie en markt
Hierbij gaat het om de rol die deverschillende maatschappelijke actoren moeten innemen in
deveranderingen in deverhouding tussen stad en land.Wie iswaarvoor verantwoordelijk?
Speciale aandacht gaat hierbij uit naar doorwerkingsvragen: maatschappelijke doorwerking
viceversa.
- Planconcepten en vormgeving
Inde discussie over stadslandschappen blijkt grote behoefte aan het concretiseren van de in
het algemeen complexe strategieën voor stadslandschappen. Daarom krijgen binnen dit
thema visualisering,vormgeving en ontwerp een hoge prioriteit.
Instrumentarium
Eentypisch kenmerk van stadslandschappen isde complexe verhouding tussen de
verschillende bestuurlijke enfinanciële instrumenten.Zowel instrumentarium vanuit een stadtraditie alsvanuit een land-traditie kan een rol spelen. Eenuitdaging ligt er in een goede
instrumentenmix. Ook nieuwe instrumenten bijv. geïnspireerd door het buitenland
kunnenhierbij een grote rol spelen.

andere relevante
programma's

231,248,272,274,275,314,

indicatie omvang

totaal 1,8 Mƒten lastevan LNV

projecten
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Toekomstverkenningen stad-land
Rolvan overheden, maatschappelijke organisatie en markt
Planconcepten en vormgeving
Bestuurlijk enfinancieel instrumentarium

programma 319

Biodiversiteit in natuurterreinen en cultuurlandschappen (i.o.)

programmaleider

Dr. P.F.M. Opdam - IBN-DLO

aanvangsjaar

1997

eindjaar

2000

samenvatting

De doelstelling van het programma ishet ontwikkelen en onderbouwen van richtlijnen en
evaluatiesystemen met betrekking tot biodiversiteit. De evaluatiesystemen worden
geconcretiseerd in voorspellende modellen zodat hettevens mogelijk isom 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 doel van het programma isde ruimtelijke structuur van het landschap,zoals die t o t uiting
komt in de oppervlakte en rangschikking van landschapseenheden,te koppelen aan processen in
versnipperde populaties,teneinde de consequenties vanveranderingen in het landschappelijke
netwerk voor de biodiversiteit van landschappen te kunnen voorspellen. De resultaten ondersteunen de uitvoering van de Ecologische Hoofdstructuur, onder meer met een indicatorsysteem,
normen, en scenariostudies, in aansluiting op de ontwikkeling van de ecosysteemvisie. Eris
speciale aandacht voor de uitvoering van verbindingszones, voor de ruimtelijke structuur van het
landschap buiten de EHSvoor eenAlgemene Natuurkwaliteit, en voor 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 zich op 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 de otter (opdracht van minister);
- helpdesk dierecologische kennis.
Deelprogramma C:Grote bos- en natuurgebieden
Het onderzoekprogramma beoogt:
- het oplossen van kennisvragen over de inrichting 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
AlsWDT zijn aangemerkt de werkzaamheden 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.

aanleiding

Deelprogramma A: Ruimtelijke netwerken
Versnippering van ecosystemen isin Nederland ver voortgeschreden. Uit het DLOonderzoekprogramma Ruimtelijke Rangschikking en Ecologische infrastructuur blijkt dat zeer
uiteenlopende soorten op allerlei schaalniveaus in hun voorkomen worden beïnvloed door
versnippering. Deze soorten komen alsgevolg van versnippering voor in een
metapopulatiestructuur, waarbij karakteristiek isdat een deelvan de geschikte leefgebieden
door de soort onbewoond is,en dat het patroon vanvoorkomen in detijd verschuift doordat
populaties lokaal uitsterven en er elders nieuwe worden gevestigd. Dit leidt tot lokale
vermindering van de biodiversiteit (doordat een deel van de levensgemeenschap niet aanwezig
is),en het kan leident o t uitsterven van een soort in de regio of zelfs op een schaalniveau gelijk
aan of groter dan Nederland.
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Het onderzoek maakt ook duidelijk dat veel leefgebieden te klein zijn om een soort er duurzaam
te laten voortbestaan, en dat geen enkel natuurgebied in Nederland groot genoeg isom op
zichzelf de gewenste biodiversiteit op lange termijn te kunnen behouden. De huidige mate van
versnippering staat daarom het realiseren van de doelstellingen van het NBPin de weg. Het
behalen van die doelstellingen isalleen mogelijk indien de Nederlandse natuurgebieden, en
evengoed de kleinere halfnatuurlijke elementen in het cultuurlandschap, alseen netwerk
kunnen functioneren.We dienen dus de ruimtelijke voorwaarden te kennen waaronder
dergelijke netwerken de gewenste biodiversiteit op de lange duur kunnen behouden, en waarbij
ze gebufferd zijn tegen onvoorziene grootschalige Vampen' alsstrenge winters, droge zomers of
het uitbreken van ziekten. Bovendien dienen we een instrumentarium te ontwikkelen om die
voorwaarden in de ruimtelijke planning te kunnen inbouwen. Dit alles isurgent: de uitvoering
van het natuurbeleidsplan, die met krachtter hand wordt genomen, issterk gericht op het
oplossenvan het probleem vanversnippering. Zowel in de probleemstelling van
uitvoeringsprojecten, als in de keuze van de oplossingsrichtingen en in de evaluatie van
planalternatieven isgrote behoefte zicht te krijgen op de effectiviteit en de efficiëntie van keuzen.
Devoorloper van dit onderzoekprogramma (Ruimtelijke Rangschikking en Ecologische
infrastructuur) heeft zo veel opgeleverd dat in een volgende periode van vierjaar voor de
belangrijkste Nederlandse ecosystemen en doelsoorten de genoemde voorwaarden ook kunnen
worden aangegeven. In die periode kunnen aan aantal knelpunten in de kennistoepassing
worden opgelost. Deze knelpunten vormen,samen met dete verwachten ontwikkelingen in het
natuurbeleid, de basisvoor de nuvolgende achtdelige probleemstelling van het programma.
Ruimtelijke simulatiemodellen zijn een belangrijk hulpmiddel bij het toepassen van de
ontwikkelde kennis. Ze hebben bovendien een uiterst belangrijke sturende rol in het onderzoek,
die de kwaliteit ten goede komt. Het uitbreiden van de inmiddels opgebouwde systematiek van
metapopulatiemodellen (met operationele modules voor moerasvogels, bosvogels, das, korhoen)
dient verder uitgebreid te worden met modules voor bosplanten, amfibieën,vlinders en diverse
zoogdieren. De kwaliteit van de modellen kan alleen gegarandeerd worden na gevoeligheidsanalyses (hoe gevoelig zijn de modeluitkomsten voor onzekerheden in parameterschattingen?)
en ijking van het model (genereert het model verspreidingspatronen die overeenkomen met
actuele verspreidingspatronen?), terwijl ook validatie (door meten van de parameters
herkolonisatie en extinctie intijdreeksen) erg belangrijk is.Uitbreiding en kwaliteitsverbetering
van het modellenpakket iseen belangrijke opgave in het nieuwe programma, mede met het oog
op de te verwachten vraag naar natuurverkenningen (doelstelling 1).
Eengroot knelpunt bij die validatie en parameterschattingen ishet meten van de uitwisseling
tussen deelgebieden. Hierbij zijntwee kenmerken van het landschap belangrijk: de afstand
tussen leefgebieden, en deweerstand van het landschap tussen de leefgebieden voor dispersiebewegingen. Met name detweede component kan worden beïnvloed door landschappelijke
elementen die een corridorfunctie hebben. Diefunctie kan echter nog niet worden gekwantificeerd. Het isdaarom nog niet mogelijk de ruimtelijke vormgeving vanverbindingszones te
evalueren intermen van effectiviteit op populatieniveau (doelstelling 2).
Eenderde knelpunt heeft te maken met het accent dat in het voorafgaande programma is
gelegd op patroononderzoek (alssnelle methode voor probleemdetectie). Hierdoor zijn de
lange-termijneffecten van versnippering onderbelicht gebleven. Hiermee wordt allereerst
gedoeld op de interactie tussenversnippering en de natuurlijke fluctuaties in milieukwaliteit (o.a.
weersvariatie). Inwelke mate neemt het herstelvermogen van populaties na perioden met
ongunstige levensvoorwaarden af door versnippering? Eenander lange-termijneffect ontstaat
door de reactietijd tussen het aanbrengen van de versnippering (of de ontsnipperende
maatregel) en de aanpassing van de (meta)populatie (een naijlingseffect). Dit isom twee
redenen van groot belang:in verband met detijd die men heeft om oplossingen t o t stand te
brengen, en omdat men bij het afleiden vanversnipperingseffecten uit verspreidingspatronen
van soorten voorondersteld dat de aanpassing aan het actuele landschap al heeft plaatsgevonden. Bij een lange naijlingstijd kan men dus op basisvan alleen patronen t o t een verkeerde
diagnose komen.Toch zal om praktische redenen diagnose van versnipperingsproblemen in een
plangebied primair op basisvan patronen moeten plaatsvinden (doelstelling 3).
In het voorgestelde programma zal het stelselvan normen en richtlijnen voor de Ecologische
hoofdstructuur belangrijk moeten worden uitgebreid enverbeterd. Met deze systematiek
kunnen zowel versnipperingsproblemen worden vastgesteld voor concrete gebieden, als
oplossingsrichtingen worden gekozen die in planvarianten en scenario's kunnen worden
verwerkt. Voorts kan de systematiek worden gebruikt voor kwalitatieve en semi-kwantitatieve
planevaluatie. Deeerder genoemde weerstand van het landschap blijft echter het moeilijkste
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punt. Omdat de vraag naar ruimtelijke voorwaarden voor Algemene Natuurkwaliteit buiten de
EHSsterk zal toenemen, heeft het ontwikkelen daarvan een hoge prioriteit (doelstelling 4).
Behalve aan het instrumentarium van normen en richtlijnen,is er sterke behoefte aan studies
waarin een methodiek wordt ontwikkeld om de instrumenten verantwoord toe te passen.Ook is
er behoefte aanverkenningen en evaluaties (vooraf) van de effectiviteit van beleidsplannen, met
name alsdeze een kwantitatieve vraagstelling vereisen. Bij dergelijke toegepaste studies is het
meestal nodig de abiotische structuur van het landschap als basiste nemen voor het ontwikkelen
van ruimtelijke scenario's,die vervolgens worden vertaald intermen van habitatkwaliteit voor
doelsoorten en indicatorsoorten. Erisvraag naar evaluaties van de uitvoeringsplannen van de
EHS,naar verkenningen op Europese schaal en naar verkenningen van de potenties voor
Algemene Natuurkwaliteit onder verschillende ruimtelijke condities in het cultuurlandschap
(doelstelling 5).
Tenslotte zijn er drie knelpunten bij detoepassing,die te maken hebben met de noodzaak de
ontwikkelde kenniste kunnen extrapoleren naar andere dan de onderzochte soorten en
landschapstypen. De inmiddels ontwikkelde ecosysteemvisie van het IKC-NBLFvraagt om enige
aanvullingen op de basiskennis over versnipperingseffecten bij groepen doelsoorten die t o t nu
toe weinig aandacht hebben gekregen.Eensysteemvan indicatorsoorten dat aan de ecosysteemvisie isaangepast ontbreekt. Buiten de EHSkrijgen lijnvormige elementen in het cultuurlandschap een belangrijke rol bij het handhaven en herstellen van de Algemene Natuurkwaliteit en
bij integratie van landbouw- en natuurfuncties. Het gaat dan vaak om verspreid liggende elementen als houtsingels, akkerranden en houtwalbeken, waarin sommige soorten als netwerkpopulatie goede kansen op voortbestaan hebben, mits dejuiste ruimtelijke voorwaarden zijn
gerealiseerd (doelstelling 6).
Dete verwachten verstedelijkingstendenzen endetoenemende betekenis die in de stad aan
natuur wordt gehecht, vraagt om hettoepasbaar maken van de in het landelijk gebied
ontwikkelde kennis in stedelijk gebied.Over de rol van versnippering daar isweinig bekend. De
ontwikkelde kennis iswel in grote lijnen toepasbaar, maar dient gevalideerd te worden aan
gegevens uit stedelijke gebieden. Met name de hoge weerstand voor dispersieveroorzaakt door
het wegennet en de bebouwing iseen belangrijk verschil met natuur in het buitengebied
(doelstelling 7).
Dit alles geldt evenwel voor ruimtelijke netwerken met een archipelstructuur, waarin de
deelgebieden uit het netwerk ruimtelijk gescheiden worden door (grote) oppervlakten met als
habitat ongeschikt terrein,zodat de deelpopulaties grotendeels onafhankelijk van elkaar
fluctueren. In landschappen met een mozaïekstructuur, zoals in de grote natuurgebieden en in
multifunctionele cultuurlandschappen (waar de dominante rol van de landbouw isteruggedrongen) isde metapopuiatietheorie niet zonder meertoepasbaar. Detrends in Nederland en Europa
gaanjuist in de richting van dergelijke landschappen,zowel voor natuurgebieden, bosgebieden
alsveel agrarische landschappen. Het onderzoek dient zichvoor te bereiden op een groeiende
vraag over de gewenste ruimtelijke structuur van dergelijke landschappen (doelstelling 8).
Deelprogramma B:Biodiversiteit van dieren
Het onderzoek binnen het programma Beheer van Dierpopulaties sluit aan bij de
maatschappelijke belangstelling voor populaties van in het wild voorkomende diersoorten in
Nederland. Deze belangstelling vindt zijn vertaling in de richting van het onderzoek vooral
middels vragen van beleids- en beheersinstanties die verantwoordelijk zijn voor het behoud,
herstel en beheer van dierpopulaties. Primair gaat het daarbij om vragen die betrekking hebben
op het hoe enwaarom van de achteruitgang van diersoorten en op adviezen met betrekking tot
te nemen beschermende maatregelen. Inveel gevallen gaat het ook om de rol van een diersoort
in het ecosysteem of om de positieve en negatieve effecten van dieren op hun omgeving. De
aard van de vragen die in bovengenoemd kader worden gesteld,heeft veelal betrekking op
afzonderlijke diersoorten of groepen nauwverwante soorten. Het gewenste onderzoek is
derhalve auto ecologisch geaard en,alsgevolg, in zijn totaliteit divers. Het samenbindende
thema van het onderzoek wordt gevormd door de achterliggende wetenschappelijke problematiek van de populatie-dynamica: dewetenschap die de oorzaken van aantalsveranderingen van
dierpopulaties onderzoekt. Het hier beschreven programma Beheer van Dierpopulaties bouwt
voort op het gelijknamige programma dat in de periode 1990-1994werd uitgevoerd. Gedurende
de looptijd heeft dit programma zijn uiteindelijke vorm gekregen, enerzijds onder invloed van de
ontwikkeling en uitwerking van specifieke wetenschappelijke vraagstellingen op het gebied van
populatie-dynamica, bio-energetica en overlevingsstrategieën en,anderzijds, door het opnemen
in net programma van onderzoek in het kadervan het Natuurbeleidsplan (thema's Soortenbeleid
en Meetnetontwikkeling). In het thans voorliggende programma worden, conform de wens van
de opdrachtgever, de onderzoekinspanningen in het kader van het Natuurbeleidsplan
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gecontinueerd.Tevensworden nieuwe accenten gelegd dietegemoetkomen aan de wens van
beleid en beheer, om naast kennis gericht op de bescherming van afzonderlijke soorten, te
kunnen beschikken over kennis die het mogelijk maakt op gebiedsniveau maatregelen te nemen
die ten gunste komen van een scala aan soorten. Centrale probleemstelling van het programma
is:"Welke diersoorten gaan achteruit,welke biologische mechanismen liggen hieraan ten
grondslag,welke factoren bewerkstelligen de achteruitgang enwelke maatregelen dienen
genomen te worden om een zo groot mogelijke diversiteit aan fauna-elementen te behouden'.
Deelprogramma C:Ontwikkeling en beheer van biodiversiteit in grote bos- en
natuurgebieden
Bij de realisatie van het natuurbeleid wordt gestuit op een aantal problemen:
a) welke natuurkwaliteit kan verwacht worden van het ingezette beleid enwanneer en waar?
b) welke gebieden zijn kansrijk (ecologisch, maatschappelijk)?
c) welke factoren/processen kunnen beschouwd worden alskritische succesfactoren voor een
duurzaam behoud van biologische diversiteit?
d) welke maatregelen zijn wenselijk?
Meer specifiek hebben deze problemen betrekking op devolgende kennisvragen:
- kennisvragen over hoe grote bos-en natuurgebieden moeten worden gecreëerd en beheerd.
Deze kennisvragen hebben vooral betrekking op de invloed van diverse (regionale)
stofstromen van water en nutriënten op de natuur binnen en buiten de EHSen de
consequenties daarvan op het milieubeheer, het waterbeheer, het ruimtelijk beheer en het
terreinbeheer, en de effecten van dat beheer op het (duurzaam) behoud van biodiversiteit.
Uit eerder onderzoek zijn de processen op standplaatsniveau redelijk bekend geworden. Deze
kennis maakt het mogelijk nu de betekenis van grootschaliger landschapsecologische
processen (bijv. m.b.t. hydrologie en integrale begrazing) te onderzoeken.
- kennisvragen over determijnen waarop (grootschalige) ecologische processen zich
manifesteren: kennisvragen m.b.t.de realisatietermijn van natuurdoel(typen) en de
tussenstadia van de ontwikkeling in die processen.
- kennisvragen over de ecologische en maatschappelijke kansrijkdom van grote bos- en
natuurgebieden, de wijze waarop de communicatie met betrokkenen het best kan worden
vormgegeven e.d.
- kennisvragen op het gebied van de effectiviteit van maatregelen (bijv. omvorming,
waterbeheer, ruimtelijke inrichtingsmaatregelen)
De beantwoording van deze vragen kanten dele plaatsvinden door middel van empirischanalytisch onderzoek, waarbij analysesworden gepresenteerd van werkingsmechanismen. Verder
kan gebruik worden gemaakt van (simulatie)modellen waarmee voorspellingen kunnen worden
gedaan over de uitwerking van diverse scenario's van ingrepen en maatregelen. Dewijze van
vertaling van deze resultaten voor de gebruikers zal plaatsvinden in overleg met de gebruikers.
Voorgesteld wordt om expert-systemen te ontwikkelen eneen'help-desk' voor gebruikers. Over
detoegankelijkheid t o t deze help-desk zal met de begeleidingscommissie overlegd worden.
Tot gebruikers worden in elk geval gerekend beleidsmedewerkers van de rijks- en provinciale
overheid, betrokkenen bij de landinrichting en het waterbeheer, en terreinbeheerders
doel
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Deelprogramma A: Ruimtelijke netwerken
De doelstelling van het programma isdevolgende resultaten te realiseren.
1. Modellen
a. Basismodellen voor metapopulatiesvan indicatorsoorten en een selectie uit de doelsoorten
van het natuurbeleid.
b. Basismodellen voor dispersiebewegingen in landschappelijke netwerken en
landschapsmozaïeken.
2. Maten voor de weerstand van het landschap
a. Relatieve weerstandsindices van landschappelijke elementen voor bewegingen van individuen
(plantezaden of dieren), gespecificeerd naar landschapstype entype indicatorsoorten. Met
behulp hiervan kan de effectiviteit van verbindingszones worden verbeterd.
b. Op grond van deze gegevens kunnen ruimtelijke simulatiemodellen voor (groepen)
indicatorsoorten geschikt worden gemaakt om de effectiviteit van verbindingszones in scenariostudies kwantitatief te evalueren.
Deze kennis zalworden ontwikkeld voor enkele indicatorsoorten uit de ecosysteemtypen bos,
heide en natte graslanden/moeras.

3. Aanpassingen voor lange-termijneffecten van versnippering
a. Modellen voor netwerkpopulaties met een grote invloed van milieufluctuaties.
b. Indicaties voor het aanpassenvan normen en richtlijnen voor duurzame landschappelijke
netwerken in verband met effecten van grootschalige fluctuaties in de kwaliteit van
leefgebieden.
c. Inzicht in het vertragingseffect in de reactie van een (meta)populatie op versnippering van
het leefgebied.
d. Kansverdelingen van de kolonisatiekans alsfunctie van afstand tussen leefgebieden en bij
variërende weersomstandigheden.
4. Normen en richtlijnen
a. Eenstelselvan normen en richtlijnen voor duurzame landschappelijke netwerken binnen de
EHSmet daaraan gekoppeld een systeem van (groepen) indicatorsoorten.
b. Eenstelselvan ruimtelijke concepten, normen en richtlijnen voor diverse aspiratieniveaus van
Algemene Natuurkwaliteit buiten deEHS.
Deze resultaten vormen een instrument voor probleemopsporing, bepalen oplossingsrichting
en evaluatie van beleids-en inrichtingsplannen.
5. Methodiek voor toepassing in planvorming
a. Beleidsevaluatie vooraf enverkenningen van de EHS:uitwerken en doorrekenen van
scenario's van de (delen van) de Ecologische hoofdstructuur, met alsresultaat indicaties voor
de kans op langdurig behoud van prioritaire soorten of indicatorsoorten, c.q. bepaalde
niveausvan soortendiversiteit.
b. Verkenningen van ruimtelijke planalternatieven voor gebieden buiten de EHS,bij
verschillende aspiratieniveaus van doelstellingen van de Algemene Natuurkwaliteit.
c. Verkenningen ten behoeve van de ontwikkeling van een Europese Ecologische
hoofdstructuur.
d. Handleiding met software voor eentoepassingssystematiek (probleemdetectie,
oplossingsrichtingen, keuze uit evaluatiemethoden).
e. Evaluatiemodellen, aangepast voor specifieke toepassingen.
Het aantal op deze wijze te behandelen plannen en gebieden hangt af van de ontwikkeling
van de vraag en additionele financiering.
6. Aanvullingen op het indicatorsysteem
Schatting van relatieve gevoeligheid van geselecteerde soorten binnen een systeem van
indicatorsooften (zie4).
7. Aanpassingen voor stedelijk gebied
Aanpassingen van normen en richtlijnen voor ruimtelijke netwerken, ontwikkeld voor
landelijk gebied,aan specifieke kenmerken van stedelijk gebied.
Het resultaat isafhankelijk van kwaliteit beschikbare verspreidingsgegevens, van de
verkenning van de stedelijke problematiek, en van additionele financiering.
8. Extrapolatie naar mozaïeklandschappen
Theoretische onderbouw voor en inzichten in functioneren van populaties en
gemeenschappen in mozaïeklandschappen als basisvoor toekomstig onderzoekprogramma
Deelprogramma B:Biodiversiteit van dieren
1. De ontwikkeling van biologische meetnetten. Teneinde antwoord te kunnen geven op de
vraag hoe de Nederlandse natuur 'er voor staat', zullen monitorsystemen ontwikkeld worden.
Dete ontwikkelen systemen zullen eensignalerende, voorspellende en evaluerende functie
hebben. Erwordt onderscheid gemaakt in systemen voor het meten van:(1) devoor- of
achteruitgang vansoorten (2) de kwaliteit van ecosystemen en (3) het verloop van processen
binnen ecosystemen. Doel ishet ter beschikking stellen van op de praktijk gerichte
meetnetten, waarmee devragen van beleids-en beheersinstanties beantwoord kunnen
worden. De meetnetten zullen tevens geschikt zijn om het basismateriaal te leveren voor uit
te voeren natuurtoekomstverkenningen (natuurplanbureau).
2. Onderzoek aan de dynamiek vansoortarealen. De noodzaak t o t prioriteitsstelling bij het
nemen van beschermende maatregelen confronteert de natuurbescherming in toenemende
mate met devraag in hoeverre de achteruitgang van een soort het gevolg isvan natuurlijk
optredende processen danwel van menselijk handelen. Het te verrichten onderzoek betreft
de beschrijving en detheoretische onderbouwing van de onder invloed van natuurlijke
processen optredende dynamiek van soortarealen en van invasieverschijnselen. Belangrijke
toepassingsmogelijkheden zijn het ontwikkelen van (1) besliscriteria voor te nemen beschermende maatregelen bij achteruitgang van soorten en (2) een visievoor toekomstig onderzoek
aan bio-diversiteit.
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3. Populatie-onderzoek aan vogels. Het onderzoek isgericht op het verwerven van kennis van
de aantalsveranderingen bij vogelpopulaties, met alsdoel het geven van adviezen voor het
beheer van die populaties. Het onderzoek concentreert zich op soorten waarvoor Nederland
een internationale verantwoordelijkheid heeft. In de praktijk gaat het daarbij vooral om
trekkende water- en moerasvogelsoorten. In incidentele gevallen vindt het onderzoek plaats
in het buitenland en valt dantevens onder ontwikkelingssamenwerking. De werkzaamheden
zullen zich richten op weidevogels (achterliggende problematiek van de agrarische
bedrijfsvoering), ganzen (schade aan landbouwgewassen), visetende kustvogels (relatie met
zeevisserij) en moerasvogels (prioriteit NBP).
4. Onderzoek aan kleine en gesoleerde zoogdierpopulaties. Centraal staat hier de vraag naar de
voortbestaanskansen van populaties van middelgrote zoogdieren in Nederland. Het
onderzoek zal zich concentreren op het functioneren van populaties van marterachtigen en
vleermuizen, met speciale aandacht voor biotoopeisen, dispersiemechanismen, populatieomvang en -structuur. Deverkregen kennis zal gebruikt worden voor het bepalen van de
kwaliteit waaraan de Nederlandse leefgebieden, alsmede eventueel aante leggen
verbindingszônestussen leefgebieden, moeten voldoen. Het onderzoek verschaft tevens de
basisvoor uit te voeren re-introductie experimenten. Getracht zalworden (afhankelijk van
additionele financiering) om met behulp van moleculair-genetische technieken nader
aandacht te besteden aan de genetische aspectenvan kleine populaties (mate van
uitwisseling tussen populaties, minimum populatiegrootte, genetische erosie). Het onderzoek
iscomplementair met werkzaamheden uit Deelprogramma A Ruimtelijke Netwerken, waarin
uitgebreid aandacht wordt besteed aan de effecten van versnippering op de overlevingskansenvan gefragmenteerde populaties.
5. Beheers-en inrichtingsplannen, scenariostudies en evaluaties. Het primaire doel van dit thema
isdirect toepasbare kennisprodukten te leverent.b.v. beleids- en beheersinstanties. Centraal
staan daarbij het inrichten van gebieden en het voorspellen van de effecten en het evalueren
van maatregelen. De betreffende produkten zijn ten dele gebaseerd op de kennis die binnen
de bovengenoemde thema's wordt verkregen. De aard en omvang van de produkten wordt
ten dele bepaald door vragen dietijdens de loop van het programma worden gesteld. Een
relatief groot aantal projecten wordt uitgevoerd in devorm van extern betaalde opdrachten,
waaronder beheers- en inrichtingsplannen, soortbeschermingsplannen, effectenstudies,
scenariostudies en evaluaties.Tot het door LNVgefinancierde programmagedeelte behoren
enkele projecten die basiskennis aanleveren voor de bovengenoemde produkten: onderzoek
naar de voorwaarden voor vestiging en handhaving van defauna bij
natuurontwikkelingsprojecten en onderzoek naar het voorkomen van dieren in relatie t o t
planten.
Deelprogramma C:Ontwikkeling en beheer van biodiversiteit in grote bos- en
natuurgebieden
Dedoelstellingen en resultaatverwachting worden per afzonderlijk onderdeel van het
programma beschreven.
Afronding lopend onderzoek
Het programma bouwt voort op de resultaten van het programma 120(Bos- en
natuurontwikkeling). Bepaalde lijnen uit dat programma dienen nog afgerond te worden. De
verwachte deelresultaten zijn:
a) afronding van lopende werkzaamheden m.b.t. referentiebeschrijvingen (zoals de
handboekenseries *Devegetatie van Nederland' en'Bosecosystemen') en
bemonsteringstechnieken (random of non-randombemonstering van vegetaties);
b) evaluatie van het t o t nutoe ontwikkelde modelinstrumentarium voor natuurontwikkeling op
regionaal schaalniveau.
Verder ontwikkeling instrumentarium nationaal
Het onderzoek aan de grote bos-en natuurgebieden gaat uit van het Geïntegreerd Ruimtelijk
Evaluatie Instrumentarium voor Natuurontwikkelingsscenario's (GREINS),de mogelijkheden van
aansluiting met het ruimtelijk biogeografisch instrumentarium (METAPHOR/LARCH) en het
soortsgebonden instrument MOVE (RIVM).GREINSbestaat uit de modules SMART en SIMGRO die
ten dele in eerdere en andere programma's door het SC-DLOzijn ontwikkeld voor resp.
abiotische processen op standplaatsniveau en regionale hydrologische processen. Dit
instrumentarium wordt verder ontwikkeld voor toepassing op nationale schaal.De beoogde
deelresultaten zijn:
c) verdere ontwikkeling van het ecologisch modelinstrumentarium (zie b)voor één of enkele
verwante ecosysteemtypen op het nationale schaalniveau bij diverse scenario's;
d) idem,op Europees niveau.
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Verder ontwikkeling instrumentarium regionaal
Behalve de verdere ontwikkeling voor toepassing op nationale schaal wordt het instrumentarium
ook verder ontwikkeld voor toepassing op regionale schaal.Daarbij zijn de volgende
deelresultaten voorzien:
e) verfijning en completering van eerder ontwikkeld (model)instrumentariumvoor regionale
natuurontwikkeling; verbetering van de natuurwaardemodules (koppeling met de module
MOVE);
f) koppeling van dit instrumentarium aan biogeografische instrumenten;
g) analyse van de succes-enfaalfactoren voor ecologische en maatschappelijke kansrijkdom;
h) toepassing van het ontwikkelde instrumentarium in een of meerdere proefgebieden bij
diverse relevante ontwikkelingsscenario's (randvoorwaarden, gekozen streefbeelden,
maatregelen).
Bepaling maatschappelijke kansrijkdom
De ontwikkelde instrumenten richten zichop bepaling van de ecologische kansrijkdom. Het
programma zal daarnaast aandacht geven aan het bepalen van de maatschappelijke kansrijkdom
voor grote bos-en natuurgebieden. Dit onderzoek zal geïntegreerd plaatsvinden met het
onderzoek naar de bepaling van de ecologische kansrijkdom. De bij dit onderdeel nagestreefde
deelresultaten zijn:
g) analyse van de succes-enfaalfactoren voor ecologische en maatschappelijke kansrijkdom;
i) analyse van de effectiviteit van diverse communicatiemiddelen voor devergroting van de
maatschappelijke haalbaarheid.
Ontwikkeling van evaluatie en meetnetinstrumentarium
De evaluatie en monitoring van veranderingen in grote bos-en natuurgebieden hangen samen
met de ontwikkeling van meetnetten en meettechnieken, zoals remote sensing e.d.Gezien de
lopende activiteiten op dit terrein (Netwerk Ecologische Monitoring e.d.) zullen nieuwe
activiteiten op dit gebied afgestemd worden op deze lopende activiteiten enworden deze pas
voorzien na 1997. Erzal dan ook bezien worden of extra onderzoek nodig isop het gebied van
cryptobiota en Life Support Functions in relatie tot biodiversiteit. Op het gebied van de
technische methodiekontwikkeling zalworden aangehaakt op BCRS-activiteiten,waaraan ook
het IKC-Neen sturende bijdrage levert. Binnen dit onderdeel zijn de volgende deelresultaten
voorzien:
j) ontwikkeling van evaluatie- en meetnetinstrumenten voor grote bos-en natuurgebieden;
k) adviezen en richtlijnen voor het beleid,de inrichting en het beheer m.b.t. grote bos- en
natuurgebieden.
Integrale begrazing
Een punt van discussievormt de noodzakelijke onderzoekbehoefte op het gebied van de
landschapsvormende processen en integrale begrazing.Gezien deverschillenvan opvatting bij
gebruikers van dergelijk onderzoek wordt voorgesteld in het eerstejaar een nadere
inventarisatie naar de kennisbehoefte op dit terrein te doen,voordat substantiële capaciteit
wordt ingezet. Ook kan gedacht worden aan eenverkennende literatuurstudie.
Helpdesk
Van de zijde van het departement word intoenemende mate verzocht capaciteit vrij te maken
voor het beantwoorden van ad hocvragen, het uitvoeren van kort lopende onderzoekprojecten
e.d. Het gaat dan vaak om het vertalen van onderzoekresultaten voor onvoorziene vragen bij
gebruikers. Door middel van een helpdesk kan hierin worden voorzien. Hetvoordeel van een
helpdesks isdaarbij dat de beantwoording van niet voorziene vragen nietten koste gaat van het
lopend onderzoek.
Aanpak
Het onderzoek naar grote bos-en natuurgebieden zal zich in de eerstetwee jaar richten op de
afronding van nog lopend onderzoek (aen b) en het regionaal en nationaal georiënteerde
onderzoek. Indetwee daarop volgendejaren zal de aandacht in overleg met de doelgroepen
gericht kunnen worden op onder meer Europa.
Het onderzoek zal uitgevoerd worden d.m.v. empirisch-vergelijkende studies,
literatuuronderzoek en d.m.v. modelonderzoek.
planning 1997

Deelprogramma A: Ruimtelijke netwerken
Voorgesteld wordt het onderzoek binnen ruimtelijke netwerken vanaf 1997anderste structuren.
Erwordt een indeling vanuit devraagvoorgesteld,waarbinnen de oorspronkelijk voorgenomen
activiteiten worden geordend. Degebruikswaarde van de resultaten voor het oplossen van
toekomstige problemen zal daardoor toenemen.
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De projecten worden nog getoetst aan dewensen op korte en lange termijn van een voorlopige
klankbordgroep van personen uit dir-GRR, Dir-N, en IKC-N. Hieruit kunnen bijstellingen volgen.
1)Inrichting van multifunctionele landschappen
1.1
Kwantificeren weerstand landschap in relatie tot het functioneren van corridors en groene
netwerken. Produkt: schattingen van deweerstand van enkele typen landschap voor
uitwisseling binnen netwerkpopulaties van voorbeeldsoorten ten behoeve van inrichting
verbindingszones en groene netwerken. Start 1997, loopt door in 1998.
1.2
Verkenningen van de haalbaarheid van biodiversiteitsniveaus bij diverse ruimtelijke
scenario's voor delen van het witte gebied, mede in relatie t o t kerngebieden van deEHS.
Toepassingen aan de hand vanvoorbeeldsoorten optwee schaalniveaus: groene
netwerken van opgaande begroeiing in het cultuurlandschap, kleine elementen (bijv.
moeras, heide) in relatie t o t de EHS.Deversterking van groene netwerken vanuit deEHS
wordt hiermee zichtbaar, en hiermee wordt bijgedragen aan de lokalisatie van
zoekgebieden voor kansrijke multifunctionele landschappen.Start 1997, loopt door 1998.
1.3
Algemene simulatiemodellen voor populaties in een mozaïeklandschap. Deze vormen de
basisvoor inconcreet-toepasbare simulatiemodellen voor landschappen waarin het landbouwgebruik niet sterk dominant is,zodat de percelen ook leefgebied zijn voor de
soorten die primair in de perceelsranden voorkomen (start na 1997).
2) Ondersteuning uitvoering Ecologische Hoofdstructuur
2.1
Lange termijn-effecten van versnippering in het licht van de inrichting van de EHS:
- Inzicht in de mate waarin het herstelvermogen van soorten na extreme situaties als
strenge winters achteruitgaat door versnippering. Bijstellen van normen voor duurzame
versnipperde populaties, zodat deze gebufferd zijn voor de risico's van extreme storingen.
Start 1997,publikatie 1998.
- Inzicht in de reactietijd van voorbeeldsoorten op landschappelijke ingrepen en herstel.
Basisvoor empirisch patroononderzoek en indicatie voor beleid overtijd die resteert voor
ontsnipperende maatregelen. Afgerond in 1997.
2.2
Evaluatie enverkenningen van de Ecologische hoofdstructuur.
- Een beoordeling van de effectiviteit van geplande en uitgevoerde verbindingszones zal
worden gepresenteerd,waarbij tevens een methode voor beoordeling wordt aangeboden.
Uitgevoerd 1997.
- De uitvoering van het deelproject EHS-evaluatieenverkenningen in het kader van het
Natuurplanbureau zal binnen dit thema worden afgerond.Afgerond 1997.
- Eenanalyse van de omvang van het versnipperingsprobleem op landelijke schaal voor
bossoorten ten behoeve vantoekomstige beleidsevaluatie op basisvan het overzicht versnipperingsindicatoren, de ruimtelijke normen (zie 2.4) en de bosstatistiek. Start 1997,
loopt door 1998.
2.3
Ruimtelijke normen voor inrichting van kerngebieden, netwerken binnen de EHS,en
buffergebieden ten behoeve van duurzame (versnipperde) populaties. Loopt door 19971998.
3) Verkenningen EuropeseEcologische Hoofdstructuur
3.1
Indeling invoor versnippering gevoelige soortengroepen naar schaalniveau en bijbehorende ruimtelijke strategie.Afgerond 1997.
3.2
Verkennende analysesvanverspreidingspatronen ten behoeve van het beoordelen van het
versnipperingsprobleem op Europese schaal.Start 1997, loopt door 1998.
4) Verkenningen in de relatie stad-land
4.1
De ruimtelijke samenhang tussen stadslandschappen en de stadsrand/EHSwordt in beeld
gebracht met bewerkingen van bestaande empirische gegevens en met modelsimulaties.
Afgerond 1997.
5) Ontwikkeling van een voorspellend instrumentarium op lokale, regionale en
nationale schaal
Het instrumentarium wordt ingezet ten behoeve van deverkenningen en evaluaties onder de
hierboven genoemde thema's 1-4.Het empirisch onderzoek istoeleverend aan de modelontwikkeling. Loopt door 1997-1998.
5.1
Eenprototype van het model LARCH-landinrichtingwordt uitgebreid en bruikbaar
gemaakt voor gebruikers in devorm van gebruikersvriendelijke software. Deze modellen
zijn breed inzetbaar.
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5.2

5.3

Ontwikkeling van LARCHvoor regionale en landelijke schaal op basisvan kernpopulaties.
Een prototype isten behoeve van natuurverkenningen uitgeprobeerd, en zal nu verder
worden uitgebreid tot de gehele EHS.
Ontwikkeling, calibratie envalidatie van METAPHOR-simuiatiemodellen. Deze modellen
zijn meer gespecialiseerd en geven meer informatie, en zijn inzetbaar voor scenariostudies
en voor berekenen van onderdelen van LARCH.

Deelprogramma B:Biodiversiteit van dieren
Eendrietal ontwikkelingen zal de komende jaren naar verwachting het toepassingsveld
beheersen:
1. Men wil detoestand van de natuur Csignaleren'), de effecten van omgevingsinvloeden en
maatregelen op de huidige natuur f evalueren') en de effecten van ingrepenscenario's op de
toekomstige natuur beter leren kennen fverkennen') in de natuurplanbureaufunctie. De
natuur- en milieuplanbureaufunctie moeten het beleid en het beheer helpen goede keuzen
te maken voor het landgebruik, ruimtelijke planning en inrichting, het milieubeheer en het
terreinbeheer. Tevens moeten zij ondersteuning bieden bij de evaluatie van reeds in gang
gezet beleid en beheer. Het in gang gezet beleid heeft zijn neerslag gevonden in vele
beleidsnota's (o.a.het Natuurbeleidsplan, het Bosbeleidsplan, de Milieubeleidsplannen, de
nota's Waterhuishouding, VINEX,Stadslandschappen, etc). Zeer evident leggen deze nota's
het accent op eensysteemgerichte, integrale benadering.
2. De ondertekening en ratificatie van het Verdrag van Rio deJaneiro door de Nederlandse
overheid gebieden de zorg voor de mondiale biologische diversiteit. In het Strategisch Plan
van Aanpak Biologische diversiteit wordt geconstateerd dat Nederland dejure wel voldoet
aan de verdragseisen, maar dat de facto aanvullende maatregelen nodig zijn. Een groot
aantal actieswordt aangekondigd waaronder ook onderzoekactiviteiten. Inmiddels zijn er
verscheidene programmeringsstudies uitgevoerd en enkele andere zijn nog in uitvoering. In
de programmeringsstudies van RMNO, DLO (werkgroep Verkaar) en CUI (werkgroep
Eijsackers) zijn voor het natuuronderzoek t.b.v. natuurgebieden en cultuurlandschappen
tenminste drie belangrijke aspectente onderscheiden:
a. Hoe kan biodiversiteit worden gemeten en gekwantificeerd (vooral in het 'witte gebied'
- d.w.z. stad en landelijk gebied -, maar ook in de EHS)?
b. Welke factoren beïnvloeden de biodiversiteit (bedreigingen en kansen)?
c. Scenario's m.b.t. biodiversiteit. Hoewel biodiversiteit vaak geassocieerd wordt met soorten
op basisvan de beschikbare kennis en de herkenbaarheid,wordt er in deverdragstekst en
in deze programmerende studies op gewezen dat het begrip ook betrekking heeft op
ecosystemen, landschappen e.d.In de programmerende studiesvan DLOen de CUI wordt
geconstateerd dat de kennis over natuurlijke landschapsstructurerende processen (zoals
bijv. integrale begrazing door grote herbivoren -de 'ontrastering' van grote,
aaneengesloten natuurgebieden) die landschappelijke diversiteit veroorzaken, nog zeer
beperkt is.Met de gebruikers moet overlegd of deze leemte ook herkend wordt.
Dergelijke kennis kan een belangrijke bouwsteen opleveren voor het beheer van grote
begeleid-natuurlijke natuurgebieden.
3. Ertreedt eenverschuiving op van de politieke agenda van monosectoraal (vooral EHS) naar
multisectoraal (vooral 'witte gebied'). De multifunctionaliteit van de groene ruimte wordt
gezien alseen belangrijk integraal thema voor het Kenniscentrum Wageningen. In het
toekomstig onderzoek moet rekening worden gehouden mettoepassing voor de diverse
functies in het cultuurlandschap.
Deze ontwikkelingen leiden tot een behoefte aan kennis.Voor dit programma staan daarbij vier
behoeften centraal:
1. Er isbehoefte aan een integraal signaleringssysteem van detoestand van ecosystemen (met
aandacht voor de abiotische en biotische elementen, en bij de biotische elementen zowel
voor de plantaardige als dierlijke ecosysteemelementen);
2. Erisbehoefte aan kennis over de effecten van omgevingsinvloeden en ingrepen op
ecosystemen;
3. Eriseen behoefte om d.m.v. scenario-analyses inzicht te verkrijgen over welke natuur in de
toekomst mogelijk isenwelke besluiten en activiteiten (in brede zin) nodig zijn om deze te
bereiken. Dewaardering voor deze natuur dient niet alleen geplaatst te worden in
monosectoraal perspectief, maar ook multifunctioneel. De ingang wordt daarbij gevormd
door ecosystemen ensoorten dienen vooral alsonderbouwing van het ecosysteemgerichte
beleid en beheer.
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4. Erisbehoefte aan een andere positionering van het onderzoek aan soorten. Soorten worden
namelijk in bovenstaande ontwikkelingen gezien als indicatoren voor de toestand van
ecosystemen. Het soortenbeleid en het daaruit volgende onderzoek wordt daarom in
toenemende mate gezien alsaanvullend op het ecosysteemgericht beleid en het daaruit
volgend onderzoek.
Om aan bovenstaande kennisbehoeften te voorzien ishet programma opgebouwd uit een aantal
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 (behoefte 1);
- ecosysteemgericht scenario-onderzoek richt zich op uitbreiding van bestaande instrumenten
voor scenario analyses met dierecologische kennis (behoefte 3) en op het genereren van
kennis over hoe ecosystemen reageren op omgevingsinvloeden en ingrepen (behoefte 2);
- onderzoek naar de herintroductie van de otter (opdracht van minister);
- helpdesk dierecologische kennis.
In behoefte 4wordt voorzien doordat de oorspronkelijke richting van het onderzoekprogramma
waarin onderzoek ter onderbouwing van het soortenbeleid wordt verminderd envoor het
resterende deel anders wordt gericht. Het wordt namelijk aanvullend op de bovengenoemde
programma onderdelen.
Onderbouwing biologische meetnetten
Er iseen grote behoefte aan meetsystemen t.b.v. de signalering van detoestand van de natuur in
de EHS,het landelijk gebied enstedelijke gebieden. Deze behoefte heeft een aantal dimensies:
abiotisch, biotisch (plant/dier); qua schaal niveau en gebiedstype (internationaal, landelijk,
regionaal, lokaal, perceelsgebonden - EHS,'witte' gebieden en stedelijk gebied), naar de aard
van ingrepen, gebruiker, gebiedsdoelstellingen, etc. Inhet project Netwerk Ecologische
Monitoring (NEM)trachten IKC-N,RIVM enCBSde bestaande meetnetten beter af te stemmen
op de informatiebehoefte van de rijksoverheid en eventuele leemten in het totale stelsel van
meetnetten op te vullen. In het onderzoekproject Procesparameters worden parameters
vastgesteld,waarbij begonnen ismet het plantaardig gedeelte van ecosystemen.
Het onderdeel onderbouwing biologische netwerken van dit programma zal zich richten op het
ontwikkelen van basisinformatie die nodig isvoor het opzetten van de dierecologische
component van dergelijke integrale meetsystemen voor de EHSen voor het landelijk en stedelijk
gebied. De uitkomsten van het NEM project en het project Procesparameters zullen daarbij
sturend zijn voor de verdere projectopzet. Bij de uitwerking zal afstemming gezocht worden met
ander onderzoek op dit gebied bij IBN-DLOen SC-DLO.Daarbij zal niet alleen de entomofauna
betrokken worden, maar zal ook uitbreiding worden gegeven aan het reeds lopende onderzoek
met onderzoek aan gewervelden (zoogdieren,vogels etc). Welke soorten onderzocht zullen
worden kanworden bepaald wanneer de resultaten van het NEM project en het project
Procesparameters bekend zijn. Deverwachting isdat dit hoe dan ook leidt t o t een herziening en
een aanzienlijke bijstelling van het lopende meetnetonderzoek.
Vooropgesteld dat het verloop van het NEM daartoe aanleiding geeft, moet overwogen worden
om na afronding van de handboekreeks 'Devegetatie van Nederland' (binnen het
deelprogramma Grote bos-en natuurgebieden) een deelprogramma-overschrijdend project
"Meetnetontwikkeling' opte stellen. Met de gebruikers moet worden bezien of uitbreiding van
het meetnet naar multifunctionele 'witte' gebieden,waarbij rekening wordt gehouden met
diverse maatschappelijke functies, gewenst is.De basisinformatie die binnen dit deel van het
programma wordt ontwikkeld zal geschikt dienen te zijn voor deze eventuele verbreding van
meetnetten. Hoe deze basisinformatie ingezet wordt isafhankelijk van de keuzen die het beleid
maakt.
In de eerder genoemde programmeringsstudies wordt een belangrijke leemte geconstateerd
m.b.t.t o t kennis over de betekenis van biodiversiteit voor het instandhouden van life support
functions (LSF). Dierecologisch onderzoek naar basisinformatie ten behoeve van integrale
signaleringssystemen kan ook kennis opleveren over de betekenis van biodiversiteit voor het
instandhouden van life support functions (LSF).
Het werk binnen dit onderdeel van het programma wordt uitgevoerd in het project
'meetnetontwikkeling'.
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Ecosysteemgericht scenario-onderzoek
Met behulp van het Geïntegreerd Ruimtelijk Evaluatie Instrumentarium voor
Natuurontwikkelings Scenario's wordt bij het DLO-Staring Centrum en in het deelprogramma
'Grote bos- en natuurgebieden' eeninstrument ontwikkeld om de effecten van
ingrepenscenario's van het milieu-enterreinbeheer op abiotische standplaatseigenschappen en
vegetatie te beoordelen. In het deelprogramma 'Ruimtelijke netwerken' wordt onderzocht hoe
de ruimtelijke kwaliteit (isolatie enverbinding) de aanwezigheid van planten-en dierpopulaties
beïnvloedt. De aanwezigheid van planten en dieren in gebieden wordt ook bepaald door de
milieukwaliteit en het terreinbeheer. Deze bepalen immers de draagkracht en daarmee de
overlevingskansen. De biologische verscheidenheid van gebieden wordt sterk bepaald door de
overlevingskansen van planten-en dierpopulaties. Om de overlevingskansen van dieren en de
draagkracht van gebieden op te nemen in dit instrumentarium isuitbreiding hiervan nodig en
onderlinge afstemming. De plannen om dergelijke aansluitingen tot standte brengen voor
gebieden en ecosystemen zijn eerder al gemaakt voor de deelprogramma's 'Ruimtelijke
netwerken' en'Grote bos-en natuurgebieden', bijv.voor moerasgebieden. Dit instrumentarium
heeft daarmee een duidelijke plaats in het totaal van (model)instrumentenvan het programma
'Biodiversiteit in natuurgebieden en cultuurlandschappen'.
In 1997zullen in samenwerking met andere deelprogramma's moerasecosystemen worden
onderzocht (verbreding van bestaand instrumentarium voor scenario analyses op nationaal
niveau: behoefte 3),zal een gebiedsstudie voor begrazing opgestart worden (behoefte 2) en zal
het door de EUmede gefinancierde onderzoek aan de inrichting en het beheer van poelen voor
de herpetofauna worden gecontinueerd (behoeften: 2en 3).Dit laatste project levert
bouwstenen voor scenario's ten aanzien van het multifunctionele witte gebied waarin de
bedoelde poelen veelal liggen.
Het werk binnen dit programmaonderdeel wordt uitgevoerd in de projecten
'Moerasecosystemen', 'Gebiedsstudie bosbegrazing' en'Inrichting en beheer van poelen'.
Onderzoek naar de herintroductie van de otter
Naar aanleiding van eentoezegging van de minister van LNVaan het Tweede Kamerlid Ter Veer
over de problemen m.b.t. de exploitatie van het Otterstation isonderzoek noodzakelijk ten
behoeve van de-trerintroductie van de otter gedurende dejaren 1997-2001. In overleg met de
gebruikers zal een projectplan worden opgesteld.Wellicht issamenwerking mogelijk met het
deelprogramma 'Ruimtelijke netwerken', bijv. in devorm vantoepassing van in dat
deelprogramma ontwikkelde modellen.Aangezien het moment van de herintroductie is
vertraagd, zal in 1997 niet meer dan een projectplan worden opgesteld en zal invulling worden
gegeven aan enkele initiële activiteiten. De daardoor ontstane ruimte in het budget zal op
verzoek van de begeleidingscommissie worden aangewend om het meetnet voor
plaagorganismen door te laten gaan enom enkele publicaties ten aanzien van
populatiedynamica van dieren alsnog afte ronden.
Het werk binnen dit programmaonderdeel wordt uitgevoerd binnen de projecten 'Herintroductie
otter', 'Meetnet plaagorganismen' en'Afronding publicaties populatiedynamica van dieren'.
Helpdesk dierecologische kennis
Van de zijde van het departement wordt intoenemende mate verzocht capaciteit vrij te maken
voor het beantwoorden van ad-hocvragen, het uitvoeren van kort lopende onderzoekprojecten
e.d. Het gaat dan vaak om het vertalen van onderzoekresultaten voor onvoorziene vragen bij
gebruikers. Inde prioriteitsstelling isal het soortgerichte onderzoek geschrapt (uitgezonderd het
onderzoek aan de otter),terwijl kennis hieromtrent wel nodig isvoor het soortenbeleid. De
helpdesk kan mede voorzien in het beantwoorden van ad-hoc vragen op dit gebied.
Deelprogramma C:Ontwikkeling en beheer van biodiversiteit in grote bos- en
natuurgebieden
Afronding lopend onderzoek:
a) rapportage over de studies in de Drentse A
b) evaluatie van beschikbaar modeileninstrumentarium
c) afronding manuscripten deel 4 en 5van "Devegetatie van Nederland' en het laatste deel van
de reeks'Bosecosystemen',handelend over de bossenop voedselarme bodems, publicatie van
het eerste deel van de serie'Atlas van de Nederlandse plantengemeenschappen' en
voorbereiding van het tweede deel
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d) afronding en publicatie over het onderzoek naar rand/non-random samplingtechnieken voor
vegetaties
Verder ontwikkeling instrumentarium nationaal
e) opstellen projectvoorstel voor onderzoek aan natuurontwikkeling op nationale schaal
f) uitvoering van dit onderzoek
Verder ontwikkeling instrumentarium regionaal
g) opstellen projectvoorstel voor vervolgonderzoek op regionaal schaalniveau (ecologisch,
sociaal-maatschappelijk)
h) uitvoering van deze onderzoeken; eerste analyseresultaten van succes-enfaalfactoren en
ontwikkeling adviesinstrumentarium ter vergroting van de kansrijkdom in grote bos- en
natuurgebieden
Bepaling maatschappelijke kansrijkdom
g) opstellen projectvoorstel voor vervolgonderzoek op regionaal schaalniveau (ecologisch,
sociaal-maatschappelijk)
h) uitvoering van deze onderzoeken; eerste analyseresultaten van succes-enfaalfactoren en
ontwikkeling adviesinstrumentarium ter vergroting van de kansrijkdom in grote bos- en
natuurgebieden
Evaluatie en meetnetinstrumentarium
i) uitvoering van vervolgonderzoek naar de mogelijkheden van
RS-techniekenvoor de monitoring van natuurdoeltypen en
voorbereiding van publicaties hierover
Integrale begrazing
j) literatuuronderzoek en nadereverkenning van onderzoekbehoefte op het gebied van
landschapsvormende processen en integrale begrazing en indien daartoe overeenstemming is,
opstellen van een projectplan.
Helpdesk
k) help-desk voor gebruikers van kennis m.b.t.de inrichting en het beheer van grote bos- en
natuurgebieden.
Deelprogramma D:Secretariaat van de Werkgemeenschap Landschapsecologisch
Onderzoek
AlsWDT zijn 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.
De feitelijke werkzaamheden zijn in meer detail omschreven in dejaarlijkse uitvoeringsprogramma's behorend bij het WLO-Beleidsplan 1993-1998;ze richten zich op een viertal
doelstellingen:
Doelstelling 1
Het stimuleren van het (verantwoord) gebruik van landschapsecologische kennis bij
besluitvorming ten aanzien van beleid, inrichting en beheer die relevant isvoor natuur, milieu en
landschap binnen en buiten Nederland.
Behalve door de aangeduide acties,gebeurt dit onder meer ook door het verkennen van de
realisatiemogelijkheden en-wenselijkheden van het 'certificeren'van landschapsecologische
adviesbureaus en de uitgave van een handboek voor landschapsecologie op HBO-niveau. In
samenwerking met IWACOwordt eencursus Ecohydrologie georganiseerd.
Doelstelling 2
Het stimuleren van dewetenschappelijke ontwikkeling van de landschapsecologie.
Momenteel zijn studiedagen voorzien over Ecologische Kansrijkdom,Toepassing van Grondwatermodellen in Ecohydrologische Effectvoorspelling, Vuistregels voor Natuurontwikkeling,
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Vormgeven aan Natuur inVerstedelijkend Nederland (Keijenbergcongres), Historisch-Ecologisch
onderzoek aan het natuurlijk archief.
Binnen de WLO-werkgroep Theorie in Praktijk wordt gewerkt aanvoor de praktijk relevante
kennistheoretische ontwikkeling van de landschapsecologie.
Doelstelling 3
Het profileren van de landschapsecologie alswetenschappelijk vakgebied.
Behalve op de in het voorgaande aangegeven wijzen, gebeurt dat door het bevorderen van een
aantal bijzondere leerstoelen landschapsecologie aan de universiteiten van Utrecht en
Wageningen, het bevorderen van de inbedding van de landschapsecologie in de Wageningse
onderzoekschool Productie-ecologie endoor onderzoekprogrammering in de RMNO-WLO
Commissie Onderzoekprogrammering Landschapsecologie.
Doelstelling 4
Het bevorderen van de contacten tussen landschapsecologen.
Veel aandacht heeft op dit moment de organisatie van deviering van het 25-jarig bestaan van de
WLO in 1997.Zozal er onder meer in 1997 een internationaal congresworden georganiseerd. De
internationale relaties zijn gekanaliseerd via deelname aan de International Association for
Landscape Ecology (IALE);deVlaamse collega's zijn actief betrokken bij vele van de WLOactiviteiten.
Van strategisch belang isdeverkenning van de mogelijkheid of de uitvoerende werkzaamheden
van het secretariaat verbreed kunnen worden met die van andere organisaties in een algemener
dienstbaar facilitair bureau voor natuur en landschap.
andere relevante
programma's

196,226,275,320

indicatie omvang

totaal 6,5 M / , waarvan 6,3 M / ten lastevan LNV

projecten

Deelprogramma A: Ruimtelijke netwerken
Invloed van landschapselementen op dispersiebewegingen gingen van amfibieën
(IBN-DLO,C.C.Vos)
3580903
De invloed vanversnippering op het herstelvermogen netwerkpopulaties van
moerasvogels na grootschalige afname in aantal (IBN-DLO,R.P.B. Foppen)
De invloed vanweersfluctuaties op (her)kolonisatieprocessen van sprinkhanen
3580904
(IBN-DLO,A.A. Mabelis)
Ontwikkeling van een systematiek voor ruimtelijke modellen (IBN-DLO,
3580905
J. Verboom)
Ontwikkeling van een METAPHOR-modelvoor amfibieën (IBN-DLO,C.C.Vos)
3580906
Validatie en onderbouwing van de METAPHOR moerasmodellen (IBN-DLO
3580908
R.P.B. Foppen)
Ontwikkelen van een indicatorsysteem voor de effecten van versnippering op
3580909
levensgemeenschappen van bos-,heide en moerasecosystemen ten behoeve van het
LARCH-kennismodel (IBN-DLO, H.A.M. Meeuwsen)
Ontwikkeling van normen en richtlijnen voor landschappelijke netwerken met
3580910
duurzame populaties te behoeve van het LARCH-kennismodel (IBN-DLO,
A.G.M. Schotman)
Ontwikkeling van een beslissingsondersteunend kennismodel LARCHvoor een
3580911
versnippering op landinrichtingsschaal (IBN-DLO, H.A.M. Meeusen)
Verkenningen van versnipperingsproblemen op de schaalvan de Europese
3580912
Ecologische Hoofdstructuur (IBN-DLO, M.J.S.M. Reijnen)
Invloed van landschapselementen op de dispersiebewegingen van kleine
3580913
zoogdieren: de rossewoelmuis (IBN-DLO,R.C.van Apeldoorn)
3580914
Invloed van landschapselementen op de dispersiebewegingen van kleine
zoogdieren: de noordse woelmuis (IBN-DLO, P.J.M. Bergers)
3580915
Programmeringsstudie stadslandschappen (IBN-DLO,A.A. Mabelis)
3580916
Naijlingseffecten in de reactie van (meta)populaties op veranderingen van het
landschap (IBN-DLO,J.Verboom)
3580917
Moerasverkenningen (IBN-DLO, M.J.S.M. Reijnen)
3580918
De relatie tussen moerassen in de EHSen in het witte gebied: Moerasvogels in het
oostelijk rivierengebied (IBN-DLO,R.P.B. Foppen)
Literatuurstudie/programmering onderzoek mozaïeklandschappen (IBN-DLO,...)
3580919

3580901
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3580920
3580921
3580922
3580923
3580924
3580925
3580926
3580927
3580928
3580929

Validatie en onderbouwing van de METAPHOR bosvogelmodellen (IBN-DLO,
A.G.M. Schotman)
Verkennende studies naar de samenhang tussen biodiversiteit en
landschapstructuur in het witte gebied (C.J.Grashof)
EHSen het witte gebied:eekhoorn (IBN-DLO,R.C.van Apeldoorn)
De invloed van versnippering op het herstelvermogen van netwerkpopulaties:
invloed van strenge winter op de boomklever (IBN-DLO,A.G.M. Schotman)
Ontwikkeling van een METAPHOR-modelvoor kleine zoogdieren (IBN-DLO,
P.J.M. Bergers)
Ontwikkeling GIS-expertiseen applicaties (IBN-DLO, H.A.M. Meeuwsen)
Effecten van versnippering in relatie t o t habitatconfiguratie in verschillende
landschappen/soorten vergelijking (IBN-DLO,C.C.Vos)
Evaluaties effectiviteit verbindingszones EHS(IBN-DLO, M.J.S.M. Reijnen)
Evaluatie Versnippering bos:probleem en oplossingen (IBN-DLO,...)
Ruimtelijke verkenningen van de stad-land relatie voor biodiversiteit (IBN-DLO,
P. Luttikhuizen)

Deelprogramma B:Biodiversiteit van dieren
35418
Meetnetontwikkeling (IBN-DLO,H. Siepel)
35425
Helpdesk (IBN-DLO,J.Bos)
xxxxx
Herintroductie otter (IBN-DLO,F.J.J. Niewold)
xxxxx
Gebiedsstudie bosbegrazing (IBN-DLO, A.T. Kuiters)
xxxxx
Inrichting en beheer van poelen (IBN-DLO,A.H.P. Stumpel)
xxxxx
Moerasecosystemen (IBN-DLO,J.Graveland)
xxxxx
Meetnet plaagorganismen (IBN-DLO, L.G. Moraal)
xxxxx
Afronding publicaties populatiedynamica van dieren (IBN-DLO,A.L. Spaans)
Deelprogramma C:Ontwikkeling en beheer van biodiversiteit in grote bos- en
natuurgebieden
36600
Veranderingen in bos-en groeiplaats (IBN-DLO,A.H.F. Stortelder)
36601
Simulatie groei en ontwikkeling van bosopstanden (IBN-DLO,G.M.J. Mohren)
36607
Geïntegreerde bodem- en bosmodellering (IBN-DLO,G.M.J. Mohren)
36611
Devegetatie van Nederland (IBN-DLO,J.H.J.Schaminée)
36614
Natuurontwikkeling (IBN-DLO, H.F.Van Dobben)
36616
Helpdesk grote bos-en natuurgebieden (IBN-DLO,J,Bos)
xxxxx
Maatschappelijke kansrijkdom (IBN-DLO, H.J. Hekhuis)
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programma 320

Bossen in hunecologische en maatschappelijke context (i.o.)

programmaleider

Dr. W. Vos - IBN-DLO

aanvangsjaar

1997

eindjaar

2000

samenvatting

Het programma levert instrumenten enwetenschappelijke kennisvoor bosontwikkeling,
bosbeheer, bosbedrijfsvoering en bosbeleid.Dit betreft zowel bestaande bossen alsook nieuwe
bossen en plantages in landbouwgebieden, al dan niet in het kader van de Ecologische
hoofdstructuur. Doel iseffectiviteit en efficiëntie in enerzijds de uitvoering van NBP-enBBPbeleid en anderzijds de realisatie van een nieuwe rol voor bossen en bomen bij veranderend
landgebruik. Hiermee wordt tevens bijgedragen aan de duurzame instandhouding van bossen,
aan de vergroting van de zelfredzaamheid van de bosbouwsector en aan nieuwe economische
perspectieven voor de landbouw.
Deelprogramma A: Bosreservaten
Door de rijksoverheid worden maximaal 60 bosreservaten aangewezen, die gevolgd worden in
hun ontwikkeling enworden vergeleken met oudere bossen in binnen-en buitenland. Hierdoor
wordt het inzicht verdiept in de relatiestussen enerzijds de beheers-en inrichtingsmaatregelen
en anderzijds de natuurlijke processen die daarbij een rol spelen.Met dat inzicht kunnen onder
meer conclusies getrokken worden over de mogelijkheden van natuurontwikkeling in bossen op
basisvan spontaan optredende processen en over de mogelijkheden tot behoud van biologische
diversiteit.
Deelprogramma B:Bosaanleg en bosbeheer
Effectiviteit en efficiëntie van bosaanleg en bosbeheer bepalen in hoge mate het succes van
zowel beleid als praktijk. Speerpunten zijn hier enerzijds omvormingsbeheer van bestaand bos en
anderzijds realiseren van nieuw bos op landbouwgrond. Onderwerpen met betrekking t o t
bestaand boszijn: beslissingsondersteuning bij kleinschalig bosbeheer, groei van gemengd bos,
begeleiding van natuurlijke verjonging, inheemse herkomsten en in-situ genenbewaring. En met
betrekking tot kansen voor nieuwe bossen:geschiktheden van groeiplaats en landschap,
risicoanalyse,teeltmethoden voor kwaliteitshout en spontane opslag,gevolgen van GLB enEUregelingen m.b.t bosvoor de kwaliteit van de groene ruimte.
Deelprogramma C:Bosbeleid en bosbedrijf
Dit deel isgericht op de bedrijfsmatige en bestuurlijke realiseringsmogelijkheden, kosten en
effecten van inrichting- en beheersvarianten op verschillende niveaus (beheerseenheid, lokaal,
regionaal, landelijk). Hiertoe wordt een beslissingsondersteunend instrumentarium ontwikkeld.
Tevens vinden er beleidsevaluaties plaats vanverschillende bosbeleidthema's, waarvoor ook een
hanteerbaar instrumentarium moet worden ontwikkeld, en worden er bouwstenen geleverd voor
de natuurplanbureaufunctie.

aanleiding

Deelprogramma A: Bosreservaten
In het Meerjarenprogramma Bosbouw (1986) en in het Bosbeleidsplan (1993) maakt de
rijksoverheid bekend t o t 2000 maximaal 60 bosreservaten inte zullen stellen. Deze reservaten
zullen na instelling niet langer bosbouwkundig beheerd worden; aan spontane processen zal de
vrije hand worden gegeven. De bosreservaten worden zodanig geselecteerd dat ze samen een
representatief beeld geven van deverscheidenheid aan Nederlandse bostypen.
In het Bosbeleidsplan legt de rijksoverheid zichtevensvast op het uitvoeren van
monitoringonderzoek in deze reservaten, alsmede in een aantal referentiegebieden, ten dele
elders in Europa. Door vergelijking van spontane processen in referentiebossen met die in
bosreservaten kan de kennis over natuurontwikkeling en over het scheppen van gunstige
voorwaarden daarvoor worden uitgebreid. Deze kennis kan bijdragen aan een concretere
invulling van het begrip 'biodiversiteit', bijv. alsmaatstaf voor de kwaliteit van het bosmilieu.
Het onderzoek isdaarmee van belang voor het bos-en natuurbeleid, voor bosbeheerders, voor
gebruikers van bossen en voor de maatschappij in haar totaliteit.
De probleemstelling laat zich alsvolgt beschrijven:
1. Hoe ontwikkelen zich Nederlandse bossen (verschillende bostypen en verschillende
uitgangssituaties) na beëindiging van het beheerten aanzien van:
- het bodemcompartiment;
- het patroon van boom- en struik- en kruidlaag, mede in relatie tot de populatiedynamica
van bomen en struiken;
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- de soortensamenstelling en -dichtheid van hogere planten, mossen,macrofungi en
broedvogels.
2. Hoeverhouden deze ontwikkelingen zich met die in oudere, meest vergelijkbare
referentiegebieden in Europa?
3. Welk inzicht levert dit op in de aard van bosecosystemen die zich in detoekomst spontaan
zullen ontwikkelen?
4. Wat zijn hieruit de conclusiesvoor natuurontwikkeling in bossen en het behoud van
biologische diversiteit?
Dit onderzoek isalleen uitvoerbaar, indien waarnemingsreeksen van meerdere decennia
beschikbaar zijn. Vanwege de LNV-programma financiering isevenwel slechts een
programmaduur van vier jaren mogelijk. Het ligt evenwel in de bedoeling het onderhavige
onderzoekprogramma steeds met perioden van4jaren te continueren. Een integrale
beantwoording van devragen 3en4 isdan ook slechts in beperkte mate mogelijk tijdens het
vigerende programma.
Deelprogramma B:Bosaanleg en bosbeheer
Inrichting, gebruik en beheer van het landelijk gebied staanter discussie. De veranderende
internationale marktsituatie, de milieubelasting en de doorzettende verstedelijking zetten eerder
de bosbouw en meer recent de land- entuinbouw onder druk. Gevoegd bij de toenemende
betekenis die de samenleving hecht aan natuur en milieu,terwijl men erweinig voor wil
uitgeven, ligt er een grote uitdaging omtochtot een kwalitatief hoogwaardige en vermarktbare
omgeving te komen. Het vinden van effectieve en efficiënte oplossingen voor de realisatie van
het nationale bos-en natuurbeleid wordt door de Rijksoverheid gezien alseen kritische factor
voor detoekomst van het landelijk gebied. Eenste meer staan beleidsmakers en beheerders hier
voor belangrijke keuzen.
Of het nu gaat om het natuurbeleid (NBP,BBP),het inkomen van de beheerder of om een
heroriëntatie van de landbouw, de uitvoering bepaalt veel van het succes.Dat isniet nieuw,
evenmin als de voortdurende aanpassing van de bedrijfsvoering aan'de markt'. Die'markt' (de
maatschappij) vraagt momenteel niet zozeer steeds méér productie, alswel een goede kwaliteit,
duurzaamheid, en een herkenbare biodiversiteit in een aantrekkelijk landschap. Het beheer
staat voor de opgave deze multifunctionaliteit te realiseren.Omvorming is hierbij een
sleutelbegrip: van monofunctioneel naar multifunctioneel, van scheiden naar verweven, van
beheersen naar toelaten van dynamiek, van eenvormig naar divers,van gebonden naar vrij, van
subsidie naar markt, van autonome kostengroei naar kostenreductie.
Door vanuit het onderzoek een adequaat instrumentarium aante reiken,wordt bijgedragen aan
het vergroten van de marktbaarheid van hout, natuur en landschap als produkten van landbouw
en bosbouw.
Dit deelprogramma en het deel over het bosbedrijf draaien om de centrale probleemstelling:
hoe realiseer ik in depraktijk trefzeker en met weinig kosten m'n doelen?
De kennisbehoefte vanuit het bosbeheer isdoor het beleidverwoord in het Bosbeleidsplan
(1993) en samen met de praktijk in de Cie HO-BBP(1995),waarvan de prioritering hier als
richtinggevend wordt aangehouden.Aldus wordt gepoogd de BBP-middelen en de DWK-financiering complementair aante wenden in één onderzoekpakket.
Samenvattend worden voor het bosbeheer devolgende prioriteiten onderkend:
- Kleinschalige opstandsbehandeling: beslissingsondersteunend instrumentarium kap, dunning,
kwaliteit zaadopstanden, natuurlijke verjonging, relatie met houtkwaliteit, groei en
opbrengst ongelijkjarige en gemengde opstanden.
- Bebossing van landbouwgronden: risico-analyses, groei en opbrengst
- Bosherstelmaatregelentegen de effecten vanverontreiniging, vermesting,verdroging, enz.,
met aandacht voor effecten van grondwaterstandsverhoging.
De RMNO, NRLO,Raadvoor Milieubeheer en Raadvoor Natuurbeheer (1995) rekenen in hun
advies over biodiversiteit tot de eerste prioriteiten onderzoek naar:
- De rol van biodiversiteit in Life-support-functies (bodemvruchtbaarheid, regeneratie,
stofstromen, etc).
- Herstel en ontwikkeling van (verdwenen) ecosystemen.
Over boomgenetica zijn het Bosbeleidsplan en de Cie HO-BBPduidelijk, daarbij gesteund door de
Nederlandse Bondvoor Boomkwekers en het Produktschap voor Siergewassen, met accenten op:
- Degebruiksmogelijkheden van inheemse herkomsten, m.i.v. resistentie tegen ziekten/plagen
ende kwaliteit van zaadopstanden en natuurlijke verjonging.
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- Bescherming van genetische diversiteit (zaadgaarden; betere vermeerderingsmethoden).
In brede kring groeit daarenboven het inzicht dat de bijdrage van bomen aan duurzaamheid en
biodiversiteit mede bepaald wordt door de genetische variatie binnen populaties/soorten, welke
slechts goed bestudeerd kan worden met DNA-technieken. Eendeel van het genetisch onderzoek
wordt mede gefinancierd door het PvS,een ander deel door SEO-instituutsmiddelen (DNA-technieken).
Dedoelgroepen van het onderzoek voor bosbeheer en bosaanleg zijn breed geschakeerd:
beleidsmedewerkers op nationaal niveau (LNV-N,IKC-N),op provinciaal en gemeentelijk niveau.
Daarnaast de praktijk van de bosbouw enterreinbeheerders (SBB,NM, Landschappen,
waterschappen, particulieren), boomkwekers (PvS)en zaadhandelaren en het groeiende veld van
de landbouwpraktijk (incl.LBL).
Deelprogramma C:Bosbeleid en bosbedrijf
Desterke veranderingen in het landelijk gebied werken door in bosbeleid en bodbedrijfsvoering.
Eriseen grote maatschappelijke vraag naar natuur, recreatiemogelijkheden, een schoon milieu
en duurzame grondstoffen en produkten en naar eenverbreding van defuncties en economische
dragers van het landelijk gebied. Detraditionele productiefuncties en daarmee economische
dragers staan onder druk. Dit leidt tot sterke aanpassingen bij inrichting en beheer van bos en
natuur. Tegelijkertijd zijn definanciële overheidsmiddelen beperkt en streeft de overheid naar
een grotere zelfredzaamheid en marktgewijze voorziening. Hierdoor en door andere sterke
bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen zoals de decentralisatie en de lijnen uitgezet in
het LNV-Programma Beheer veranderen o.a. detaken,verantwoordelijkheden en relaties tussen
de verschillende actoren. Het iseen uitdaging voor beheerders, beleidsmakers en gebruikers voor
de komende jaren om gezamenlijk op een kosten/effectieve wijze tot een kwalitatief
hoogwaardige groene ruimtete komen.Het vinden van creatieve en effectieve oplossingen voor
de realisatie van het bos-en natuurbeleid in samenwerking met de doelgroepen wordt door
Rijksoverheid gezien alseen kritische factor voor detoekomst van het landelijk gebied (zie
Dynamiek enVernieuwing). Dit programma wil beheerders (en andere doelgroepen) en
beleidsmakers direct ondersteunen bij het maken van de bovengenoemde keuzen. Daarnaast zal
het programma diverse bouwstenen aanleveren voor het Natuurplanbureau. Het programma
sluit direct aan bij de onderzoeksindicaties van de LNV-directie Natuurbeheer t.a.v. bosbouw,
natuurplanbureaufunctie, ecologie & economie en sociaal-bestuurlijk onderzoek. Daarnaast heeft
afstemming plaatsgevonden met de bosbouwsector in de lijn van de notitie vraag en aanbod
bosbouwkundig onderzoek.
Meer specifiek gaat het in het programma om de instrumentele ondersteuning van keuzes t.a.v.
de kosten en effecten c.q.doelrealisatie van beheersmaatregelen, -strategieën en de
verschillende natuurdoeltypen onder verschillende condities:
- bedrijfsvoerings- en beleidskeuzen bij de realisatie van geïntegreerd bosbeheer,
natuurdoeltypen en de operationalisering van verschillende functies;
- keuzen in de besluitvorming t.a.v. kosten,effecten en draagvlak voor bosontwikkelings- en
bosuitbreidingsprojecten;
- inzicht in de mogelijkheden voor vermarkting van bos-en natuurfuncties enfinanciering van
bosbeheer vanuit marktbare produkten en inzicht in de maatschappelijke en economische
betekenis van bos en natuur;
- vergroten van de effectiviteit en het draagvlak voor bosbeleid; keuzes t.a.v.
sturingsstrategieën, instrumenten voor en doorwerking van bosbeleid, gericht op vergroten
van effectiviteit en efficiëntie, doorwerking, faal- en succesfactoren en
verbeteringsmogelijkheden voor specifieke onderdelen van het bosbeleid.
Degebruikers van het onderzoek zijn vooral beleidsmedewerkers van de rijksoverheid (LNV-N,
LNV-GRR, IKC-N, LBL),provincies en gemeenten enverschillende particuliere en publieke
terreinbeheerders en hun intermediaire organisaties.
In principe zijn ook b.v. de gebruikers vanterreinen potentiële gebruikers van
onderzoekresultaten.
Deelprogramma A: Bosreservaten
Inde programmaperiode dienen alle nog beoogde bosreservaten te worden aangewezen.
Daartoe dient het programma alle informatie t.b.v. de selectie van potentiële reservaten
beschikbaar te maken. Naaanwijzing door de Minister LNVworden in het startprogramma
voorbereidingen getroffen voor het uitvoeren van de langjarige waarnemingen. Uitgaande van
het huidige tempo van aanwijzingen moet het startprogramma uiterlijk in 2002 worden
afgesloten.
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Vervolgens dienen de langjarige waarnemingsreeksen te worden uitgevoerd. De gegevens
worden verzameld in het basisprogramma vanwaarnemingen dat voorziet in een tienjaarlijkse
herhaling. Het betreft:
- de samenstelling van het humusprofiel, inclusief zijn chemische eigenschappen;
- de grondwaterkarakteristieken;
- de structuur, samenstelling en demografie van boom- en struiklaag;
- de botanische samenstelling van hogere planten en mossen;
- de botanische samenstelling van macrofungi;
- de broedvogelgemeenschap.
Het isde bedoeling dat ruimtelijke entemporele kenmerken van de verschillende bostypen en
uitgangssituaties voor de diverse programma-onderdelen met elkaar worden vergeleken, mede
in het licht van het behoud van biologische diversiteit.
Fasering:
De uitvoering van het bosreservatenonderzoek zal plaatsvinden conform het in de Stuurgroep
Bosreservaten overeengekomen bemonsteringsschema. Vanwege de beschikbare DWK-middelen
wordt evenwel uitgegaan van een getemporiseerde uitvoering van het aanwijzingsprogramma
(2,5 reservaat perjaar) en een reductie van het basisprogramma t o t 6 bosreservaten per jaar
(vegetatiestructuur en-samenstelling) en 1,75 bosreservaat per jaar (bodemchemie, macrofungi,
broedvogels).
Aanpak:
Bij de aanwijzing wordt informatie verzameld t.b.v. de selectie van potentiële bosreservaten. Bij
de selectie gaat het om informatie over de abiotische en biotische eigenschappen van de locatie,
de beheerssituatie, de omgeving e.d.
Tijdens de uitvoering van het startprogramma worden maatregelen getroffen voor de inrichting
van eenmaal geselecteerde reservaten. Hierbij gaat het om het aangeven van permanente
waarnemingspunten. Erwordt een bodemkundige verkenning uitgevoerd waarbij bodemprofielen, grondwatertrappen en geologie op kaart worden beschreven en ook digitaal (ARC-INFO)
worden opgeslagen. Bovendien wordt een basiskaart met de aanduiding van waarnemingspunten, paden e.d.gemaakt die eveneens digitaal wordt opgeslagen.
In het basisprogramma worden eenmaal per 10jaar in elk bosreservaat de volgende
waarnemingen uitgevoerd:
- bodemchemie (gehalten aan organische stof,strooiselomzetting, gehalten aan macronutriënten, zuurgraad);
- structuur en samenstelling van boom- en struiklaag in steekproefcirkels en kernvlakten door
middel van de zgn.SILVISTAR-methode,alsook kartering van de bosstructuur van het gehele
reservaat aan de handvan luchtfoto's, waaruit het lichtklimaat modelmatig wordt afgeleid;
- botanische samenstelling van hogere planten in steekproefcirkels, kernvlakten envoor wat
betreft de kruiden in permanente kwadraten entransecten;
- vegetatie: kartering van het reservaat envan de kernvlakte;
- botanische samenstelling van macrofungi in detransecten;
- broedvogelgemeenschap.
Tot en met 2002 zal het basisprogramma jaarlijks tien reservaten beslaan. Na afsluiting van de
aanwijzingsprocedure kan volstaan worden met een basisprogramma dat circa vijf reservaten per
jaar omvat.
In de referentiegebieden wordt volstaan met een beperkt pakket van waarnemingen: de
tienjaarlijkse monitoring van de bosstructuur in kernvlakten en de vijfjaarlijkse opname van de
vegetatie in de ondergroei in permanente kwadraten.
De resultaten worden o.m. geanalyseerd met behulp van bij IBN-DLO ontwikkelde computerprogrammatuur (SILVISTAR,FOREYE etc).
Deelprogramma B:Bosaanleg en bosbeheer
Het primaire doel van het bosbeheeronderzoek ishet leveren van instrumenten en
wetenschappelijke kennisvoor enerzijds het beheer van bestaande bossen en anderzijds aanleg
en beheer van nieuwe bossen.Hier worden accenten gelegd op drie verschillende aspecten
(product-marktcombinaties):
- kleinschalig bosbeheer (beslissingsondersteuning kleinschalig bosbeheer, groei van gemengd
bos, maatregelen voor natuurlijke verjonging): omvormingsbeheer, gericht op de door
beleid en bosbouwpraktijk gewenste multifunctionaliteit entoenemende bedrijfsmatigheid;
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-

-

kansen voor nieuwe bossen (geschiktheden van groeiplaats en landschap, risicoanalyse,
teeltmethoden voor kwaliteitshout en spontane opslag):boerenbosbeheer, gericht op de
landbouw als producent van hout e.a. bos-/boomprodukten;
genetische kwaliteit van bossen en bomen (inheemse herkomsten, Europese herkomstenkaart
van inheemse eiken):genenbeheer van bomen, gericht op de door beleid en natuurbeheer
nagestreefde biodiversiteit en aangepastheid,en daaraan gekoppeld de kwekers en
zaadhandelaren als leveranciers van dit materiaal.

Fasering:
Deze planning betreft slechts 1997. Elk project heeft zijn eigen fasering. Het betreft ten dele de
doorwerking van lopend BBP-onderzoek, waarvan in 1997verslag moet worden gedaan.
Aanpak:
Erisgekozen voor accenten binnen het wensenlijstje van BBP/Cie HO-BBP,m.b.t.
omvormingsbeheer:
- Beslissingsondersteunend instrumentarium voor kleinschalig beheer van gemengde bossen
(expert systeemvoor bosbehandeling,waarin veel praktijkervaring wordt opgenomen;
doorlopend BBP-onderzoek).
- Groei van ongelijkjarige en gemengde opstanden (langjarig experimenteel onderzoek, waarin
de omslag gemaakt moet worden van kennis over homogene opstanden naar kennis over
afzonderlijke bomen in menging).
- Begeleiding van natuurlijke verjonging (langjarig experimenteel onderzoek onder beuk, eik,
douglas, dat inmiddels in een fasevan rapportage komt).
M.b.t. boerenbosbeheer:
- Methoden voor deteelt van kwaliteitshout, geïntegreerd in landbouwsystemen (evaluerend
en experimenteel onderzoek, mede gericht op prototypering van bedrijfsituaties, met
aandacht voor de invloed van beheer op houtkwaliteit).
- Risico-analyses i.v.m. ziekten en plagen bij bosaanleg en omvorming (in het licht van de
aanwezige bodempathogenen alsgevolg van landbouwvoorbouw)
- Gebruikswaarde en beheer van spontane bosontwikkeling op landbouwgronden (genetisch
en beheersmatig onderzoek, inspelend op onderdruk-situaties met spontane opslag).
- Kansenvoor nieuwe bossen:een overzicht van kansrijke situaties voor nieuwe bossen (de
geschiktheid van landschap en groeiplaats voor verschillende bostypen en beheersregimes;
koppeling van bestaande landevaluatie- en groeiplaatskennis aan GIS-karteringsgegevens).
Met de Begeleidingscommissie moet overlegd worden in hoeverre er behoefte isaan een analyse
van de gevolgen van GLBen EU-regelingenvoor de ontwikkeling van bossen in
landbouwgebieden en hun effecten op de kwaliteit van de groene ruimte.
M.b.t. genenbeheer van bomen:
- Genetische kwaliteit van inheemse bomen (gebruikswaarde-/genetisch onderzoek van
inheemse herkomsten;ten dele eenvoortzetting van BBP-werk, mede-financiering door PvS;
DNA-methodeontwikkeling vanuit SEO-instituutsmiddelen).
- Synthetic mapsof gene diversity and provenance performance for utilization and
conservation of oak resources in Europe (EU-samenwerkingsproject, geëntameerd in het licht
van de bijzondere positie van de eik in het Europese cultuurlandschap; voor Nederland iser
de bijzondere situatie dat het zgn.inheemsesoorten betreft, waarvan het zaad echter vaak
geïmporteerd is).
Deelprogramma C:Bosbeleid en bosbedrijf
De doelstellingen en de resultaatverwachting worden per onderdeel van het deelprogramma
beschreven. Het bouwt deelsvoort op het DLO-onderzoekprogramma 204 Bedrijfsvoering bos en
natuur, maar isvoor het merendeel nieuw.
Kosten/effectiviteit beheersstrategieën
Dit onderdeel bouwt voort op de resultaten van onderzoek naar de kosten en functievervulling
van kleinschalig/geïntegreerd bosbeheer en naar de kosten van omvorming van waardevolle
bosgemeenschappen (A-lokaties). Het daarbij ontwikkelde instrumentarium wordt verder
ontwikkeld en afgerond. Dit wordt toegepast op deverschillende bosbeheersstrategieën en
natuurdoeltypen en het omvormingsbeheer daarvoor. Aan het eind van het programma is een
breed overzicht van de kosten en effecten van deverschillende bosbeheerstrategieën
opgeleverd.Voor de bredere toepassing wordt samen met Staatsbosbeheer (i.h.k.
normkostensystematiek SBB)e.a. een gezamenlijke standaard voor kostenbepaling van
natuurdoeltypen ontwikkeld. Dit instrumentarium wordt daarmee ook toepasbaar voor het
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natuurbeheer in den brede. Daarnaast worden in samenspraak met de Begeleidingscommissie
afzonderlijke maatregelen geanalyseerd, zoals effectgerichte maatregelen in het kader van het
OBN. De resultaten zijn:
- instrumentarium voor het bepalen van kosten en doelrealisatie (effecten) van verschillende
bosbeheersstrategieën;
- kennis over kosten en effecten van verschillende bosbeheersstrategieën.
Instrumentarium realisatie geïntegreerd bosbeheer, natuurdoeltypen en functievervulling
Dit onderdeel maakt gebruik van onderzoek naar besluitvorming binnen bosbeheer en
bedrijfsvoering en naar de operationalisatie van de functievervulling van bossen. Er wordt
instrumentarium ontwikkeld voor een kosten/effectieve maatregelenkeuze en het ontwikkelen
van beslissingscriteria door beheerders. Door toepassing van dit instrumentarium ontstaat inzicht
in de realisatiemogelijkheden en gevolgen van geïntegreerd bosbeheer en de verschillende
natuurdoeltypen binnen de bedrijfscondities van deverschillende categorieën beheerders. Samen
met IKC-N,de grote beherende organisaties en Bosdata wordt een implementatietraject voor de
ontwikkelde kennis/instrumentarium opgezet. De resultaten zijn:
- instrumentarium voor kosten/effectieve maatregelenkeuze en beslissingscriteria;
- inzicht in de realisatiemogelijkheden en de gevolgen van deverschillende natuurdoeltypen
en geïntegreerd bosbeheer binnen bedrijfscondities van deverschillende beheerders.
Besluitvorming bosontwikkelings- en bosuitbreidingsprojecten
Doel van dit onderdeel ishet vergroten van de kennis over kosten, maatschappelijke en
economische effecten (naast ecologische effecten) en het draagvlak van
bosontwikkelingsprojecten en bosuitbreidingsprojecten. Hiervoor wordt tevens het handelen van
besluitvormers (beheerders en beleidsmakers) bij deze projecten onderzocht. Het onderzoek
betreft bosuitbreidingsprojecten (SGP/RSG,bossen bij stadsgewesten,stadsrandbossen etc), bos
in landinrichtingsprojecten en ontwikkelingsprojecten in bestaande bossen.De resultaten hiervan
worden ingebracht in een instrumentarium voor de besluitvorming (kosten en effecten,
draagvlak) t.a.v. van inrichtings-, ontwikkelings- en uitbreidingsprojecten. Resultaten van het
onderzoek naar de betekenis van bosen natuur worden hierin verwerkt. Het draagvlakonderdeel gebeurt in nauwe samenwerking met het onderzoeksprogramma 'Publiek en
bestuurlijk draagvlak voor natuur en landschap'.
De resultaten zijn:
- kennis over kosten, maatschappelijke en economische effecten (naast ecologische effecten) en
het draagvlak van bosontwikkelingsprojecten en bosuitbreidingsprojecten;
- instrumentarium voor de besluitvorming (kosten en effecten, draagvlak) t.a.v. van
ontwikkelings- en uitbreidingsprojecten.
Betekenis van bos en mogelijkheden voor vermarkting
Dit onderzoek isgericht op de mogelijkheden voor marktgewijze voorziening van bosprodukten
(en isdaarmee gericht op nieuwe economische dragers voor bos). Het bouwt voort op het
onderzoek naar de 'Mogelijkheden introductie profijtbeginsel binnen de bos- en
natuurbeherende sector' en isonderdeel van het EU-Fair project 'Niche Markets for recreational
and environmental services'. Daartoe worden vermarktingstrategieën ontwikkeld,
praktijksituaties geanalyseerd en geïnitieerd,een beleidsanalyse in Duitsland, Oostenrijk, Italië en
Nederland uitgevoerd, een analysevan de acceptatie van individuele gebruikers en
gebruikersorganisaties en een analysevan de bedrijfseconomische betekenis uitgevoerd.
Daarnaast isdit onderzoek gericht op het vergroten van inzicht in de maatschappelijke en
economische betekenis van bos. Hiertoe wordt op basisvan de resultaten van het
bosbeleidsplanproject 'Maatschappelijke en economische betekenis bos' in concrete gebieden de
brede betekenis van bos in kaart gebracht. Dit onderzoek gebeurt in samenwerking met SC-DLO,
LEI-DLOen LUW en ismede afhankelijk van medefinanciering, in verband met het kostbare
empirisch onderzoek.
De resultaten zijn:
- inzicht in mogelijkheden voor vermarkting van bos-en natuurfuncties/financiering van
bosbeheer uit marktbare produkten;
- inzicht in de maatschappelijke en economische betekenis van bos.
Beleidsevaluatie en doorwerking bosbeleid
Voortbouwend op de uitgevoerde beleidsevaluaties (o.a.diepte-evaluatie functiebeloning,
evaluatie bosuitbreiding) in het kader van de Natuurverkenningen '97 envoor de verdere
ontwikkeling van de Natuurplanbureaufunctie wordt een instrumentarium voor evaluatie en
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doorwerkingsanalyse van het bosbeleid verder ontwikkeld. Dit instrumentarium wordt toegepast
in specifieke beleidsthema's binnen bosbeleid (de ontwikkeling van een instrumentarium voor
beleidsevaluatie en doorwerkingsanalyse en kennis over effectiviteit, doorwerking, faal- en
succesfactoren en verbeteringsmogelijkheden specifieke onderdelen bosbeleid (vaststelling te
evalueren thema's i.s.m. begeleidingscommissie, LNV-N en Natuurplanbureau). Daarmee wordt
inzicht in de effectiviteit, doorwerking, faal- en succesfactoren enverbeteringsmogelijkheden van
specifieke onderdelen van het bosbeleid verkregen. De resultaten van dit onderzoek zijn:
- instrumentarium voor evaluatie en doorwerkingsanalyse van het bosbeleid;
- kennis over effectiviteit, doorwerking, faal- en succesfactoren en verbeteringsmogelijkheden
van specifieke onderdelen van het bosbeleid.
planning 1997

Deelprogramma A: Bosreservaten
Voor 1997 isde aanwijzing voorzien van 3 nieuwe bosreservaten. Daartoe dient het
startprogramma te worden uitgevoerd.Voor deze reservaten zal ook het basisprogramma
moeten worden uitgevoerd. In de reservaten die reedstien jaar geleden zijn aangewezen en
beschreven, zal het basisprogramma in 1997worden herhaald. Daarnaast zal in één buitenlands
referentiegebied en in vijf binnenlandse referentiegebieden een structuuranalyse en analyse van
de soortensamenstelling van hogere planten worden uitgevoerd.
In 1997 isde productie voorzien van zgn.basisrapporten van bovengenoemde bosreservaten.
Bovendien iseentemporele analyse voorzien van reservaten waarin een herhaling van de
waarnemingen natien jaar heeft kunnen plaatsvinden.
Beoogde resultaten:
a. Uitvoering van het monitoringprogramma (2,5 bosreservaat in aanwijzingsprogramma,
6 bosreservaten bosstructuur en-samenstelling, 1,75 bosreservaat bodemchemie, macrofungi
en broedvogels).
b. Rapportage over 5bosreservaten.
c. Opstelling van eencommunicatieplan in overleg met gebruikers en maken van voorstellen
voor eentoekomstige uitvoering van bosreservatenonderzoek.
d. Rapportage over bosontwikkelingsmodellen voor het referentiegebied Fontainebleau en
adviezen m.b.t. het instellen van bosreservaten en omvorming.
Deelprogramma B:Bosaanleg en bosbeheer
Lopende meetprogramma's in projecten voor omvormingsbeheer van bestaand bos worden
doorgezet. Degroeigegevens voor gemengd bosworden ingebracht in andere projecten in het
kader van het BBP,zoals in het beslissingsondersteunend instrumentarium voor kleinschalig
bosbeheer. Over de bosbeheersprojecten wordt gerapporteerd aan het eind van het
programmajaar (beslissingsondersteuning, begeleiding verjonging).
De kansrijkheidsanalyse voor nieuwe bossenwordt ingebracht in de werkzaamheden voor de
Interdepartementale Commissie Ecologische Structuur, alwaar er verslag van wordt gedaan.
Ander werk voor Kansen voor nieuwe bossenwordt ingebracht in de programmering voor het
meerjarige DTO-programma Duurzaam landgebruik.
Aan de Europese genetische kaart van de eik wordt in EU-verband gewerkt.
Over het overige werk gekoppeld aan de BBP-programmeringwordt in dit kader gerapporteerd
en geprogrammeerd.
Deelprogramma C:Bosbeleid en bosbedrijf
Beoogde resultaten:
- verdere ontwikkeling en publicatie van instrumentarium voor het bepalen van kosten en
doelrealisatie (effecten) vanverschillende bosbeheerstrategieën, opzet data-base met kennis
over kosten en effecten vanverschillende beheersstrategieën i.s.m. Staatsbosbeheer;
- rapportage van de bepaling van kosten en effecten realisatie natuurdoeltypen onder
verschillende bedrijfscondities;
- rapportage van de studie naar kosten/doelrealisatie omvormingsbeheer naar geïntegreerd
bos;
- eerste fasevan ontwikkeling van/rapportage over instrumentarium voor kosten/effectieve
maatregelenkeuze en beslissingscriteria incase-studies t.a.v. geïntegreerd bosbeheer en
realisering natuurdoeltypen i.s.m. bosbouwsector;
- ontwikkeling van en rapportage over instrumentarium en evaluatie huidige situatie
bosontwikkelings- en uitbreidingsprojecten t.a.v kosten, maatschappelijke en economische
effecten (naast ecologische effecten) en het draagvlak van bosontwikkelingsprojecten en
bosuitbreidingsprojecten;
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uitvoering van en rapportage over verschillende onderdelen van onderzoek naar
mogelijkheden vermarkting van bos-en natuurfuncties enfinanciering van bosbeheer vanuit
marktbare produkten: uitvoering 1 edeel inventarisatie en analyse case-studies (looptijd 19971998); beleidsanalyse Nederland, Duitsland,Oostenrijk en Italië en bepaling van
vermarktingsstrategieën en marktontwikkeling van kansrijke vermarktingsopties;
opzet gebiedsgerichte project(en) voor inzicht in de maatschappelijke en economische
betekenis van bos;
ontwikkeling van en rapportage over instrumentarium voor evaluatie en
doorwerkingsanalyse van het bosbeleid enstart met beleids- en doorwerkingsanalyse van
geselecteerde onderdelen van het bosbeleid.
andere relevante
programma's

275, 323

indicatie omvang

totaal 2,9 M / ten lastevan LNV

projecten

Bosreservaten
36609
Bosreservaten (IBN-DLO,H.G.J.M. Koop)
Bosaanleg en bosbeheer
37009
Omvormingsbeheer: groei van gemengd bos in relatie t o t beheer en opstandskenmerken (IBN-DLO,A. Oosterbaan)
Omvormingsbeheer: begeleiding van natuurlijke bosverjonging (IBN-DLO,
37013
A. Oosterbaan)
Beslissingsondersteuning bij kleinschalig bosbeheer (BBP) (IBN-DLO,A.F.M. Olsthoom)
37073
Management of mixed-species forests (EU) (IBN-DLO,A.F.M. Olsthoorn)
37060
Forestry inthe context of rural development (COST)(IBN-DLO,W. Vos)
37067
Kansenvoor nieuwe bossen:risico-analysevoor het optreden van bodempathogenen
37048
op landbouwgronden (IBN-DLO,B.C.van Dam)
Kansen voor nieuwe bossen:methoden voor deteelt van kwaliteitshout, geïntegreerd
37066
in landbouwsystemen (IBN-DLO,A. Oosterbaan)
37071
Kansen voor nieuwe bossen:gebruikswaarde en beheer van spontane bosontwikkeling
op landbouwgronden (IBN-DLO,A. Oosterbaan)
370xx
Kansen voor nieuwe bossen:een landelijk overzicht van de geschiktheid van landschap
en groeiplaats voor verschillende bostypen en beheersregimes (IBN-DLO,
J.van den Burg)
Genetische kwaliteit van inheemse bomen (BBP)(IBN-DLO,B.C.van Dam)
37049
Synthetic maps of gene diversity and provenance performance for utilization and
37078
conservation of oak resources in Europe (EU) (IBN-DLO,S.M.G. de Vries)
Bosbeleid en bosbedrijf
37405
Kosten en doelrealisatie (effecten) bosbeheersstrategieën (IBN-DLO, H.J. Hekhuis)
Instrumentarium voor kosten/effectieve maatregelenkeuze en beslissingscriteria in
37404
case-studiest.a.v. geïntegreerd bosbeheer en realisering natuurdoeltypen (IBN-DLO,
H.J. Hekhuis)
Kosten, effecten en draagvlak bosontwikkelings- en uitbreidingsprojecten t.a.v kosten,
374xx
maatschappelijke en economische effecten (IBN-DLO, H.J. Hekhuis)
37406
EU-project Niche markets en deelstudie vermarkting van bos-en natuurfuncties
3740x
Maatschappelijke en economische betekenis van bos (IBN-DLO, H.J. Hekhuis)
37429
Beleidsevaluatie en doorwerkingsanalyse van het bosbeleid (IBN-DLO, H.J. Hekhuis)
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programma 323

Multifunctionaliteit en kwaliteit van de groene ruimte bij
veranderend landgebruik (i.o.)

Programmaleider

Dr.Willem Vos- IBN-DLO

aanvangsjaar

1997

eindjaar

2000

samenvatting

Het programma isbeschreven voor éénjaar, voorbereidend op een vervolg. Het bestaat uit de
volgende onderdelen: (1) de uitwerking van een programma Veranderend landgebruik voor 1998
e.V.; (2) bosbeheeronderzoek, met een accent op nieuwe bossenen uitvoering gevend aan het
Bosbeleidsplan (BBP);(3) advieswerk voor de Interdepartementale Commissie Economische
Structuur (ICES);(4) ad hoe-werk voor LNV.
Het onderdeel (2)'Bosbeheer' maakt om management-redenen tevens deel uit van programma
320'Bossen in ecologische en maatschappelijke context'.

aanleiding

Deel 1 :Programmeringsstudie Veranderend landgebruik
Deaanleiding voor de programmeringsstudie Veranderend landgebruik isdat gebruik en
beheer van de groene ruimte op dit moment aan grote veranderingen onderhevig zijn.
Beleidsmakers en grondgebruikers staan voor belangrijke keuzen.Van vele landbouwgebieden
vraagt de samenleving behalve een hoogwaardige en breedgeschakeerde productie ook een
schone landbouw, een hoog ontwikkelde natuur en een recreatief aantrekkelijk landschap. Inzet
ishet realiseren van multifunctionaliteit voor eenveeleisende samenleving, in plaats van monofunctionaliteit.
Ook deveranderende internationale marktsituatie, het veranderend GLBen de invloed van
buiten het landelijk gebied (verstedelijking, recreatieve groei) maken dat de traditionele
productiefuncties onder druk staan.Tegelijkertijd zijn de financiële middelen voor het natuurbeheer beperkt. Ziedaar: een uitdaging om de veranderingen aan t e wenden en zo de
kwaliteit van de groene ruimte te verbeteren door het ecologiseren van de productie
en het omvormen van de productieruimte naar een multifunctionele gebruiksruimte.
Het vinden van effectieve enefficiënte oplossingen voor de realisatie van het nationale bos-en
natuurbeleid, ook in landbouwgebieden, wordt door de Rijksoverheid gezien alseen kritische
factor voor detoekomst van het landelijk gebied.
De programmavoorbereiding isgebaseerd op verschillende beleidsnota's, adviezen en
programmeringsstudies: Dynamiek envernieuwing (LNV 1995), NBP(LNV 1992), BBP(LNV 1993),
Duurzame kennis,duurzame landbouw (Peper 1996), Ruimte voor ecologische modernisering
(RMNO 1996),Toekomstverkenning ruraal grondgebruik (NRLO 1993),Detwee kanten van de
snip (SC-DLO 1994), Programmeringsstudie interactie landbouw-natuur (SC-DLO 1994) en de
DLO-programmeringsstudie Multifunctionele landbouw. Hieruit blijkt dat de gehele beleidscyclus
vragen oproept, zoals:Wat zijn de oorzaken van de veranderingen en wat zijn hun gevolgen
voor de kwaliteit van de groene ruimte? Welke ecologische en bedrijfsmatige perspectieven zijn
er in dit verband voor de natuur? Met welk instrumentarium kan de besluitvorming inzake
bestemming en uitvoering op regionaal niveau onderbouwd worden ?Hoe isde effectiviteit van
het bestaande beleidsinstrumentarium op provinciaal, nationaal en Europees niveau?
Dit impliceert dat de doelgroepen zowel het beleid (LNV-N,LNV-GRR, LNV-L,VROM) als de
uitvoering (LBL,SBB,boeren, bosbouwers, natuurbeheerders, waterbeheerders en projectontwikkelaars) zijn. Als gevolg van de bestuurlijke decentralisatie zullen de provinciale en
gemeentelijke overheden in de loop van dit programma alsdoelgroepen aan betekenis winnen.
Richtinggevend zullen de LNV-indicaties voor 1998zijn, waarop o.m. afgestemd wordt door
herhaalde terugkoppeling naar de Programmeringscommissie Groene ruimte,stad-land en
landschap. In de uitwerking wordt, overeenkomstig de aanwijzingen van DWK, aangesloten bij:
- NVK'97;
- vragen uit de beleidsprogramma's 'Beheer' en 'Plattelandsontwikkeling';
- de gedachtenvorming over de structurering van het KCW-onderzoek op het gebied van de
multifunctionele landbouw c.q.de resultaten van de lopende DLO-programmeringsstudie op
dit gebied.
Deel 2:Bosaanleg en bosbeheer
Inrichting, gebruik en beheer van het landelijk gebied staanter discussie. De veranderende
internationale marktsituatie, de milieubelasting en de doorzettende verstedelijking zetten eerder
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de bosbouw en meer recent de land- entuinbouw onder druk. Gevoegd bij de toenemende
betekenis die de samenleving hecht aan natuur en milieu,terwijl men erweinig voor wil
uitgeven, ligt er een grote uitdaging om toch t o t een kwalitatief hoogwaardige en vermarktbare
omgeving te komen. Het vinden van effectieve en efficiënte oplossingen voor de realisatie van
het nationale bos-en natuurbeleid wordt door de Rijksoverheid gezien alseen kritische factor
voor detoekomst van het landelijk gebied. Eenste meer staan beleidsmakers en beheerders hier
voor belangrijke keuzen.
Of het nu gaat om het natuurbeleid (NBP,BBP),het inkomen van de beheerder of om een
heroriëntatie van de landbouw, de uitvoering bepaalt veel van het succes.Dat isniet nieuw,
evenmin alsde voortdurende aanpassing van de bedrijfsvoering aan"de markt'. Die"markt' (de
maatschappij) vraagt momenteel niet zozeer steeds méér productie, alswel een goede kwaliteit,
duurzaamheid, en een herkenbare biodiversiteit in een aantrekkelijk landschap. Het beheer
staat voor de opgave deze multifunctionaliteit te realiseren.Omvorming ishierbij een
sleutelbegrip: van monofunctioneel naar multifunctioneel, van scheiden naar verweven, van
beheersen naar toelaten van dynamiek, van eenvormig naar divers,van gebonden naar vrij, van
subsidie naar markt, van autonome kostengroei naar kostenreductie.
Door vanuit het onderzoek een adequaat instrumentarium aante reiken,wordt bijgedragen aan
het vergroten van de marktbaarheid van hout, natuur en landschap alsprodukten van landbouw
en bosbouw.
Dit deelprogramma draait om de centrale probleemstelling:
hoe realiseer ik in depraktijk trefzeker en met weinig kosten m'n doelen?
De kennisbehoefte vanuit het bosbeheer isdoor het beleid verwoord in het Bosbeleidsplan
(1993) en samen met de praktijk in de Cie HO-BBP(1995),waarvan de prioritering hier als
richtinggevend wordt aangehouden. Aldus wordt gepoogd de BBP-middelen en de DWK-financiering complementair aante wenden in één onderzoekpakket.
Samenvattend worden voor het bosbeheer devolgende prioriteiten onderkend:
- Kleinschalige opstandsbehandeling: beslissingsondersteunend instrumentarium kap, dunning,
kwaliteit zaadopstanden, natuurlijke verjonging, relatie met houtkwaliteit, groei en
opbrengst ongelijkjarige en gemengde opstanden.
- Bebossing van landbouwgronden: risico-analyses, groei en opbrengst.
- Bosherstelmaatregelentegen de effecten vanverontreiniging, vermesting,verdroging, enz.,
met aandacht voor effecten van grondwaterstandsverhoging.
De RMNO, NRLO,Raadvoor Milieubeheer en Raadvoor Natuurbeheer (1995) rekenen in hun
advies over biodiversiteit tot de eerste prioriteiten onderzoek naar:
- De rol van biodiversiteit in Life-support-functies (bodemvruchtbaarheid, regeneratie,
stofstromen, etc).
- Herstel en ontwikkeling van (verdwenen) ecosystemen.
Over boomgenetica zijn het Bosbeleidsplan en de Cie HO-BBP duidelijk, daarbij gesteund door de
Nederlandse Bond voor Boomkwekers en het Produktschap voor Siergewassen, met accenten op:
- Degebruiksmogelijkheden van inheemse herkomsten, m.i.v. resistentie tegen ziekten/plagen
en de kwaliteitvan zaadopstanden en natuurlijke verjonging.
- Bescherming van genetische diversiteit (zaadgaarden; betere vermeerderingsmethoden).
In brede kring groeit het inzicht dat de bijdrage van bomen aan duurzaamheid en biodiversiteit
mede bepaald wordt door de genetische variatie binnen populaties/soorten,welke slechts goed
bestudeerd kanworden met DNA-technieken.
Eendeel van het genetisch onderzoek wordt mede gefinancierd door het PvS,een ander deel
door SEO-instituutsmiddelen (DNA-technieken).
Dedoelgroepen van het onderzoek voor bosbeheer en bosaanleg zijn breed geschakeerd:
beleidsmedewerkers op nationaal niveau (LNV-N,IKC-N),op provinciaal en gemeentelijk niveau.
Daarnaast de praktijk van de bosbouw enterreinbeheerders (SBB,NM, Landschappen,
waterschappen, particulieren), boomkwekers (PvS)en zaadhandelaren en het groeiende veld van
de landbouwpraktijk (incl.LBL).
Deel 3: ICES-ondersteuning en Deel 4 Helpdesk-functie
Op verzoek van LNV-GRRwordt in de loop van 1997 basisinformatie verstrekt voor de Interdepartementale Commissie Economische Structuur (ICES).Hiermee wordt tevens beoogd zicht te
krijgen op de onderzoekproblematiek van de groene ruimte. Om snel op ad-hocvragen in te
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kunnen spelen wordt formatieve ruimte gereserveerd in een project'Help-desk Veranderend
landgebruik'.
doel

Deel 1 :Programmeringsstudie Veranderend landgebruik
De doelstelling van de programmeringsactie Veranderend landgebruik ishet formuleren van een
inter institutioneel onderzoekprogramma, met uitgewerkte projectvoorstellen, voor 1998 e.v. Het
kader daarvoor isop verschillende plaatsen gegeven.
De recente RMNO-meerjarenvisie Ruimte voor ecologische modernisering legt drie richtinggevende prioriteiten: 1.Ecologische herstructurering van de economie; 2. Integraal ruimtegebruik; 3. Instrumenten in het procesvan integrale afweging.
Ook de nota's Toekomstverkenning ruraal grondgebruik (NRLO 1993)en Detwee kanten van de
snip (SC-DLO 1994) bevatten vele relevante vragen voor het voorliggende programma. Vele
hiervan komen terug in de LNV-voorindicaties 1998.Wat het nieuw positioneren van de rol van
bomen en bos in het landelijk gebied betreft, wordt met het voorliggende onderzoek hierop een
voorschot genomen. Eenvierjarig, breed opgezet programma, met parallel daaraan een
fundamenteel programma, kan vele onderwerpen uit uiteenlopende momenten van de beleidscyclus omvatten.
Deel 2: Bosaanleg en bosbeheer
Het primaire doel van het bosbeheeronderzoek ishet leveren van instrumenten en wetenschappelijke kennisvoor enerzijds het beheer van bestaande bossen en anderzijds aanleg en
beheer van nieuwe bossen.Hier worden accenten gelegd op drie verschillende aspecten (productmarktcombinaties):
- kleinschalig bosbeheer (beslissingsondersteuning kleinschalig bosbeheer, groei van gemengd
bos, maatregelen voor natuurlijke verjonging): omvormingsbeheer, gericht op de door
beleid en bosbouwpraktijk gewenste multifunctionaliteit entoenemende bedrijfsmatigheid;
- kansen voor nieuwe bossen (geschiktheden van groeiplaats en landschap, risicoanalyse,
teeltmethoden voor kwaliteitshout en spontane opslag):boerenbosbeheer, gericht op de
landbouw als producent van hout e.a. bos-/boomproducten;
- genetische kwaliteit van bossenen bomen (inheemse herkomsten, Europese herkomstenkaart
van 'inheemse' eiken):genenbeheer van bomen,gericht op de door beleid en natuurbeheer
nagestreefde biodiversiteit en aangepastheid,en daaraan gekoppeld de kwekers en
zaadhandelaren als leveranciers van dit materiaal.
Fasering:
Deze planning betreft slechts 1997. Elk project heeft zijn eigen fasering. Het betreft ten dele de
doorwerking van lopend BBP-onderzoek, waarvan in 1997verslag moet worden gedaan.
Aanpak:
Er isgekozen voor accenten binnen het wensenlijstje van BBP/Cie HO-BBP,m.b.t. omvormingsbeheer:
- Beslissingsondersteunend instrumentarium voor kleinschalig beheer van gemengde bossen
(expert systeem voor bosbehandeling,waarin veel praktijkervaring wordt opgenomen;
doorlopend BBP-onderzoek).
- Groei van ongelijkjarige en gemengde opstanden (langjarig experimenteel onderzoek, waarin
de omslag gemaakt moet worden van kennis over homogene opstanden naar kennis over
afzonderlijke bomen in menging).
- Begeleiding van natuurlijke verjonging (langjarig experimenteel onderzoek onder beuk, eik,
douglas, dat inmiddels in eenfasevan rapportage komt).
M.b.t. boerenbosbeheer:
- Methoden voor deteelt van kwaliteitshout, geïntegreerd in landbouwsystemen (evaluerend
en experimenteel onderzoek, mede gericht op prototypering van bedrijfsituaties, met
aandacht voor de invloed van beheer op houtkwaliteit).
- Risico-analyses i.v.m.ziekten en plagen bij bosaanleg en omvorming (in het licht van de
aanwezige bodempathogenen alsgevolg van landbouwvoorbouw)
- Gebruikswaarde en beheer van spontane bosontwikkeling op landbouwgronden (genetisch
en beheersmatig onderzoek, inspelend op onderdruk-situaties met spontane opslag).
- Kansen voor nieuwe bossen:eenoverzicht van kansrijke situaties voor nieuwe bossen (de
geschiktheid van landschap en groeiplaats voor verschillende bostypen en beheersregimes;
koppeling van bestaande landevaluatie- engroeiplaatskennis aan GIS-karteringsgegevens).
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M.b.t. genenbeheer van bomen:
- Genetische kwaliteit van inheemse bomen (gebruikswaarde-/genetisch onderzoek van
inheemse herkomsten;ten dele eenvoortzetting van BBP-werk, mede-financiering door PvS;
DNA-methodeontwikkeling vanuit SEO-instituutsmiddelen).
- Synthetic maps of gene diversity and provenance performance for utilization and conservation of oak resources in Europe (EU-samenwerkingsproject, geëntameerd in het licht van
de bijzondere positie van de eik in het Europese cultuurlandschap; voor Nederland iser de
bijzondere situatie dat het zgn.inheemse soorten betreft, waarvan het zaad echter vaak
geïmporteerd is).
planning 1997

Deel 1 :Programmeringsstudie Veranderend landgebruik
De onderzoekprogrammering voor Veranderend landgebruik gebeurt in een nauwe afstemming
met verwante programmeringsacties. Enerzijds zal in overleg met het beleid de vraag
gearticuleerd worden, anderzijds wordt beschikbare en benodigde kennis en informatie
geïnventariseerd. De manier waarop dit zal gebeuren (b.v. al dan niet middels een workshop) is
nog in discussie. Erzal hoe dan ook afstemming plaats vinden op de DLO-programmeringsstudie
Multifunctionele landbouw.
In de fasering wordt aangesloten bij de LNV-procedure met betrekking tot onderzoeksindicaties
voor 1998.Vooralsnog wordt devolgende fasering aangehouden:
- tot 7februari 1997:ideevorming;vraagstelling en doelstelling op hoofdlijnen, met kostenindicatie.
- t o t april 1997:uitwerking aanleiding, probleemstelling, doelgroep, doelstelling,fasering,
aanpak.
- t o t december 1997:uitwerking in projecten,toedeling middelen,werkplan 1998
Deel 2: Bosaanleg en bosbeheer
Lopende meetprogramma's in projecten voor omvormingsbeheer van bestaand bos worden
doorgezet. De groeigegevens voor gemengd bosworden ingebracht in andere projecten in het
kader van het BBP,zoals in het beslissingsondersteunend instrumentarium voor kleinschalig
bosbeheer. Over de bosbeheersprojecten wordt gerapporteerd an het eind van het
programmajaar (beslissingsondersteuning, begeleiding verjonging).
De kansrijkheidsanalyse voor nieuwe bossenwordt ingebracht in de werkzaamheden voor de
Interdepartementale Commissie Ecologische Structuur, alwaar er verslagvan wordt gedaan.
Ander werk voor Kansenvoor nieuwe bossenwordt ingebracht in de programmering voor het
meerjarige DTO-programma Duurzaam landgebruik.
Aan de Europese genetische kaart van de eik wordt in EU-verband gewerkt.

andere relevante
programma's

319, 304,316, 320, 272,274, 275, 230/273, 231,277

indicatie omvang

totaal 1,3 Mƒten lastevan LNV

projecten

Onderzoekprogrammering Veranderend landgebruik
Bosaanleg en bosbeheer
Omvormingsbeheer:
37009
Groei van gemengd bos in relatie tot beheer en opstandskenmerken (IBN-DLO,
A. Oosterbaan)
37013
Begeleiding van natuurlijke bosverjonging (IBN-DLO,A. Oosterbaan)
37073
Beslissingsondersteuning bij kleinschalig bosbeheer (BBP) (IBN-DLO,A.F.M. Olsthoorn)
37060
Management of mixed-species forests (EU) (IBN-DLO,A.F.M. Olsthoorn)
Nieuwe bossen:
37067
Forestry in the context of rural development (COST) (IBN-DLO,W.Vos)
37048
Risico-analyse voor het optreden van bodempathogenen op landbouwgronden
(IBN-DLO,B.C.van Dam)
37066
Methoden voor deteelt van kwaliteitshout, geïntegreerd in landbouwsystemen
(IBN-DLO,A. Oosterbaan)
37071
Gebruikswaarde en beheer van spontane bosontwikkeling op landbouwgronden
(IBN-DLO,A. Oosterbaan)
Kansrijkdom voor nieuwe bossen in landbouwgebieden (IBN-DLO,A. Oosterbaan)
Genenbeheer:
37049
Genetische kwaliteit van inheemse bomen (BBP)(IBN-DLO,B.C.van Dam)
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37078

Synthetic maps of gene diversity and provenance performance for utilization and
conservation of oak resources in Europe (EU) (IBN-DLO,S.M.G.de Vries)
Ad hoc-advisering
Basisinformatie voor de Interdepartementale Commissie Ecologische Structuur (ICES)
Help-desk Veranderend landgebruik
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3.10 Recreatie entoerisme
272

Recreatie en toerisme

317

programma 272

Recreatie en toerisme

programmaleider

Dr. H.J.J. Kroon —SC-DLO

aanvangsjaar

1995

eindjaar

1998

samenvatting

Het programma isgericht op de beschrijving en analysevan de rol en de betekenis van recreatie
entoerisme bij de instandhouding en ontwikkeling van duurzaamheid en kwaliteit in de groene
ruimte enerzijds en de betekenis van bos,natuur en landschap als basiselement voor het
toeristisch-recreatieve product anderzijds. Daarbij inbegrepen isde ontwikkeling van methoden
t.b.v. planning, inrichting en beheer van recreatievoorzieningen envoorts de ontwikkeling van
methoden t.b.v. de regionale productontwikkeling.

aanleiding

Zowel door de NRLOalsdoor de Beleidsdirectie Openluchtrecreatie zijn wensen t.a.v. het recreatieonderzoek geformuleerd (Zie Nota Kiezenvoor Recreatie; NRLO-Meerjarenvisie Landbouwkundig Onderzoek 1995-1998). In het voortraject isook de recreatiesector geconsulteerd via brainstormsessies.
Recreatie en toerisme worden in het kader van dit programma benaderd vanuit een economisch
motief, een leefbaarheidsmotief en vanuit de zorg voor een duurzaam milieu. Het waarborgen
van de recreatieve kwaliteit en de revitalisering van het landelijk gebied (inclusief bos- en
natuurgebieden) vormen belangrijke doelstellingen van dit programma.
Het onderzoek voor de sector recreatie entoerisme isbij DLOalsgeheel gericht op de rol en de
betekenis van recreatie entoerisme in het veranderingsproces waaraan de groene ruimte in
Nederland en Europa isonderworpen. De rurale gebieden van Europa zijn onderworpen aan
ingrijpende transformatieprocessen, waarbij zowel duurzaamheid van ecosystemen als ook
culturele, demografische en economische ontwikkelingen van rurale gebieden in het geding zijn
— en dus de leefbaarheid in rurale samenlevingen.Voor het Europese grondgebied als geheel
kanworden vastgesteld dat een procesvan hernieuwde afstemming van ruimteclaims voor
landbouw, wonen, recreatie,toerisme, natuurwaarden, infrastructuur en bedrijvigheid op gang is
gekomen. Dit afstemmingsproces maakt het noodzakelijk dat nagedacht wordt over het sturingsvraagstuk. Decentralisatie en deregulering vragen om nieuwe omgangsvormen en afspraken
tussen overheden onderling entussen overheden, marktpartijen en andere belanghebbenden,
zoals bijvoorbeeld lokale bewoners. De NRLObeveelt in dit verband aan onderzoek uit te voeren
naar publiekshouding alsmede naar decommunicatie over de ontwikkelingen in het landelijk
gebied ter vergroting van het maatschappelijk draagvlak.
Ten aanzien van de interactie recreatie-natuur wordt door de NRLO aandacht gevraagd voor: het
ontwikkelen van draagkrachtcriteria; de beheersbaarheid van recreatieve druk en het operationaliseren van gecombineerde ontwikkeling van recreatieftoerisme en natuur.
Voor Nederland in het bijzonder ligt er een problematiek in de verstedelijkte gebieden. De
grenzen tussen stad en landvervagen (vandaar dat gesproken wordt over groene ruimte) en
stedelijke functies alswonen en bedrijvigheid verschuiven naar interstedelijke regio's. Ten
aanzien van de interactie stad-land wordt devraag gesteld wat de gevolgen zijn van veranderende en verschuivende functies voor recreatie entoerisme. Meer in het bijzonder gaat het om
vraagstukken van bereikbaarheid, bruikbaarheid, situering en uitwisselbaarheid en de inpassing
van recreatief-toeristische plannen in meer ecologisch verantwoorde stedelijke ontwikkelingen.
Dit vraagt om creatieve en haalbare oplossingen om de plaats van openluchtrecreatie in dit
nieuwe stedelijke landschap veilig te stellen.Voor het onderzoek liggen er belangrijke vragen
over de mogelijkheden van gecombineerde ontwikkeling van functies. Het ismet name op dit
punt dat samenwerking met andere DLO-programma'szoals 274en 323 voor de hand ligt en
verder versterkt zal worden.
Het onderzoek wordt gebundeld langs devolgende hoofdlijnen:
1. Vraag en gebruik
Eénvan de hoofddoelstellingen van het beleid ishet voldoen aan wensen,voorkeuren en
mogelijkheden van recreanten entoeristen. Dit vereist analyse van de voortdurende verandering
en differentiatie van devraag naartoeristisch-recreatieve goederen en diensten.Dit onderzoek is
gericht op veranderingstendensen en differentiatie van de vraag, in samenhang met sociale
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kenmerken. Daardoor kunnen consequenties van demografische, economische en culturele
veranderingen op participatie aan recreatie-activiteiten worden voorspeld.Tegen deze achtergrond kan onderzoek naar het feitelijk gebruik van recreatieve voorzieningen worden geïnterpreteerd naar effecten van aanbodverschillen.Teonderscheiden subthema's zijn onder andere:
bereikbaarheid, gebruikswaarde, belevingswaarden, uitwisselbaarheid en bekendheid.
2. Regionale productontwikkeling
Detweede hoofdlijn betreft het onderzoek gericht op de ontwikkeling van het regionale
toeristisch-recreatieve product. Welke mogelijkheden zijn er voor de inpassing en instandhouding van recreatieve voorzieningen in het landelijk gebied rekening houdend met de ontwikkeling in preferenties en motieven van recreanten entoeristen.Welke toeristisch-recreatieve
kwaliteiten zijn er (in relatie t o t devraag)toe te schrijven aan concrete aanbodkenmerken? Hoe
passen recreatieve voorzieningen en ontsluitingspatronen in de bedrijfsvoering van grondeigenaren en beheerders?
Degroeiende aandacht voor milieu-effecten maakt het nodig onderzoek te doen naar de consequenties van eenecologisch verantwoorde bedrijfsvoering door recreatie-ondernemers en
terreinbeheerders. In het kader van het beleid gericht op verbrede plattelandsontwikkeling is
meer inzicht nodig in de mate waarin hettoeristisch-recreatieve product een bijdrage levert voor
het regionale inkomen. Dekwantificering van het economisch belang van natuur en landschap
blijft in dit verband aandacht vragen.
De economische aspecten van openluchtrecreatie zijn geruime tijd in het onderzoek onderbelicht
gebleven. Het grote belang ervan isreden binnen programma 272te voorzien in een afzonderlijk
subprogramma "Economischeaspectenvan openluchtrecreatie', waarin met name de economische aspecten van het recreatie-aanbod centraal staan.
Eveneens van belang voor deversterking van detoeristisch-recreatieve sector op regionaal
niveau isonderzoek naar dewijze waarop zich belangennetwerken tussen publieke en particuliere actoren ontwikkelen. Hoe kunnen beoogde veranderingen via zulke netwerken worden
aangestuurd enwat isdaarbij de effectiviteit van beleidsinstrumenten? Met name wordt gezocht
naar mogelijkheden om detoeristisch-recreatieve potenties van het cultuur(historische) landschapte benutten voor deversterking van de kwaliteit en deverscheidenheid van het landelijk
gebied. Hierbij moet gedacht worden aan het optimaliseren van de toeristisch-recreatieve
potenties van landgoederen,waterlinies, verdedigingswerken en waterfronten in kleine steden.
3. Relatie met natuur en andere functies
Zoalsverder uit detekst blijkt, wordt het begrip natuur hier in brede zin opgevat als natuur en
landschap.
Eenreeks doelstellingen van beleid heeft betrekking op de evenwichtige inpassing van recreatie
entoerisme in andere maatschappelijke functies. Dit vereist onderzoek naar de relaties tussen
recreatie-toerisme en andere functies,waarvan natuurwaarden het meest actueel zijn. Bijzondere
aandacht wordt gevraagd voor de relatie natuur en recreatie in gebieden van de Ecologische
Hoofdstructuur. Welke betekenis hebben veranderingen in natuurwaarden, cultuurwaarden,
landbouw e.d.op de recreatieve belevingswaarde van gebieden? De betrokkenheid en motivatie
van mensen bij natuurontwikkeling kan dienen om het draagvlak voorte nemen maatregelen te
vergroten. Dit vraagt om perceptie-onderzoek en om studies waarin gedrag en beleving van
recreanten entoeristen centraal staan.Dit onderzoek kan een bijdrage leveren voor de operationalisering van de bruikbaarheid van het begrip 'Waardevolle cultuurlandschappen' uit het
Structuurschema Groene Ruimte, naast hetvergroten van het draagvlak in de samenleving voor
beleidsvoorstellen m.b.t. natuur en leefomgeving.
De kwaliteiten van bos, natuur en landschapvormen een belangrijke "resource' voor de ontwikkeling van recreatie entoerisme, maar de laatste activiteiten veroorzaken omgekeerd ook
problemen die eenduurzame ontwikkeling kunnen belemmeren. Dewederzijdse beïnvloeding
en de onderlinge afweging vormen eencentraal aandachtsveld voor onderzoek.
Speciale aandacht wordt gevraagd voor het bepalen van"restwaarden' voor recreatiegebieden in
het geval van aantasting door geluid bij grote infrastructurele werken (compensatiebeginsel).
Verder gaat het daarbij met name om onderzoek naar de betekenis van natuur voor toeristischrecreatieve aantrekkelijkheid en onderzoek naar de effecten vantoerisme en recreatie op
natuurwaarden en naar de beheersbaarheid van de recreatiedruk. Hoe kunnen planningscriteria
worden ontwikkeld die een evenwichtige afweging van functies weerspiegelen? Gezien de
huidige plannen voor de uitbreiding van het Nederlandse bosareaal isaandacht gewenst voor de
implementatie van multifunctionele bosbouw.Voorts isonderzoek voorzien naar de mogelijkheden en sturing van gecombineerde ontwikkeling van recreatie en natuur in land- en watergebieden met hoofdfunctie natuur tegen de achtergrond van een verstedelijkt Nederland.
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Met het oog op de relatie sportvisserij-natuur isonderzoek naar het gedrag van sportvissers
nodig. Daarvoor iseen afzonderlijk subprogramma opgenomen. Dit subprogramma kent ook een
ecologisch deel, gericht op vissoorten die van belang zijn voor de sportvisserij.
4. De relatie tussen stad en landelijk gebied
Het onderzoek naar de mogelijkheden en condities voor een meer offensief recreatiebeleid in
het overgangsgebied van stad en landelijk gebied.Volgens het rijksbeleid neergelegd in het
Structuurschema Groene Ruimte,worden ingrepen of ontwikkelingen in en in de onmiddellijke
nabijheid van recreatiegebieden die leiden tot onomkeerbare aantastingen niet toegestaan. Toch
iser inverschillende regio's door een specifieke ontwikkeling van stedelijke uitbouw en stedelijke infrastructuur sprake van sluipende vernietiging van mogelijkheden voor openluchtrecreatie.
Eenevaluatie van het beleid voor openluchtrecreatie-voorzieningen en het opsporen van de
kritische succes/faalfactoren kan een uitgangspunt vormen voor een nieuw offensief ruimtelijk
recreatiebeleid. Interessant in dit verband isde koppeling van dit beleid met recente inzichten
over nieuwe (regionale) vormen van verstedelijking (parkstad,groene metropool, de relatie
stedelijk groen-compacte stad). Deconceptvorming van EVSO(Ecologisch Verantwoorde Stedelijke Ontwikkeling) kan in dit verbandworden beschouwd alseen belangrijke aanzet voor een
nieuw denken over de ontwikkeling van verstedelijkte gebieden. In samenhang hiermee wordt
ook het noodzakelijke gebruiks- en belevingsonderzoek ingekaderd.
5. Sturingsvraagstukken
De landelijke gebieden in Nederland en Europa bevinden zich in een fasevan ingrijpende
transformatieprocessen. Bestuurlijk gezien iser sprake van deregulering, decentralisatie en
zelfregulering. Dit heeft consequenties voor dewijze waarop beleidsorganen hun sturingsopgave
kunnen waarmaken. De interactieprocessen tussen sector enfacetbeleid en de daarmee samenhangende coördinatieproblemen vormen een belangrijk probleemveld bij de beleidsvoering in
het landelijk gebied. Indit programma gaat het specifiek om de rol van recreatie entoerisme in
het krachtenveld van deverschuivende functies in het landelijk gebied. Bepaalde vormen van
regelgeving (zie de nota Ruimte voor Toerisme van het Ministerie van EZ)zijn sterk bepalend
(soms remmend) voor de economische ontwikkelingsmogelijkheden van de toeristisch-recreatieve
sector. Belangrijke onderwerpen zijn de analyse van bestuurlijke processen,het functioneren van
instituties, de veranderingen intaken en bevoegdheden tussen de verschillende bestuurslagen en
belangenbehartiging. Geconstateerd kan worden dat de positie van de toeristisch-recreatieve
sector bij het richting geven aan sturingsvraagstukken op het regionale niveau uitgesproken
zwak iste noemen.
Aandacht voor sturingsvraagstukken betekent tevens het bieden van een mogelijkheid voor het
beleid om de ontwikkelingen in recreatie entoerisme te volgen ente confronteren met de
doelstellingen van het beleid.Zo houdt men als het ware devinger aan de pols en kan men
gericht, waar nodig en gewenst, bijsturen.
Voor de ontwikkeling van devijf genoemde toepassingsgebieden wordt het onderzoek gericht
op allerlei aspectenvan de onderzoekmethodologie (monitoring en modelbouw) en wordt
gestreefd naar theorievorming.
doel
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In het algemeen ismeer sprake van een inspannings- dan van een resultaat-verplichting. Dat
neemt niet weg dat er ook van de resultaten concrete bijdragen verwacht worden voor de
beleidsvorming. Inalgemene zin wordt van de modelontwikkeling verwacht dat rond 1996
enkele deelmodellen de pilotfase kunnen bereiken en enkele ervan rond 1998 operationeel
kunnen worden.
Bijzondere resultaten voor thema's 1en 2:empirische onderbouwing enverfijning van planningscriteria gebaseerd op kennisvanwensen,voorkeuren en mogelijkheden van recreanten in
uiteenlopende doelgroepen.Vooral gericht op sector-specifieke instrumenten voor monitoring,
normering en evaluatie: ontwikkeling van informatiesystemen (richting entempo direct te sturen
door de directie Groene Ruimte en Recreatie) en geleidelijke verbetering van de Behoefteraming
OR.
Voor thema's 2,3en4:empirische onderbouwing enverfijning van de afstemming tussen
recreatieve en niet-recreatieve planningscriteria.Vooral gericht op integrale instrumenten voor
monitoring, normering en evaluatie (recreatieve inbreng bij deverbetering van regionale
planvorming).Voorts gericht op het in kaart brengen van enkele bijzondere recreatievormen en voorzieningen en hun niet-recreatieve omgeving,te beginnen bij sportvisserij.Tenslotte gericht
op het in kaart brengen van optiesvoor recreatieve producten in enkele voorbeeldgebieden.

Voor thema 5:empirische verklaring van sturingsprocessen, vooral gericht op de effectiviteit van
beleidsinstrumenten en van netwerkopbouw. Voortgang isgekoppeld aan program-externe
strategische expertise-ontwikkeling enverdient tussentijdse evaluatie.
planning 1997

Modelontwikkeling en Infosysteem (SC-DLO)
Start fase 2van het Simulatiemodel Recreatief Groen,samen met IBN-DLO. Een geabstraheerde
variant van dit Simulatiemodel kan dienen alskader voor ontwikkeling van deelmodellen bij
SC-DLO.Het betreft: (a) locatiemodel voor bereikbaarheid en uitwisseling, (b) vraagmodel op
basisvan voorkeuren/ belemmeringen in relatie t o t sociale kenmerken, (c) kwaliteitsmodel,
aanbodkenmerken in relatie tot gebruiks- en belevingswaarden. Voor het kwaliteitsmodel wordt
het relatieve belang van diverse aanbodkenmerken empirisch onderzocht via een enquête.
Vraag en gebruik (IBN-DLO)
Onderzoek naar de betrouwbaarheid van beschikbare bezoekgegevens moet duidelijkheid
verschaffen over devraag of er sprake isvantoename. Voorts krijgt het onderzoek naar de
relatie tussen capaciteitsnormen (socialecapaciteit) en draagkrachtnormen (ecologische capaciteit) een vervolg in 1997. Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan de relatie tussen recreantendoelgroepen en natuurdoeltypen. Met betrekking t o t de sociale capaciteit wordt specifiek
gekeken naar de hinder die recreantendoelgroepen van elkaar (kunnen) ondervinden. Het in
kaart brengen van recreatiegebieden wordt waarschijnlijk in 1997vervolgd.
Sportvisserij (SC-DLO)
Extra analysesvan materiaal uit een NIPO-enquête worden in 1996 afgerond, evenals de analyse
van belangennetwerken in desportvisserij.Aanvullend wordt eind 1996 een enquête afgenomen
onder geselecteerde vissers en oud-vissers uit het NIPO-onderzoek voor gegevens over details uit
het visgedrag.Analyse daarvan,die doorloopt in 1997,zal worden gebruikt voor voortgezette
interviews om categorieën (oud)visserste vergelijken met niet-vissers die overeenkomstige sociale
kenmerken hebben. In 1997wordt voorts gestart met de opzet voor een systematiek van tellingen en enquêtes op plekken waar vissersworden aangetroffen.
Recreatie in stadslandschappen (SC-DLO)
Erwordt een studie gedaan naar strategieën voor landschappen onder stedelijke invloed. Basis
vormen literatuurstudie en gesprekken met sleutelfiguren. Rapportering wordt voorzien voor
1997, maar erzal sprakezijn vandoorloop van enkele regionale case-studies in 1998.
In 1996wordt een hernieuwde start gemaakt met onderzoek naar recreatieve beleving van
stadslandschappen. In de eerste fase,doorlopend in 1997,worden interpretaties gezocht van
recreatieve belevingswaarden gekoppeld aan kaartbeelden.
Na eenvoorbereiding in 1996,zal in 1997een reeksvergelijkende analysenworden gemaakt van
stadsdelen met uiteenlopende recreatiemogelijkheden in directe enwijdere omgeving. Gericht
op vergroting van recreatiemogelijkheden in ruimteconcurrentie met andere functies.
Relatie stad en landelijk gebied (IBN-DLO)
Erisafstemming van het onderzoek met de activiteiten van SC-DLO.Ertreedt bij IBN-DLO een
aandachtsverschuiving op van recreatieve aspecten betreffende het gebruik van groen (bos en
natuur) buiten de stad naar recreatieve aspecten die betrekking hebben op verstedelijking en
daarmee samenhangende ruimtelijke processen.Het werk aan het ontwikkelen van het simulatiemodel Recreatief Groen wordt in 1997voortgezet (samen met SC-DLO)
Relaties van recreatie met andere functies (SC-DLO/IBN-DLO)
Erwordt een studie gedaan naar strategieën voor medegebruik in agrarische gebieden, met
aandacht voor toeristische perspectieven voor niet-agrarische bedrijven alsook voor recreatieve
nevenactiviteiten van boeren,en in relatie tot overheidsvoorzieningen. In 1997zalvoorts onderzoek worden gestart naar recreatieve beleving van agrarisch landschap. De uitwerking daarvan
wordt in relatie gebracht met beleving van stadslandschappen.
De relatie natuur-recreatie wordt met name onderzocht in het Nederlandse kustgebied. De
Eijerlandse Duinen op Texel dient als prioritaire case.
Regionaal product (SC-DLO)
In 1996 iseen hernieuwd begin gemaakt met onderzoek naar regionaal productontwikkeling, in
devorm van eenvoorstudie die voor 1997-1998 wordt uitgewerkt in projecten.
Toeristisch-recreatieve voorzieningen worden vaak aangetroffen in bepaalde regionale clusters
van bijeen gelegen elementen. Onderzoek wordt gericht op functionele relaties die zulke clusters
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t o t 'complexen' maken. Eencentrale onderzoeksvraag richt zich op gezamenlijk gebruik van de
publieke infrastructuur. Eentweede onderzoeksvraag richt zich op de balans van wederzijdse
aanvulling voor klanten (gecombineerd gebruik tijdens dezelfde of achtereenvolgende bezoeken) tegenover concurrentie tussen aanbieders.
Eentweede hoofdlijn van regionaal product betreft sturingsprocessen. Het gaat dan om onderzoek:
- naar regionale belangennetwerken;
- naar mogelijke effecten van publieke en private initiatieven,waarbij de effectiviteit van
beleidsinstrumenten bijzondere aandacht heeft.
Regionaal product (IBN-DLO)
Wat betreft het platteland wordt in 1996 aandacht besteed aan de openstelling en toegankelijkheid van het agrarisch gebied. In 1997wordt in het kader van bereikbaarheid, uitwisselbaarheid
en vervangbaarheid gekeken naar de ruimtelijke relatie met bos-en natuurgebieden.
Sturingsvraagstukken (IBN-DLO)
Naar aanleiding van sturingsvraagstukken bij de sportvisserij (zie onderzoek SC-DLO),kan ook bij
andere recreatie-activiteiten worden gewerkt aan het sturingsvraagstuk. Gedacht kan worden
aan meer specifieke activiteiten zoals paardrijden of de jacht.
Subprogramma Ecologisch Onderzoek Sportvisserij (RIVO-DLO)
Dit programma omvat twee projecten.
Subprogramma Economisch Onderzoek Recreatie en Toerisme (LEI-DLO)
Dit programma bevat drie projecten.
Producten

SC-DLO
Debasisvariant OR-Infosysteemwordt in 1997opgeleverd in devorm van een handleiding,
regelingen voor detoegang tot bestanden en software voor koppelingen en bewerkingen. Van
het Simulatiemodel Recreatief Groenwordt een rapport opgesteld over de ijkingen alsmede
vaangevulde enverbeterde software met toelichtingen.Voor het Kwaliteitsmodel wordt gestreefd naar eentussentijds rapport.
Deoverige projecten worden in 1997opgestart en daarvan isnog niet te voorzien t o t welke
producten die reeds in dat jaar kunnen worden opgeleverd.
IBN-DLO, LEI-DLOen RIVO-DLO: p.m.

andere relevante
programma's

231, 248,274

indicatie omvang

totaal 3,2 M / , waarvan 3,1 Mƒten lastevan LNV

projecten

Modelontwikkeling en Infosysteem (SC-DLO)
583
Simulatiemodel Recreatief Groen (IBN-DLO,J.C.A.M. Bervaes,i.s.m. SC-DLO)
- Locatiemodel (SC-DLO,H.J.J. Kroon)
-Vraagmodel (SC-DLO,S.de Vries)
609
Kwaliteitsmodel (SC-DLO,C M . Goossen)
7479
Basisvariant OR-Infosysteem (SC-DLO,S.de Vries)
Vraag en gebruik (IBN-DLO)
Hinderbeleving diverse gebruikersgroepen (IBN-DLO, R.H.M. Peltzer)
Relatie recreantendoelgroepen-natuurdoeltypen (IBN-DLO, R.H.M. Peltzer)
In kaart brengen recreatiegebieden (IBN-DLO,P.A.M. Visschedijk)
Simulatiemodel Recreatief Groen (IBN-DLO,J.C.A.M. Bervaes, i.s.m. SC-DLO)
Sportvisserij (SC-DLO) (vervolg van proj. 569, 583 en 586)
Visgedrag (SC-DLO,H.J.J. Kroon)
Categorieën vissers (SC-DLO,H.J.J. Kroon)
Systematiek vantellingen en enquêtes onder vissers (SC-DLO,H.J.J. Kroon)
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Stadslandschappen (SC-DLO)
Strategieën voor landschappen onder stedelijke invloed (SC-DLO, vacature)
Recreatieve beleving van stadslandschappen (SC-DLO,vacature)
Recreatieve gebruiksmogelijkheden van stadslandschappen (SC-DLO,vacature)
Relaties van recreatie met andere functies (SC-DLO/IBN-DLO)
Strategieën voor medegebruik in agrarische gebieden (SC-DLO,vacature)
Recreatieve beleving van agrarisch landschap (SC-DLO, vacature)
Recreatie en natuur in kustgebieden (SC-DLO,vacature)
Regionaal product (SC-DLO)
Regionale clusters en complexen (SC-DLO,M. Jókövi,vervolg van proj. 629)
Regionale belangennetwerken (SC-DLO,M. Jókövi)
Effecten van publieke en private initiatieven (SC-DLO,H.J.J. Kroon)
Subprogramma Ecologisch Onderzoek Sportvisserij (RIVO-DLO)
75.600.50
AlO-onderzoek OverijsselseVecht (RIVO-DLO,W.G.Cazemier)
75.590.51
Monitoring van Salmoniden en anderetrekvissen in de grote rivieren (RIVO-DLO,
W.G. Cazemier)
Subprogramma Economisch Onderzoek Recreatie en Toerisme (LEI-DLO)
Economisch informatiesysteem Recreatieschappen (LEI-DLO, B.M. Kamphuis)
Informatiesysteem recreatie entoerisme op landbouw- en bosbedrijven
(LEI-DLO, B.M. Kamphuis)
Regionaal toeristisch-economisch onderzoek (LEI-DLO, B.M. Kamphuis)
Landbouw-recreatie (LEI-DLO,B.M. Kamphuis)
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3.11
280
302
311
312
313

Productveiligheid

Onderzoek naar de biologische veiligheid vantransgene planten
Bewaking van de kwaliteit enveiligheid van land- en tuinbouwproducten
Veiligheid en gezondheid van voedingsmiddelen
De invloed van kritische stoffen op de kwaliteit van voedsel
Kwaliteitszorgsystemen voor de agrarische productie
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programma 280

Onderzoek naar de biologische veiligheid van transgene planten

programmaleider

Dr.W.J.Stiekema— CPRO-DLO

aanvangsjaar

1995

eindjaar

1998

samenvatting

Dit programma zal het beleid de handvatten bieden voor het stellen van veiligheidscriteria
waaraan transgene planten entransgenen moeten voldoen,vóórdat t o t introductie in het milieu
wordt overgegaan. Het zal leiden tot inzicht hoe bepaalde risico's zijn te controleren. Bovendien
zal het een bijdrage leveren aan het vergroten van detransparantie voor de samenleving, hoe de
toetsing op veiligheid vantransgene gewassen plaatsvindt. Naast experimenteel onderzoek
zullen daartoe bureaustudies en advieswerkzaamheden worden uitgevoerd.

aanleiding

De recombinant DNA-technologie maakt het mogelijk genetisch gemodificeerde organismen te
produceren met geheel nieuwe eigenschappen. Deze nieuwe technologie biedt grote perspectieven voor de landbouw wat betreft verbetering van kwaliteit en diversificatie van producten.
De consequenties van de introductie van dergelijke planten in het milieu zijn echter nog niet
altijd goed inte schatten. Bovendien bestaat er zorg in de samenleving betreffende biologische
veiligheid van deze nieuwe technologie. Kennisvan de biologische veiligheid van genetisch
gemodificeerde organismen isdan ook gewenst, zodat de overheid een gefundeerd beleid kan
voeren m.b.t. detoelating van deze organismen in het milieu en op de markt.
De recombinant DNA-technologie heeft het mogelijk gemaakt erfelijke eigenschappen uit
virussen, bacteriën,schimmels, planten, dieren en de mens naar cultuurgewassen over te dragen.
Dit heeft al geleid tot virus-, bacterie-, insecten-en herbicideresistente gewassen alsook tot
nieuwe bloemkleuren, veranderde vet- en zetmeelsamenstelling, betere houdbaarheid en
nieuwe vormen van mannelijke steriliteit. Momenteel vinden veldproeven met genetisch gemodificeerde gewassen in diverse landen o.a. Nederland volop plaats. Genetisch gemodificeerde
tomaten met eenverbeterde houdbaarheid zijn dit jaar op de Amerikaanse markt verschenen en
deverwachting isdat in 1995 de eerste transgene gewassen in Europa in het verkeer zullen
komen. Dit illustreert de snelle implementatie van deze nieuwe methoden: 12jaar na de ontwikkeling van de eerstetransgene tabaksplant heeft het eerste commerciële product de markt reeds
bereikt.
Deze nieuwe technologie kan een heel belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de
milieubelasting met landbouwchemicaliën via de inbouw van resistenties tegen ziekten en
plagen in cultuurgewassen, dé milieuvriendelijke manier van gewasbescherming. Ook zijn er
goede mogelijkheden voor deverbetering van de kwaliteit en de agrificatie van land- en tuinbouwgewassen.
Ondanks deze aantrekkelijke perspectieven voor de hele agroketen, moet niet uit het oog
worden verloren dat hier sprake isvan een nieuwe technologie. Deconsequenties voor het milieu
van grootschalig gebruik vantransgene gewassen,met een breed scala aantransgene eigenschappen, kunnen nog niet altijd goed worden ingeschat. Dit onderzoekprogramma is erop
gericht een aantal vragen naar de biologische veiligheid vantransgene planten die naar voren
zijn gekomen in discussies met beleidsmedewerkers (LNV,VROM, EZ),het bedrijfsleven en
consumentenorganisaties, zo goed mogelijk te beantwoorden.

doel

Dit onderzoekprogramma isgericht op kennisvermeerdering betreffende de eigenschappen van
genetisch gemodificeerde planten in relatie tot het milieu waarin ze geïntroduceerd worden. De
verkregen kennis kanveelal direct gebruikt worden door de beleidmakers en zal de overheid in
staat stellen wetenschappelijk gefundeerde beslissingen te nemen over detoelating van deze
planten in het milieu.
Om deze doelstelling te bereiken zullen in de planperiode de volgende onderzoekprojecten
worden uitgevoerd:
A. Biologische veiligheid van merkergenen
Aan de hand van literatuurgegevens zullen studies worden uitgevoerd naar de biologische
veiligheid van bepaalde transgenen zoals merker- en selectiegenen. Eendergelijke studie is door
ons eerder gedaan naar de biologische veiligheid van het selectiegen dat zorgt voor kanamycine-
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resistentie. Gedacht kan hierbij worden aan het ß-glucuronidase-reportergen, het hygromycineresistentie-selectiegen en het glyfosinaat-(Basta)-selectiegen. Het beleid kan met behulp van deze
rapporten voorwaarden formuleren voor het gebruik van deze merkergenen.
Dit onderdeel van het programma zal in 1995worden uitgevoerd en afhankelijk van de vraag
naar dit soort studies worden voortgezet in de daaropvolgende jaren.
B. Vestiging van transgenen in een populatie na kruising
Hoewel transgenen wellicht beschouwd kunnen worden alsneutraal,zal het toch van belang zijn
de mogelijkheid vanvestiging van hun sequenties inwilde populaties inte kunnen schatten. Dit
isvooral van belang voor de beoordeling vantransgenen waarvan (nog) niet gezegd kan worden
dat ze neutraal zijn. Via literatuuronderzoek zal nagegaan worden of binnen de genera Beta en
Daucus nu al genen zijn aante wijzen die gebruikt kunnenworden omt o t een model voor
genverspreiding te komen. Parameters die in ieder geval in dit model meegenomen zullen
worden zijn: pollenproductie en verspreidingspatroon, dichtheden van afstanden tussen populaties, kruisbevruchtingspercentages, fitness entoeval. Dit onderzoek iseen voortzetting van
eerder onderzoek dat geleid heeft tot deformulering van de zogenaamde Dpdf-code voor een
groot aantal gewassen in Nederland en een onderzoek waarbij genverspreiding tussen cultuursla
en zijn wilde verwanten isvastgesteld.
Dit onderdeel van het programma zal in 1995worden uitgevoerd en afhankelijk van de vraag
naar dit soort studies worden voortgezet in de daaropvolgende jaren.
C. Stabiliteit van transgenen in kruisingsprogramma's en na uitkruising naar een wilde
verwant
Eenonderzoek naar de genetische stabiliteit en de stabiliteit van expressie van eentransgen na
uitkruising van koolzaad naar een andere koolzaadvariëteit of dewilde verwant B.rapa (raapzaad) zal in 1995 door onsworden afgerond.We hebben in dit onderzoek het Basta-resistentiegen en het ß-glucuronidase-reportergen gevolgd na uitkruising en over 3 generaties. Additionele
projectsubsidie zal het mogelijk maken gedurende meer generaties het lot van eentransgen te
volgen na uitkruising naar eenwilde verwant alsook naar een andere cultuurvariëteit, wat te
verwachten isin productievelden.Tevens kan danvastgesteld worden of transgenexpressie op
weefselniveau verandert na uitkruising.Benadrukt dient te worden dat uit praktijkonderzoek
blijkt dat stabiliteit vantransgenen niet altijd te voorspellen isuit het gedrag van het transgen
tijdens het veredelingsproces.
Deverworven kennis maakt het voor het beleid mogelijk om een goede inschatting t e maken van
het effect van verspreiding in het milieu op het gedrag van eentransgen.
Tot voortzetting van dit onderdeel na 1995zal pasbesloten worden na een discussie met o.a. de
CCRO.Externe medefinanciering isbij voortzetting noodzakelijk.
D. Verbetering van de voorspelbaarheid van de expressie van transgenen
Allerlei factoren kunnen de expressievan eentransgen beïnvloeden.Voorbeelden van deze
factoren zijn methylering, co-suppressie,epigenetische variatie en positie-effecten. Het doel van
dit deelproject isinzicht te verwerven hoe de expressie van het transgen zodanig gecontroleerd
kanworden dat deze invloeden worden uitgesloten.Slechtte voorspellen expressie in nietbedoelde weefsels, op het verkeerde moment of het geheel uitschakelen van de expressie, zodat
niet meer duidelijk isdat we te maken hebben met eentransgene plant, moeten hierdoor
beheersbaar worden. Uit de praktijk blijkt bovendien dat dergelijke effecten niet altijd tijdens
het veredelingsproces zijn weg te selecteren.
Het onderzoek iseenvervolg van onderzoek dat heeft laten zien dat een matrix-geassocieerd
DNA-element (MAR-element) de invloedvan de integratieplaats van eentransgen op zijn expressie kan neutraliseren dus het positie-effect op transgenexpressie kan verminderen. Het onderzoek zal zich richten op deverdere identificatie en analyse van DNA-elementen (matrixgeassocieerde-elementen of wel MARs)waarmeetransgenen uitgerust kunnen worden, zodat de
stabiliteit van expressie gecontroleerd wordt.
Het beleid kan door deverworven kennis wetenschappelijk gefundeerde eisen formuleren t.a.v.
devoorspelbaarheid van transgenexpressie.
Dit onderzoek wordt medegefinancierd door NWO en zal gedurende de hele programmaduur
worden uitgevoerd.
E. Tegengaan van eventuele pleiotrope effecten door de insertie van een transgen in
het plantegenoom
Door insertie van eentransgen in het plantegenoom kan de expressie van een endogeen gen
worden verstoord,wat niet-bedoelde effecten teweeg kan brengen. Door transgenen via
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plaatsgerichte-insertie in het genoom te brengen kan dit voorkomen worden. Plaatsgerichteinsertie kan één kopie van eentransgen gericht naar een bepaalde plek in het plantegenoom
brengen,waar stabiele expressie en overerving gewaarborgd zijn en pleiotrope effecten worden
vermeden. Dit onderzoek zal gebruik maken van het Crelox systeem,een prokaryoot plaatsspecifiek recombinatiesysteem. Dit systeem gebruikt een recombinase-enzym gecodeerd door het
Cre-gen en ± 34 baseparen doelsequenties, de lox-sites,waartussen het Cre-enzym recombinatie
kan laten plaatsvinden. Eénlox-sitezalviaAgrobacterium fumerac/ens-transformatie in het
plantegenoom worden gebracht en zal dienen als de doelsequentie waarmee recombinatie
optreedt. Indien er geen pleiotrope effecten van deze insertie in detransgene plant optreden,
zal deze transgene plant worden gebruikt voor verder onderzoek. Via directe genoverdracht zal
een DNA-construct geïntroduceerd worden met daarop eentweede lox-site en het gen dat
codeert voor het Cre-enzym.Analyse van dezetweede serietransgene planten zal dan duidelijk
maken of en met welke frequentie integratie via recombinatie tussen de 2lox-sequenties heeft
plaatsgevonden. Dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met Prof. dr. P.J.J. Hooykaas,RUL.
Indien dit systeemwerkt kan het beleid in noodzakelijke gevallen de eisdat transgenen via dit
systeem geïntegreerd worden in het plantegenoom, overwegen.
Om dit onderzoek ook na 1995voort te zetten zal additionele financiering gezochtworden via
NWO enEU.
F. Behoud en verfijning van Bt-toxines en Pi's als milieuvriendelijke insecticiden
Onderzoek zal plaatsvinden met alsdoel methoden te ontwikkelen om resistentieopbouw in
plaaginsectenpopulaties tegen Bacillus thuringiensis-(Bt)-tox\nes tegen te gaan.Daar Bt- toxines
beschouwd kunnen worden alsmilieuvriendelijk en niet-schadelijk voor andere organismen dan
het plaaginsect, isdergelijk onderzoek van groot belang. Bt-toxines kunnen zo behouden blijven
als milieuvriendelijk insecticide.Ook in het rapport 'Risico-evaluatie onderzoek in Nederland' dat
in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken in 1993 isuitgevoerd,wordt resistentieontwikkeling bij doelinsecten alsonderwerp voor risico-evaluatie onderzoek 'met een hoge
prioriteit' genoemd.
Deexpressie in planten van meerdere of hybride Bt-toxines zal daarvoor worden getoetst. Het
idee isdat indien meerdere of andere receptoren in het maag-darmkanaal van het insect door Bttoxines worden herkend dit de ontwikkeling van resistentie zal voorkomen. Indit kader zal ook
de Bt-toxine-receptor uit een insectworden geïsoleerd via medefinancieringvan NWO/STW.
Ook wordt de expressie in planten van Bt-toxines samen met proteïnase inhibitors (Pi's) nagestreefd om zo de duurzaamheid van de resistentie in de plant te garanderen. Deze Pi's moeten
wel in staat zijn sterkte binden aan de insectenproteases van het plaaginsect. Ons eerdere
onderzoek heeft laten zien dat verschillende plaaginsecten verschillende proteases bezitten. Pi's
die werkzaam zijntegen deze specifieke proteases zullen worden geïsoleerd of bekende Pi's
zullen worden gemodificeerd, zodat de specifieke proteases gebonden worden. Door dit Plonderzoek zal het brede spectrum van dewerking van Pi'sversmallen wat Pi'suitermate geschikt
maakt om toe te passentb.v. duurzame gewasbescherming zonder daarmee populaties nietdoelinsecten op het spelte zetten.
Het beleid kan door deze kennis wetenschappelijk gefundeerde eisen formuleren waaraan
transgene planten die insectenresistentie vertonen via de Bt- en/of Pl-benadering, moeten
voldoen.
Dit onderzoek wordt de komende jaren medegefinancierd door het bedrijfsleven en zal gedurende de hele programmaduur worden uitgevoerd.
G. Advies- en voorlichtingswerkzaamheden
In het kader van deVoorlopige CommissieVeiligheid Voedingsmiddelen (VCVNV) en de Voorlopige Commissie Genetische Modificatie (VCOGEM,subcie.Planten) en de DGXI'Working Group on
RiskAssessment of Transgenic Plants' zullen adviezen worden uitgebracht betreffende de introductie vantransgene planten in het milieu en op de markt.
Daarnaast zal door voordrachten, medewerking aan cursussen en publikaties voorlichting worden
gegeven.
Dit onderdeel zal naar verwachting gedurende de hele looptijd van het programma worden
uitgevoerd.
planning 1997
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A. Biologische veiligheid van transgenen:
In 1997zullen aan de hand van literatuurgegevens rapporten geschreven worden over de
biologische veiligheid vantransgenen.Tot nutoe zijn rapporten geschreven over het kanamycine
resistentie selectiegen, het Basta herbicide tolerantiegen en het Round up herbicide tolerantiegen. In 1996-1997worden rapporten over het glucuronidase reportergen en het sulfonylureum

herbicidetolerantiegen uitgegeven.Overleg met deCoördinatie Commissie Recombinant DNA
Onderzoek (CCRO)volgt nog over additionele rapportages over een aantal andere transgenen
die veel worden gebruikt in genetisch gemodificeerde planten en naar verwachting worden
geïntroduceerd in milieu en op de markt. Tevens zal een literatuurstudie worden uitgevoerd naar
de allergeniciteit van eiwitten. Dit onderzoek wordt meegefinancierd door de Ministeries van
Economische Zaken enVolkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu.
B. Verbetering van de voorspelbaarheid van transgen expressie:
Het doel van dit onderzoek isinzicht te verwerven hoe de expressie van een transgen zodanig
gecontroleerd kan worden dat genetische en epigenetische invloeden verminderd of uitgesloten
kunnen worden. Slechtte voorspellen expressie in niet-bedoelde weefsels, op het verkeerde
moment of het geheel uitschakelen van de expressie zodat niet meer duidelijk isof we te maken
hebben met eentransgene plant, moeten hierdoor beheersbaar worden. Dit onderzoek wordt
meegefinancierd door NWO/SLW.
C. Behoud en verfijning van Bt-toxines als milieuveilige insekticiden in de (biologische)
landbouw:
Toxines van de bacterie Bacillusthuringiensis (Bt) zijn milieuveilige, biologische bestrijdingsmiddelen. Zezijn biologisch afbreekbaar zodat ze niet in devoedselketen ophopen. Door hun grote
specificiteit zijn ze ook geschikt om met andere biologische bestrijdingsmiddelen (bijv. sluipwespen) toe te passen.In de USAwordt Bt gebruikt in de biologische landbouw. Indit programma
doen we onderzoek ten eindete begrijpen hoe insekten resistent kunnen worden tegen Bt
toxines. Hiermee kan worden bijgedragen aande definiëring van resistentiemanagementstrategieën om zo de duurzaamheid van detoepassing van Bt in genetisch gemodificeerde
gewassen, ook in de biologische landbouw, te bevorderen. Dit onderzoek wordt meegefinancierd
door NWO/STW.
Ook wordt onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van proteinase remmers (Pi's) uit planten om
insekten te bestrijden. Pi'szijn milieuveilige, biologische bestrijdingsmiddelen die heel specifiek
werken en dus geschikt zijn om met andere biologische bestrijdingsmiddelen toe te passen.
Insekten kunnen echter resistent worden tegen Pi'sen in dit programma wordt onderzoek
uitgevoerd om vastte stellen hoe insekten dat doen en hoe resistentie-opbouw vermeden kan
worden ten einde Pi'ste behouden voor de (biologische) landbouw ook alsze op grote schaal
worden toegepast in genetisch gemodificeerde gewassen.
D. Risico-analyse van genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen als basis voor
marktintroductie:
In dit project dat uitgevoerd wordt bij RIKILT-DLOworden i.s.m. bedrijven allerlei aspecten van
voedselveiligheid van genetisch gemodificeerde gewassen bekeken.CPRO-DLO participeert in het
onderdeel dat betrekking heeft op pleiotrope effecten t.g.v. insertievan eentransgen op een
willekeurige plaats in het plantegenoom. Moleculaire methoden worden ontworpen waarmee
uiterst gevoelig vastgesteld kan worden of de expressie van het genoom verstoord isdoor de
insertie van het transgen.Dit onderzoek wordt meegefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken.
E. Advies- en voorlichtingswerkzaamheden:
In het kader van deVoorlopige CommissieVeiligheid Nieuwe Voedingsmiddelen (VCVNV) die de
minister van VWSadviseert en de Commissie Genetische Modificatie (COGEM) die de minister van
VROM adviseert worden adviezen uitgebracht betreffende de introductie van genetische gemodificeerde planten in het milieu en op de markt. Daarnaast wordt een bijdrage geleverd aan de
'Working Group on RiskAssessment of Transgenic Plants'van EU-DGXI,aan de NIABA/TNO cursus
"Biologische veiligheid in deAgrarische en Industriële Biotechnologie' en aan publicaties van PWT
betreffende genetisch gemodificeerde organismen.
Devele andere voorlichtingsactiviteiten op ad hoc basiszullen,zeker nu in 1997 het eerste
genetische gemodificeerde voedsel op de Nederlandse markt zal verschijnen, 5% van de inzet
beslaan.
andere relevante
orogramma's

282

'ndicatie omvang

totaal 1,3 M / , waarvan 0,9 Mƒten laste van LNV

329

projecten

20.30.016
20.30.025
20.30.027
20.30.028
20.30.031
20.30.033
20.30.036
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Duurzame insectenresistentie via proteinase remmers (CPRO-DLO,M.A. Jongsma)
Biologische veiligheid vantransgenen entransgene gewassen (CPRO-DLO,
W.J. Stiekema)
Verbetering van devoorspelbaarheid van transgen expressie (CPRO-DLO,J.P.H.Nap)
Isolation and functional analysis of the gene encoding areceptor involved in the
insecticidal activity of Bacillusthuringiensis CrylCprotein (CPRO-DLO,D. Bosch)
Structuur/functie onderzoek aan Bt-toxines ten behoeve van duurzame toepassing
in de landbouw (CPRO-DLO, R.A. de Maagd)
The role of matrix associated regions inthe predictability of gene expression in
genetically modified plants (CPRO-DLO,J.P.H.Nap)
Risico-analyse van genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen als basisvoor marktintroductie (CPRO-DLO,W.J. Stiekema)

programma 302

Bewaking van de kwaliteit enveiligheid van land-en tuinbouwproducten

programmaleider

Dr. H. Herstel— RIKILT-DLO

aanvangsjaar

1996

eindjaar

1999

samenvatting

Het programma behelst devolgende wettelijke en dienstverlenende taken:
- ondersteuning van het departementale opsporingsbeleid; met namet.b.v. de Algemene
Inspectiedienst (AID)
- toezicht op en borging van elders verricht controle-onderzoek; met name op het gebied van
melk- en zuivelproducten, residuen in vlees (producten), en overige organische meststoffen.
- ontwikkeling van referentiematerialen;
- onderhoud, aanpassing enverbetering van het interne kwaliteitssysteem (Sterlab,GLP)
- dossierbeoordeling van diergeneesmiddelen enveevoeder additieven in nationaal en Europeesverband;vanaf 01-01-97 zal beoordeling van dossiers diergeneesmiddelen extern gefinancierd worden (3 fte's);
- onderzoek in het kader van certificering en arbitrage;
- deelname in (internationale werkgroepen en commissies met betrekking t o t 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 vantaken in het kader van het Nationaal Plan Kemongevallenbestrijding (NPK) en
instandhouding van het Landelijk Meetnet Radioactiviteit inVoedsel (LMRV);
- beheer van de databank Kwaliteitsprogramma Agrarische Producten (KAP) m.b.t. monitoring
gegevens over contaminanten en residuen in de agrarische productieketen.
- toelating en registratie meststoffen (zolang dit niet verzelfstandigd is-was gepland per
01-01-96).

aanleiding

Een belangrijk middel ter bewaking van de kwaliteit enveiligheid van agrarische producten isde
opsporing en controle. Sindsde oprichting isRIKILT-DLO door het Ministerie van LNV aangewezen voor het controleren van agrarische producten of deze voldoen aan de wettelijke normen.
Dit isvan groot belang voor het bevorderen van de afzet en het garanderen van de veiligheid
voor mens, dier en milieu.De normen hebben betrekking op samenstellingseisen, microbiologische gesteldheid entoleranties voor residuen van hulpstoffen en milieucontaminanten. De basis
voor de controle isvastgelegd in EU-verordeningen, Productschapverordeningen, Landbouwkwaliteitswet, Vleeskeuringswet, Meststoffenwet, Diergeneesmiddelenwet, Nationale Programma's
Hormonen en Overige Stoffen, enz.
-

Deze controle wordt met name uitgevoerd door de Algemene Inspectiedienst (AID) van het
Ministerie van LNV. RIKILT-DLOtreedt voor deze dienst op als'gerechtelijk laboratorium'. AID
laat veevoeder (grondstoffen), zuivelproducten, diergeneesmiddelen, vlees, granen en
runderurine door RIKILT-DLO analyseren.
- Microscopisch onderzoek vanveevoeder(grondstoffen), granen, rijst en zetmelen voor het
Laboratorium van Financiën wordt eveneens door RIKILT-DLO verricht.
- In opdracht van de Rijksdienst voor de keuring vanVee en Vleesworden monsters (vlees,
urine, bloed) onderzocht op de aanwezigheid van verboden dierbehandelingsmiddelen zoals
synthetische- of natuurlijke hormonen en beta-agonisten of metabolieten daarvan.
- Voor het Voedselvoorzienings- in-enverkoopbureau worden monsters in het kader van EU
steun- en interventieregelingen of voedselhulp onderzocht op samenstelling en microbiologische gesteldheid.
Over het onderzoek bestaat regelmatig overleg op beleidsniveau met diverse LNVdirecties (MKG,
Landbouw, RW).
Voor een deel wordt het onderzoek in het kader van bovenstaande wetgeving door andere
laboratoria verricht maar geschiedt dan onder (rijks)toezicht of borging van RIKILT-DLO. Vooral
onderzoek met eensterk routinematig karakter wordt uitbesteed en onder borging van
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RIKILT-DLOverricht. Het betreft laboratoria op het gebied van de zuivel-en melkcontrole (Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel), de vleescontrole (RW)
kringlaboratoria en centraal laboratorium RNA/),devleeskalverencontrole voor de Stichting
Kwaliteitsgarantie Vleeskalveren (SKV) door TNOen de controle van veevoedergrondstoffen door
het Laboratorium van het Comité van Graanhandelaren.
De uitslagen van het borgingsonderzoek worden regelmatig besproken met de betrokken
keuringsinstellingen.
Het isvoor een modern laboratorium eenvereiste dat het door Sterlab geaccrediteerd is.In
verband met borging entoezicht op andere laboratoria ishet noodzakelijk dat RIKILT-DLO de
aldaar toegepaste methoden ook zelf goed gedocumenteerd in door Sterlab gecertificeerde
standaard voorschriften kan uitvoeren. De interne kwaliteitszorg en Good Laboratory Practice
(GLP)dient daartoe degelijk onderhouden enwaar relevant aangepast en uitgebreid te worden.
Gezien de grote economische belangen enjuridische aspecten moet de betrouwbaarheid van de
analyse-uitslagen gewaarborgd zijn.
Behalve in het kader van de directe opsporing en controle worden land- en tuinbouwproducten
ook onderzocht ter ondersteuning van het departementale beleid.Zoworden op basisvan een
overeenkomst tussen het Ministerie van LNVende Consumentenbond levensmiddelen, zoals
deze aan deconsument worden aangeboden, op kwaliteitsaspecten onderzocht.
RIKILT-DLOwordt door LNVingeschakeld bij calamiteiten (Tsjernobyl, loodaffaire, toxine in
mosselen, asbest in veevoeder) om,vaak op basisvan analytisch of toxicologisch onderzoek, snel
de veiligheidsrisico's voor mens,dier of milieu inte schatten. In een aantal gevallen treedt RIKILTDLO op alsarbitrage- of herkeuringslaboratorium. Ook worden desgevraagd soms,na onderzoek,
certificaten afgegeven met betrekking tot de (microscopische) samenstelling of (radioactieve)
contaminatie van producten.
Het isvan belang dat bij al dit onderzoek gebruik wordt gemaakt van internationaal geharmoniseerde, genormaliseerde en gevalideerde analysemethoden. RIKILT-DLO-deskundigen nemen
daarom deel in diverse EU-,CEN-,NNI-,ISO-enWarenwets-werkgroepen en -commissies.
Dossierbeoordeling diergeneesmiddelen
Nederland iseen belangrijke producent van dierlijke voedingsmiddelen en zal steeds meer de
nadruk moeten leggen op de kwaliteit van het product. Het isvan groot belang dat kwalitatief
goede dierbehandelingsmiddelen worden toegepast voor goed gedefinieerde doeleinden, die
geen aanleiding geven t o t ongewenste residu-niveaus in eetbare producten. In het kader van
nationale wettelijke taken envan Europese richtlijnen ishet daarom van belang om deskundige
beoordelingsexpertise te ontwikkelen om deveiligheidsrisico's van het voorkomen van residuen
van diergeneesmiddelen enveevoederadditieven in eetbare producten inte kunnen schatten.
Daarnaast dient in het kader van'good veterinary practice' een goed inzicht verkregen te
worden in deverwerkbaarheid van dierbehandelingsmiddelen in voeders en drinkwater, in
verband met de beoogde effectiviteit. Op basishiervan worden veilige residu-niveaus voor deze
stoffen in eetbare producten vastgesteld en daaraan gekoppelde wachtperioden. Per 01-01-97
zal de beoordeling van de nationale dossiersvan diergeneesmiddelen extern gefinancierd
worden.
Deactiviteit 'Toelating en registratie van meststoffen' heeft alsdoel uitsluitend meststoffen toe
te laten dievoldoen aan de in de betreffende wet genoemde criteria m.b.t. landbouwkundige
werkzaamheid (AB-DLO) en chemische samenstelling (RIKILT-DLO). Ook milieu criteria zullen
binnenkort van groot belang worden. In EU-en Benelux werkgroepen die de regelgeving voorbereiden wordt door AB-DLO en RIKILT-DLOvertegenwoordigers technische ondersteuning
gegeven. De hier genoemde activiteit zal in de loop van 1996 respectievelijk per 01-01-97 verzelfstandigd worden.
Op het gebied van de agrarische productie zijn in de afgelopen periode een aantal probleemgebieden aan de orde gekomen.Daarbij kanworden gedacht aan milieuproblemen, aan eisen
dietengevolge van de naderende Europese eenheid aan de agrarische productie en producten
worden gesteld, maar ook aan deveranderde houding van deconsument ten opzichte van
agrarische producten. Daarom isop initiatief van LNVhet Kwaliteitsprogramma Agrarische
Producten opgezet om inzicht te verkrijgen in de mate van aanwezigheid van residuen en
contaminanten in de agrarische productieketen.
Het KAP iseen samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven en overheid op het terrein van
veiligheid en kwaliteit van agrarische producten. Het bedrijfsleven isvertegenwoordigd in het
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KAPdoor het CBT(groenten), CO(K)Z, FNZ,W Z M (melk en melkproducten) en PWr (veevoeder).
In de nabije toekomst worden meerdere participanten uit het agrarisch bedrijfsleven verwacht.
Inverband met de fall-out-problematiek zijn het Nationaal Plan Kernongevallen (NPK) en, in het
kader van de Civiele Verdediging, het Landelijk Meetnet Radioactiviteit in Voedsel (LMRV)
opgezet. Het NPK isonderdeel van een interdepartementale infrastructuur met alsdoel het
hoofd te kunnen bieden aan ongevallen met kerncentrales. Het LMRV iseen rechtstreekse
opdracht van LNV. Dedoelstelling van LMRV/NPK ishet instandhouden en regelmatig toetsen
van een infrastructuur die het mogelijk maakt adequaat te reageren op kernongevallen en
mogelijke problematiek van fall-out.
doel

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

planning 1997

Naast de normale voortzetting van het WDT-programma verdienen de volgende punten aandacht:
- Decontrole op illegaal gebruik van groeibevorderaars t.b.v. AID wordt i.p.v.via projectfinanciering nu onder de programmafinanciering gebracht. Extra aandacht zalworden besteed
aan analyse op nieuwe middelen (hormonen) en in andere matrices dan urine (mest, ogen).
Ook zullen immunochemischescreeningstests gebruikt worden voor andere middelen dan ßagonisten.
Het bestrijdingsmiddelenonderzoek voor deAID dat voorheen door PDenTNOwerd uitgevoerd zal in 1997volledig door RIKILT-DLOworden verricht.
- Deelname aan harmonisatie/normalisatie werkgroepen en daaruit voortvloeiend onderzoek
zal nog meer gericht worden toegespitst op beleidsrelevantie.
- In het kader van interne borging zal het aantal methoden dat onder accreditatie wordt
gebracht, worden uitgebreid met namewaar het methoden betreft die ook relevant zijn
i.v.m. extern toezicht/borging.
De interne milieuzorg zalverder worden geïmplementeerd. Werkzaamheden op het gebied
van onderzoek en ontwikkeling zal geleidelijk onder accreditatie worden gebracht in afstemming met GLP-onderzoek.
- Op het gebied van externe borging/toezicht zal meer aandacht worden besteed aan BOOM.
Verder zullen,gelet op det o t standte komen taakverdeling tussen de NRL'sRIVM en
RIKILT-DLO,detaken op het gebied van borging en ontwikkeling referentie methoden m.b.t.
melk +zuivel en residuen invlees (uitbreiding Nat. Plan) nader worden uitgewerkt en uitgevoerd.
- Devernieuwing van het meetnet LMRVzalverder worden uitgevoerd m.b.t. installatie
nieuwe monitoren entraining.
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Toelating en registratie van meststoffen zal naar verwachting per 1.1.1997worden verzelfstandigd.
andere relevante
programma's

311,312,313

indicatie omvang

totaal 5,7 Mf, waarvan 5,3 M / ten lastevan LNV

projecten

311
312
313
111
711
715

Bewaking van de kwaliteit van land- entuinbouwproducten op basisvan wettelijke
regelingen (RIKILT-DLO,J.de Jong)
Borging van interne laboratoriumactiviteiten (RIKILT-DLO, P.H.U. de Vries)
Borging externe laboratoria (RIKILT-DLO,A.H.Roos)
Beoordeling dossiersdiervoederadditieven (RIKILT-DLO,J.P. Hoogland)
Beoordeling dossiers diergeneesmiddelen (RIKILT-DLO,S.de Boer)
Kwaliteitsprogramma Agrarische Producten KAP(RIKILT-DLO,J.D.van Klaveren)
Landelijk Meetnet Radioactiviteit inVoedsel (LMRV) en Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding (NPK) (RIKILT-DLO,P.H.U.de Vries)

N.B.
Project 213 (AB-DLO) isbuiten beschouwing gelaten mede in afwachting van de consequenties
verzelfstandiging toelating en registratie meststoffen.
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Programma 311

Veiligheid en gezondheid van voedingsmiddelen

programmaleider

Dr. H.A. Kuiper -RIKILT-DLO

aanvangsjaar

1997

eindjaar

2000

samenvatting

Het programma isgericht op integraal onderzoek naar de gevolgen van de consumptie van
voedingsmiddelen op de gezondheid van mens en dier. Hierbij gaat het om zowel positieve als
negatieve effecten. Modellen entesten zullen ontwikkeld worden voor de evaluatie, beheersing
en beoordeling van risico'svan gezondheidsbeïnvloedende stoffen intraditionele en nieuwe
agrarische producten. Deactiviteiten zijn gericht op de kwaliteitsverbetering van agrarische
producten en dienenter ondersteuning van (inter)nationaal normeringsbeleid.

aanleiding

De laatste jaren iser een duidelijke accentverschuiving waarneembaar van kwantiteit naar
kwaliteit van de agrarische productie waarbij onderzoek naar deveiligheid van voedingsmiddelen en de relatie tussen voeding en gezondheid van de mens steeds meer aandacht krijgt. De
hedendaagse consument verlangt veilige en gezonde producten,geproduceerd op een wijze die
een minimale belasting inhoudt voor dier en milieu (terugdringen van het gebruik van agrarische
hulpstoffen).
Bij de huidige risico-evaluatie wordt meestal uitgegaan van gegevens verkregen uit testen met
individuele componenten. Decomplexe samenstelling vanvoedingsmiddelen, waarin diverse
biologisch actieve stoffen met zowel positieve als negatieve eigenschappen aanwezig zijn, maakt
een nieuwe manier van risico-analyse en beheersing noodzakelijk. Het gaat hierbij om de gezondheid enveiligheid van het totale product en daarom isinzicht vereist in de invloed van de
voedingsmatrix op de uiteindelijke gezondheidsbedreigende en/of gezondheid-beschermende
werking van het product. Om deze reden zal het onderzoek zichdan ook niet beperken t o t het
bestuderen van enkelvoudige stoffen zoals bewust toegevoegde hulpstoffen, milieucontaminanten en secundaire metabolieten van planten en micro-organismen, maar zich met name richten
op de risico's van combinaties van deze stoffen,complexe mengsels en het gehele product. In dit
kader wordt ook aandacht geschonken aan de invloed van (nieuwe) procestechnieken op de
veiligheid en gezondheid van het agrarisch product.
Verder gebeurt de huidige evaluatie van positieve of schadelijke effecten van stoffen op basis
van dierexperimenten. Deze benadering biedt slechts een beperkte mogelijkheid om de verkregen gegevens te vertalen naar de mens en geeft geen gehoor aan de wens om het gebruik van
proefdieren terug te dringen. Hierdoor iser behoefte aan proefdier vervangende, meer op de
mens gerichte, biologische testen waarmee stoffen met bepaalde biologische eigenschappen
kunnen worden opgespoord. Dergelijke testen zijn sterk in opkomst en kunnen worden ingezet
bij het vroegtijdig opsporen van mogelijk negatieve en positieve eigenschappen van stoffen.
Bovendien blijken een aantal van dezetesten gevoelig genoegte zijn om ingezet te worden bij
het onderzoek naar de aanwezigheid van stoffen met een gemeenschappelijke biologische
activiteit in agrarische producten en het milieu.Voor de bestudering van het gedrag (opname,
omzetting, verdeling en uitscheiding) van stoffen in mens en dier iser behoefte aan de ontwikkeling van simulatiemodellen, waarmee op betrouwbare wijze voorspellingen kunnen worden
gedaan over het gedrag van stoffen en waarbij zowel gegevens verkregen uit in vivo als in vitro
onderzoek kunnenworden gebruikt.
Aangezien er meestal sprake isvan een regelmatige consumptie van agrarische producten, en
daardoor eventueel een langdurige blootstelling, wordt tevens aandacht gevraagd voor het
identificeren van gevoelige eindpunten op basiswaarvan o.a. chronische effecten in een vroegtijdig stadium kunnen worden opgespoord (biomarkers) enwaarmee, indien nodig, verhoogde
risico'svoor bepaalde bevolkingsgroepen kunnenworden geïdentificeerd.
Gelet op het vernieuwende karakter van devoorgestelde geïntegreerde aanpak voor het ontwikkelen van nieuwe risico-evaluatiestrategieën voor de beoordeling van de veiligheid en gezondheid van traditionele en nieuwe voedingsmiddelen, zal het instituut eenvooraanstaande rol op
het betreffende onderzoeksgebied blijven innemen en verder uitbouwen.
Probleemstelling
Het inschatten en beheersen van risico's van het brede scala aan biologisch actieve stoffen in
agrarische producten vereist fundamentele kennis van de biologische beschikbaarheid en de
effecten van deze stoffen op de gezondheid van mens en dier. Bij het ontwikkelen van modellen
entesten dientterdege rekening gehouden te worden met de invloed van combinaties van
stoffen, met een positieve en/of negatieve invloed,en met de veelal complexe voedingsmatrix.
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Doelgroep
Naast LNVzijn de beoogde gebruikers van het onderzoek: consumentenorganisaties, organisaties
voor ziektebestrijding -en preventie, devoedingsmiddelenindustrie en biotechnologische bedrijven. Op internationaal niveau ishet hoofdzakelijk de EU,OECDen FAO/WHO.
doel

Het programma 'veiligheid en gezondheid vanvoedingsmiddelen' isgericht op:
- het ontwikkelen van nieuwe risico-evaluatiestrategieën voor het toetsen van de veiligheid en
gezondheid vantraditionele en nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe procestechnieken,
- het ontwikkelen entoepassen vantesten en modellen voor het bepalen van de opname,
omzetting, verdeling en uitscheiding van biologisch actieve stoffen in agrarische producten,
- het ontwikkelen entoepassen vantesten en modellen voor het bepalen van de effecten van
biologisch actieve stoffen in agrarische producten (hierbij zal ook aandacht besteed worden
aan chronische effecten),
- het karakteriseren van verhoogde risico'svoor bepaalde bevolkingsgroepen,
- het ontwikkelen van criteria voor de kwaliteitsverbetering van agrarische producten.
Aanpak
Om een uitspraak te kunnen doen over de gezondheidsbedreigende en/of gezondheid-beschermendewerking van stoffen isinzicht vereist in de biologische beschikbaarheid en effecten van
biologisch actieve stoffen. Modellen entesten dienen ontwikkeld entoegepast te worden voor
detraditionele agrarische producten maar ook voor detoetsing vanveiligheid en functionaliteit
van 'novel foods en feeds'.
Agrarische producten envoedingsmiddelen zullen gekarakteriseerd worden ten aanzien van
specifieke effecten die ze bij mens endier kunnen veroorzaken. Destofgroepen die hiervoor
verantwoordelijk zijn zullen geïdentificeerd worden en hun inname, biologische beschikbaarheid
en kinetisch gedrag (opname, omzetting,verdeling en uitscheiding) zal,rekening houdend met
de productmatrix, bestudeerd worden. Met de resultaten die verkregen worden zullen fysiologischesimulatiemodellen (PB-PK modellen) met eenvoorspellend karakter ontwikkeld worden.
Testen zullen ontwikkeld entoegepast worden waarmee effecten zoals bijvoorbeeld carcinogeniteit, allergeniteit, oestrogène activiteit, anti-oxydant werking, enzyminductie en receptor
gemedieerde effecten van het product gemeten kunnen worden (biologische effect assays).Voor
het toetsen van deveiligheid enfunctionaliteit van 'novel foods en feeds' zullen testen en
modellen ontwikkeld worden welke gebaseerd zijn op de aangebrachte genetische veranderingen en mogelijke veranderingen in het secundaire metabolietenpatroon en mRNA patroon van
het plantaardig of dierlijk product. Mede op basisvan dit onderzoek zullen beoordelingsstrategieën worden ontwikkeld in overleg met producenten en beleid.
Erzal gebruik worden gemaakt van multidisciplinair experimenteel onderzoek waarbij speciale
aandacht besteed zalworden aan het ontwikkelen van alternatieve, proefdierbesparende
methoden. Naast analytische methoden en moleculair biologische methoden zal gebruik worden
gemaakt van in vitro celbiologische entoxicologische methoden. Insamenhang hiermee zal
dierexperimenteel en humaan onderzoek plaats vinden.
Door samenwerking met andere (internationale onderzoeksinstituten (op basisvan medefinaciering door bv. de EU),met relevante expertise die niet aanwezig isop RIKILT-DLO, kunnen aanvullende resultaten verkregen worden m.b.t.sommige specifieke effect-assays, mechanistisch
onderzoek op cellulair niveau,etc.Gelet op het feit dat een aantal EUprojecten zijn of worden
ingediend voor toekomstige medefinanciering isnog niet bekend welke concrete resultaten
verwezenlijkt kunnen worden.
Fasering
Het onderzoek zalzich richten op de integrale aanpak van studies m.b.t. consumptie en effecten
van stoffen en stofgroepen intraditionele en nieuwe voedingsmiddelen. In het kader van het
bepalen van de biologische beschikbaarheid van deze stoffen of stofgroepen zal de opname,
omzetting, verdeling en uitscheiding bepaald worden m.b.v.verschillende in vitro en in vivo
testsystemen. Resultaten uit dit onderzoek kunnen verwerkt worden in simulatiemodellen
waarmee vervolgens voorspellingen uitgevoerd kunnen worden omtrent de lichamelijke belasting van mens en dier door een kortstondige of langdurige inname van de onderzochte agrarische producten. De evaluaties van de geschiktheid van verschillende in vitro en in vivo testen
voor het ontwikkelen van deze simulatiemodellen zullen dienen als keuzemomenten en zullen
gebruikt worden voor go/no go beslissingen.
Parallel wordt onderzoek uitgevoerd naar het werkingsmechanisme van deze stoffen om vervolgens op grond van bepaalde biologische effecten testente ontwikkelen waarmee deze effecten
opgespoord kunnen worden. De nadruk zal liggen op het ontwikkelen van bio-assays welke
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kunnen dienen alsScreeningtestenvoor stoffen of groepen van stoffen met soortgelijke werking. Voor het onderzoek naar het werkingsmechanisme en de ontwikkeling van bio-assays
zullen keuzemomenten engo/no go beslismomenten ingebouwd worden bij de evaluatie van
algemene criteria waar screeningstesten aan dienen te voldoen en bij detoetsing van de geschiktheid van een bio-assai voor het meten van het effect in het eindproduct.
RIKILT-DLOzal zich gedurende de eerste 2jaar van het onderzoek richten op het ontwikkelen
van proefdier vervangende methoden, zoalscytosensoren, liverslices en genetisch gemodificeerde celsystemen, die vervolgens gevalideerd zullen worden m.b.v.studies van voedingscomponenten en complete diëten in proefdieren en humane vrijwilligers. Gedurende het eerstejaar zal aan
de hand van een aantal 'feasibility' studies een selectie gemaakt worden van verder te ontwikkelen in-vitro testsystemen. Erzullen ondermeer een aantal moderne cyto-en genotoxiciteitstesten,
voornamelijk gebruikt in de chemische enfarmaceutische industrie worden onderzocht op
bruikbaarheid voor het testen van complexe mengsels. Ook zal aandacht besteed worden aan het
identificeren van z.g. 'early biomarkers' (preneoplastische veranderingen, adductvorming), aan
de hand waarvan chronische toxiciteit voorspeld kanworden. Op basisvan de verkregen gegevenszal het kinetisch gedragvan stoffen worden gemodelleerd, m.b.v.fysiologische parameters,
verkregen uit in-vivo en in-vitro experimenten; hiervoor zullen in eerste instantie de flavonoiden
gebruikt worden als modelstof.
planning 1997

project 1:
Van veel natuurlijke toxinen,zoals mariene toxinen en mycotoxinen, zijn de werkingsmechanismen goeddeels onbekend. Dit project omvat experimenteel moleculair biologisch onderzoek
naar de biologische effecten (w.o. genregulatie) van natuurlijke toxinen voor het ontwikkelen
van in vitro biologische effect assays(cytosensoren). Naast het ontwikkelen van proefdier-onafhankelijke testen gericht op acute effecten, zal er literatuuronderzoek en beperkt experimenteel
onderzoek plaatsvinden gericht op het ontwikkelen vantestsystemen voor chronische blootstelling. De behaalde resultaten zullentoepasbaar zijn voor andere stofgroepen, met name voor
endogene natuurlijke bestanddelen van agrarische producten.
project 2:
In 1997zullen drie EU-projecten worden afgerond, die betrekking hebben op de ontwikkeling
van strategieën om deveiligheid te beoordelen van eiwitgebonden residuen van diergeneesmiddelen envan diervoederbestanddelen waarin langs chemische of biologische weg het
aflatoxine-gehalte isverlaagd. Invitro modellen spelen een centrale rol in deze strategieën. Een
derde EU-project heeft betrekking op de biologische screeningvan kokosolie op de aanwezigheid van polycyclische aromatische koolwaterstoffen.
Daarnaast zal een start worden gemaakt met de evaluatie van nieuwe commercieel verkrijgbare
testen waarmee stoffen op hun biologische eigenschappen kunnen worden gescreend.Zo
mogelijk zullen deze modellen worden ingezet bij een nieuw project met alsthema de veiligheid
van novel foods. Indit kader zal specifiek aandacht worden besteed aan het opsporen van
veranderingen in het plantenmetabolisme, alsgevolg van genmodificatie, m.b.v. m-RNA fingerprinting. Naarverwachting zal dit project deelsworden gefinancierd door deEU.
project 3:
Uit voorgaand onderzoek isgebleken dat de biologische beschikbaarheid van flavonoiden sterk
kan variëren afhankelijk van het type glycoside. Supplementproeven met humane vrijwilligers
zullen de structuureigenschappen die bepalend zijn voor de absorptie in kaart brengen. Het
onderzoek zal zich richten op de bepaling van de werkelijke opname van flavonoiden waardoor
onderzoek naar de beschermende effecten van flavonoiden een betere basis krijgt.
project 4:
In-vitro bioassays (o.a.humane lever- en darmcellen met diverse CAT-fusie constructen) zullen
opgezet en geoptimaliseerd worden om fingerprints van de cytotoxiciteit en genotoxiciteit van
het produkt/de voedingsmatrix te construeren. Modellen zullen verder worden vervolmaakt om
de gastro-intestinale opname,transport en metabolisme van complexe produkten/extracten te
onderzoeken, het accent zalvooral liggen op detoepassing van cultures van humane
colon(tumor)cellen en ontwikkeling van dein vitro en in vivo perfusie van rattedarmsegmenten
en ratten met verblijfscanulen in zowel poortader alsgalgang. Om een meer algemeen inzicht te
krijgen in eventuele allergene eigenschappen van nieuwe voedingsmiddelen zal een aanvang
worden genomen met onderzoek naar de biobeschikbaarheid van pinda-eiwitten en afgeleide
mutanteiwitten in devoeding in een continu dialyse in-vitro model. Resultaten zullen worden
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vergeleken met die verkregen via onderzoek met in-vivo modellen,zoals de oraal tegen pindaeiw i t gevoelig gemaakte Brown Norway rat.
project 5:
Onderzoek zal worden uitgevoerd naar de parameters benodigd voor het ontwikkelen van
zogenaamde fysiologische simulatiemodellen (PB-PK modellen) voor gezondheidsbevorderende
stoffen, zoals lycopeen en luteïne, in mens en doeldier (rat envarken). Hiertoe wordt onderzoek
uitgevoerd naar de benodigde fysiologische parameters van mens en doeldier alsmede defysischchemische parameters van deze stoffen.Tevens zal de invloed van de produktmatrix en procestechnieken op de biologische beschikbaarheid worden onderzocht. De resultaten uit in vitro
onderzoek naar absorptie,verdeling en metabolisme van deze stoffen zullen worden ingezet
voor het ontwikkelen van deze modellen. In samenwerking met het ID-DLOzal zowel in vitro als
in vivo onderzoek worden uitgevoerd naar de verteerbaarheid, absorptie,verdeling en metabolisme van deze stoffen en daaraan gerelateerde Produkten. Het onderzoek isgericht op het
toetsen van detoepasbaarheid van deze modellen om van dier naar menste extrapoleren.
Om de betrouwbaarheid engeldigheid van resultaten te garanderen wordt er naar gestreefd om
zoveel mogelijk onderzoek te latentoetsen door derden (Sterlab, GLP)en de resultaten aan te
bieden aan internationaal gerefereerde tijdschriften.
De onderzoeksresultaten van bovenstaande projecten zullen openbaar gemaakt worden middels
tussen- en eindrapporten,voordrachten op (internationale bijeenkomsten en 1t o t 2 publicaties
per jaar in (inter)nationale wetenschappelijke tijdschriften.
andere relevante
programma's

312,313

indicatie omvang

totaal 2,1 Mƒten lastevan LNV

projecten

Dit programma omvat de volgende thema's:
1. Onderzoek naar de inname en biologische beschikbaarheid van gezondheidsbeïnvloedende
stoffen in agrarische producten
2. Onderzoek naar de effecten van gezondheidsbeïnvloedende stoffen in agrarische producten
Binnen dezethema's wordt onderzoek verricht aan de volgende projecten:
1.
Bepaling van (moleculair) biologische effecten van gezondheidsbeïnvloedende stoffen
ten behoeve van de ontwikkeling van functionele testen (RIKILT-DLO,J.Keijer)
2.
Ontwikkeling en implementatie van biologische testsystemen (RIKILT-DLO,
L.A.P. Hoogenboom)
3.
Biologische beschikbaarheid van gezondheidsbevorderende stoffen (RIKILT-DLO,
P.C.H. Hollman)
4.
Ontwikkeling van risico-evaluatiemodellen voor voedingsmiddelen (RIKILT-DLO,
H.P.J.M. Noteborn)
5.
Ontwikkeling van modellen waarmee het kinetisch gedrag van gezondheidsbeïnvloedende stoffen in voedingsmiddelen bepaald envoorspeld kan worden (RIKILT-DLO,
M.J.B. Mengelers)
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programma 312

De invloedvan kritische stoffen opde kwaliteit van voedsel

programmaleider

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

aanvangsjaar

1997

eindjaar

2001

samenvatting

Ter onderbouwing van het beleid gericht op de maatschappelijke vraag naar eenveilig 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 en interactie, diffuse verontreiniging en optimalisering van bemonsterings- en
keuringsstrategie.

aanleiding

Maatschappelijk achtergrond
In de agrarische sector wordt veelvuldig gebruik gemaakt van hulpstoffen zoals o.a.
dierbehandelings- en gewasbeschermingsmiddelen. Deze hulpstoffen kunnen, behalve de
beoogde positieve effecten, ook aanleiding geventot het optreden van ongewenste negatieve
effecten. Kwaliteit, veiligheid en imago van de agrarische producten zijn daarbij in het geding.
Daarnaast spelen pathogène organismen en contaminanten van industriële of natuurlijke
herkomst een belangrijke rol bij het beeld dat de consument heeft over de veiligheid van
agrarische producten.
Deconsument hecht intoenemende mate belang aan de kwaliteit en veiligheid van voedsel.
Vanuit de overheid wordt beleid ontwikkeld waarmee de kwaliteit enveiligheid van agrarische
producten gewaarborgd wordt. Ter onderbouwing van dergelijk beleid iskennis nodig over de
aanwezigheid van en de mogelijkheden t o t beheersing van (milieu-)contaminanten, pathogenen
en agrarische hulpstoffen invoedsel.
Wetenschappelijke achtergrond
De huidige controlestrategie isgebaseerd op de analytisch chemische meting van individuele
componenten in het agrarisch (eind)product. Aan een dergelijke aanpak kleven hoofdzakelijk
twee bezwaren:
- het verband met dete verwachten effecten wordt op deze manier niet gelegd.
- de eindpuntcontrole zoals die wordt uitgevoerd, leent zich in onvoldoende mate voor
vroegtijdige sturing.
Op basisvan een gedegen kennis van de productieketen, zal voor een integrale benadering
gekozen worden,waarbij gebruik wordt gemaakt van gemeenschappelijke eigenschappen en/of
effecten van dete onderzoeken stoffen. Eendergelijke aanpak vraagt multidisciplinaire kennis
over biologische effecten,structuur gerelateerde interacties en chemische analytiek. De
methoden voor de uitvoering van dit onderzoek zijn gedeeltelijk voorhanden maar zullen
eveneens gedeeltelijk nog ontwikkeld en op elkaar afgestemd moeten worden.
Spin-off voorRIKILT-DLO
De huidige NRLstatus zal door dit onderzoek versterkt worden. Daarnaast mag verwacht worden
dat de nu reeds acceptabele marktpositie van het onderzoeksinstituut op het gebied van
contractresearch voor de voedingsmiddelen- en deveterinaire branche zal profiteren van de
geïntegreerde aanpak zoals hier voorgesteld.
Gezien het vernieuwend karakter van deze aanpak zal dewetenschappelijke statusvan het
onderzoeksinstituut naar verwachting eveneensworden versterkt.
Probleemstelling
Voor de onderbouwing van actueel en nogte ontwikkelen beleid ontbreekt integrale kennis
nodig omtrent de aanwezigheid, introductiemechanismen en overdracht van kritische stoffen
naar agrarische producten.
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Zoals uit bovenstaande blijkt is LNVde primaire gebruiker van de resultaten van dit programma.
Indirect heeft LNVeen rol alssponsor omdat de gegenereerde kennis eveneens gebruikt kan
worden in toepassingen voor potentiële opdrachtgevers buiten LNV.
Waar mogelijk zal gestreefd worden naar medefinanciering door de EU.Op dit moment zijn
geen concrete verplichtingen aangegaan.
doel

Het programma Kritische stoffen' beoogt onderzoek te verrichten waarmee voorzien wordt in
de behoefte aan kennis omtrent:
1 Chemische en biologische eigenschappen van kritische stoffen en factoren die het gedrag
van deze stoffen bepalen in de agrarische productieketen;
2 Deafweging van positieve en negatieve aspecten van het gebruik van hulpstoffen;
3 Degevolgen van zelfregulering door productiesectoren voor nog uit te voeren
overheidscontrole;
4 Deeffecten van bemesting in relatie tot duurzame landbouw.
Het onderzoek naar hulpstoffen en contaminanten ismomenteel vooral gericht op enerzijds
effectiviteit van hulpstoffen en anderzijds het optreden van ongewenste residuen van de
gebruikte middelen of contaminanten in het eindproduct. De aanpak isdaarbij vooral ten
aanzien van residuen sterk gericht op individuele componenten. Gezien het brede scala aan
middelen dat gebruikt kan worden iseen geïntegreerde aanpak wenselijk waarbij de nadruk ligt
op inschatting en beheersing van effecten,waarbij de individuele veroorzakers van het effect in
eerste instantie van secundair belang zijn.
Door een aanpak vanuit de ketenkennis kan de geleverde informatie bovendien breder gebruikt
worden dant o t nutoe,voor bijvoorbeeld de evaluatie van het gebruik van hulpstoffen in relatie
t o t het beoogde effect en de ongewenste neveneffecten. Afweging van e.e.a. wordt hierdoor
beter mogelijk. Met name de bestudering van de ongewenste neveneffecten isvooral strategisch
van aard en vraagt een multidisciplinaire benadering. Hierbij zijn eco-toxicologische aspecten en
resistentievorming t.g.v. het gebruik van hulpstoffen belangrijke aandachtspunten.
Aanpak
Deskstudies zullen worden uitgevoerd aan de hand waarvan het onderzoek en dete gebruiken
methodieken nader worden aangeduid en uitgewerkt. Tevens isdiepgaande kennisvan de
productieketen van belang voor uitvoering van het onderzoek. Vervolgens zullen geschikte
parameters worden geïdentificeerd waarop survey en monitoring alsmedetoekomstig handhavingsonderzoek gebaseerd kunnen worden. Dit onderzoek vergt een sterke analytische
ondersteuning om de bestaande en nieuw te ontwikkelen effect-gebaseerde meettechnieken te
kunnen evalueren.
Uitgaande van de huidige kennis m.b.t. analyse van individuele stoffen wordt toegewerkt naar
multi-component analyse envervolgens naar een benadering waarbij gebruik gemaakt wordt
van gemeenschappelijke (structuur)eigenschappen van verwante stoffen voor een integrale
benadering.
Fasering
1- Methode-ontwikkeling tb.v. inventariserend onderzoek met spin-off naar WDT taken
2- Ontwikkeling effect-gerelateerde bio-assays ondersteund door analytische expertise.
3- Inventariserend onderzoek naar de aanwezigheid van hulpstoffen, contaminanten en
pathogenen in agrarische producten.
4- Integratie van effect-gerelateerde eigenschappen van verwante verbindingen en hoogwaardige analytisch chemische (detectie)technieken geschikt voor multi-component analyse of
effectmetingen.
De uitvoering van het onderzoek moet uiteindelijk leiden tot een nieuwe benadering van de
analyse van kritische stoffen en bestudering van neveneffecten. Het lopend onderzoek zal
halfjaarlijks worden gerapporteerd en geëvalueerd met de begeleidingscommissie. Deze
evaluaties zullen gebruikt worden voor go/no go beslissingen gedurende de looptijd van het
programma.

planning 1997

Project 1
Het onderzoek zal aansluiten bij recente wijzigingen in internationale regelgeving m.b.t. door EU
lidstaten u i t t e voeren residu-onderzoek. Het betreft uitbreiding naar nieuwe matrices (ei,
pluimvee, vis en honing) en stoffen gerelateerd aan deze nieuwe matrices (coccidiostatica), dan
wel eenvoorgeschreven aanpak van stoffen waarvoor geen maximale residu-tolerantie kan
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worden vastgesteld.Voor de laatste categorie stoffen dient een geheel nieuwe aanpak te
worden opgezet.
Het onderzoek wordt uitgevoerd in het kader vanWDT activiteiten en NRLtaken op het gebied
van vlees en zuivel en staat medeten dienste vande RW.
Kernbegrippen: Nationale Plannen, keuring en opsporing, harmonisatie
Project 2
Het onderzoek zal zich richten op methode-ontwikkeling voor nieuwe stoffen en/of stofgroepen
en matrices die van belang kunnen zijn alsrelevante matrix voor de opsporing van illegale
groeibevorderaars. Daarnaast zullen nieuwe instrumentele methoden worden ontwikkeld en
geïmplementeerd op basisvan biologische effect-metingen (receptor assays) en structuurafhankelijke interacties (ligand technologie) incombinatie met toepassing van multi-component
detectietechnieken.
Kernbegrippen: histopathologic, enzym immuno assays,metabolietprofilering, spectroscopische
technieken.
Project 3
Van de gebruikte gewasbeschermingsmiddelen mag van een aantal verwacht worden dat zij
vaker in agrarische producten kunnen worden aangetroffen gelet op persistentie enerzijds en
toepassingsfrequentie anderzijds. In 1997zal aande ontwikkeling van methoden en de
uitvoering van inventariserend onderzoek betreffende deze componenten worden gewerkt.
Op het gebied van de dierbehandelingsmiddelen zal onderzoek gedaan worden naar de
effectiviteit van de huidige controleopzet d.m.v.de NNNT,de benodigde aanpassingen en de
haalbaarheid enwenselijkheid van multi-component analyse met geavanceerde instrumentele
technieken t.b.v. een meertraps keuringsstrategie gerelateerd aan devaststelling van individuele
residutoleranties.
Kernbegrippen: screeningstechnieken, multi-component analyse
Project 4
Voor hetterugdringen van voedselinfecties zijn snelle en betrouwbare detectie en identificatie
methoden voor pathogenen en virussen noodzakelijk. Het onderzoek zal zich richten op de
simultane detectie van meerdere pathogenen, alsmede op de identificatie van de 'nieuwe
pathogenen'.Tevens zal aandacht besteedworden aan de functionele detectie van pathogenen
(pathogeen/niet pathogeen). Besmettingsroutes van pathogenen micro-organismen worden aan
de hand van DNA fingerprint analyses in schakelsvan de productieketen bestudeerd.
Kernbegrippen: immunologische, instrumentele, moleculair biologische en diagnostische technieken, beeldanalyse
Project 5
Over de milieu-effecten van het gebruik van dierbehandelingsmiddelen in de intensieve veehouderij, isweinig bekend. Erzal middels een deskstudy een evaluatie plaatsvinden van de
mogelijke milieu-effecten, het ontstaan van resistentie organismen in relatie t o t de verspreiding
van antibiotica en de gevolgen voor overdracht naar de dierlijke productieketen.
Eenander aandachtsgebied isresistentievorming in het product in relatie t o t het gebruik van
hulpstoffen en de mogelijke relatie tot de aanwezigheid van metabole producten.
Daarnaast wordt analytisch onderzoek gedaan naar overdracht van hulpstoffen in de keten door
toedoen van het productieproces.
Kernbegrippen: milieu, langetermijn effecten, multi-resistentie
Project 6
Onderzoek naar detoepassing en evaluatie van methoden om onbedoelde en/of ongewenste
veranderingen in de genetische en biochemische samenstelling van nieuwe voedsel- en
voederproducten op te sporen. De mRNAfingerprinting techniek en metaboliet
profileringstechnieken (o.a.LC-NMR, LC-MS,CZE)zullen o.a.worden toegepast in transgene
gewassen (o.a.tomaat, aardappel) om dezete vergelijken met de uitgangsvariëteit, alsmede om
effecten te bestuderen van rijpingsstadia en productieprocessen.
Kernbegrippen: novel foods, metabolietprofilering, scheidingstechnieken
Erwordt naar gestreefd ai het onderzoek uit te voeren in overeenstemming met de basis
richtlijnen voor onderzoek uitgevoerd onder Sterlab accreditatie, danwel GLPcondities.
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andere relevante
programma's
indicatie omvang
projecten

301,311,313
totaal 2,8 M / ten lastevan LNV
1-

23-

456-

342

Methode-ontwikkeling ten behoeve van handhavingstaken gerelateerd aan Nationale
Plannen,WDT activiteiten en de statusvan Nationaal Referentie laboratorium van
RIKILT-DLO(RIKILT-DLO,H.J. Keukens)
Ontwikkeling en implementatie van geïntegreerde onderzoeksaanpak voor de detectie
van groeibevorderaars en metabolieten in agrarische producten (RIKILT-DLO, R. Schilt)
Ontwikkeling en implementatie van geïntegreerde onderzoeksaanpak voor agrarische
hulpstoffen, verontreinigingen en contaminanten in agrarische producten (RIKILT-DLO,
J.A. van Rhijn)
Ontwikkeling en implementatie van geïntegreerde onderzoeksaanpak voor pathogène
micro-organismen in agrarische producten (RIKILT-DLO, H. Stegeman)
Onderzoek naar neveneffecten van het gebruik van agrarische hulpstoffen op de
gezondheid van voedsel en het milieu (RIKILT-DLO, M.J.B. Mengelers)
Ontwikkeling van detectiemethoden om veranderingen op te sporen in agrarische
producten welke zijn ontstaan alsgevolg van genetische modificatie of nieuwe procestechnieken (RIKILT-DLO, H.P.J.M. Noteborn)

Programma 313

Kwaliteitszorgsystemen voor de agrarische productie

programmaleider

Dr. J.P.Hoogland,RIKILT-DLO

aanvangsjaar

1997

eindjaar

2000

samenvatting

Inverband met gewijzigde economische, maatschappelijke en politieke omstandigheden is een
ketengewijze inrichting van de agrarische productie onontkoombaar geworden.Via de projecten
van de stichting Agro Keten Kennis wordt deze ontwikkeling ook vanuit LNV krachtig
gestimuleerd. Naast deze projecten,waarin voor RIKILT-DLO de ontwikkeling van adequate
kwaliteitszorgsystemen met name voor de primaire producenten centraal staat, isin de komende
jaren onderzoek noodzakelijk op het gebied van de informatiestromen in agrarische
productieketens en naar devraag op welkewijze de overheid (bijvoorbeeld bestuurlijkorganisatorisch) op de meest efficiënte wijze de nog noodzakelijke controle kan inrichten. Voorts
wordt onderkend dat,teneinde te kunnen komen t o t optimale procesbeheersing in plantaardige
en dierlijke productieketens, een adequate inschatting van in het bijzonder microbiologische
risico's (bacteriën,schimmels, gisten,virussen,etc.) noodzakelijk is.

aanleiding

Voor RIKILT-DLO isals missie geformuleerd:"verwerven entoepassen van kennis op het terrein
van detoxicologie, microbiologie en biotechniek, de chemische analytiek en de kwaliteitskunde,
met alsdoel het ontwikkelen van nieuwe strategieën voor risico-analyse, hoogwaardige
meetmethoden en kwaliteitsbewakingssystemen voor agrarische productieketens'. Op basis van
deze missie en het rapport van eenvisitatiecommissie iso.a. de cluster 'Ontwikkeling
Kwaliteitssystemen' gevormd met als hoofdelementen in detaakomschrijving: ontwikkeling van
kwaliteitszorgsystemen voor agrarische productieketens en ontwikkeling van theoretische
modellen met betrekking tot detoepasbaarheid van kwaliteitszorg in agrarische
productieketens. Bij ontwikkeling van kwaliteitssystemen voor agroketens en de rol van RIKILTDLO daarin,wordt in eerste instantie nadruk gelegd op primaire agrarische producten en
productieprocessen. Eentweede invalshoek iseen systematische: op welke wijze kan een
naadloze aansluiting van de primaire schakels bij de rest van de keten mogelijk worden gemaakt,
in de praktijk blijkt dat de 'industriële' aanpak van kwaliteitszorg op boerderijniveau vaak niet
onverkort toepasbaar is.Beide invalshoeken zijn in dethans lopende projecten reeds duidelijk
zichtbaar en zullen waar noodzakelijk nog worden benadrukt.
Het agrarische bedrijfsleven isactief op eenverzadigde markt. Deafnemer vraagt naar
onderscheidende kwaliteit en ook worden steeds meer garanties verlangd met betrekking t o t de
kwaliteit van het voortbrengingsproces. Deze garanties hebben ook intoenemende mate te
maken met milieu,dierenwelzijn en arbo-aangelegenheden. De invoering van kwaliteitssystemen
leidt t o t systematische beheersing van het productieproces, via ontwikkeling van zogenaamde
combizorgsystemen kunnen zaken met betrekking tot genoemde aspecten worden geïntegreerd.
Een belangrijk element in elk kwaliteitssysteem isdewijze waarop de communicatie tussen
opvolgende schakels in de keten en met de omgeving isgeregeld:de relevante informatie met
betrekking t o t productkarakteristieken envoortbrengingsproces iseen integraal onderdeel van
het product geworden. Eentrend naar integrale benadering van agrarische productieketens is
reeds duidelijk waarneembaar. Dewijze waarop in schakels en ketens met informatie wordt
omgegaan zal derhalve een belangrijk onderwerp van studie worden in het project 'Proces
Informatie Architectuur'.
Dethans waarneembare maatschappelijke veranderingen hebben invloed op dewijze waarop de
overheid omgaat met controle-en garantietaken.Teneinde dit veranderingsproces in goede
banen te kunnen leiden ishet noodzakelijk dat er inzicht komt in de betekenis en bruikbaarheid
van verschillende zorgsystemen, en in het niveau van zelfregulering in deverschillende sectoren.
Waar nodig dienen kwaliteitszorgsystemen en goed gefundeerde garantiemodellen ontwikkeld
te worden.Voor de controletaak van de overheid geldt dat, alsop basisvan keteninrichting en
zelfregulering, een betere kwaliteit van producten gewaarborgd kan worden dat dan wellicht de
controle door de overheid kanworden verminderd,of tenminste anders ingericht (bijvoorbeeld
meer gericht op het voortbrengingsproces). Voor een efficiëntere aanpak isde ontwikkeling van
nieuwe controlestructuren en-strategieën (in overeenstemming met vigerende en nog te
ontwikkelen wetgeving) noodzakelijk. Aandachtspunten daarbij kunnen bijvoorbeeld zijn:
incorporatie van eisen op het gebied van milieu en dierenwelzijn, ontwikkeling van specifieke,
op de ketengerichte, controlemethoden (inclusief risico-analyse en normstelling). Bijzondere
aandacht zal worden gegeven aan de bestudering van detransmissie van (pathogène) micro-
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Organismen door plantaardige en dierlijke productieketens, in het kader van dit project kan
(aanvullende) normstelling in en rond productieketens aande orde komen. Een duidelijke
wisselwerking met andere DLO-programma'swordt voorzien.
Het bovenstaande kan worden samengevat indevolgende probleemstelling:
Op welke wijze kunnen primaire agrarische sectoren komen tot systematische beheersing van
productieprocessen en op welke wijze kan de overheid op deze ontwikkelingen inspelen als het
gaat om controle- en garantietaken?
Met deze probleemstelling istevens de doelgroep voor het binnen dit programma uitgevoerde
onderzoek vastgelegd: kwaliteitszorgsystemen zijn in eerste instantie bedoeld voor de (primaire)
agrarische sector, de overheid (beleidsdirecties, controle-instanties, etc.) isgebaat bij goed
functionerende kwaliteitssystemen en kan op basisvan zulke systemen desgewenst komen t o t
aanpassingen van beleid ten aanzien van (deel-)sectoren.
doel

Te onderscheiden doelstellingen in de planperiode zijn:
- ontwikkeling en implementatie van kwaliteitszorgsystemen, met name voor primaire
agrarische sectoren en daardoor bijdragen aande concurrentiekracht van dete onderscheiden
sectoren;
- bijdragen aan gewenste aanpassingen van door sectoren en van overheidswege ingestelde
controle- en garantiestructuren, zodanig dat op efficiënte wijze gebruik kan worden gemaakt
van gegenereerde product- en procesdata;
- verdere ontwikkeling van informatie-uitwisseling binnen agrarische productieketens en het
verzorgen van een infrastructuur voor defacilitering van een adequate uitwisseling van
product- en procesinformatie. Naast activiteiten in het kader van het project 'PIA' kan daarbij
worden gedacht aan intensivering van de samenwerking met het Kwaliteitsprogramma
Agrarische Producten (KAP);
- Ontwikkeling en implementatie van een betrouwbaar en algemeen toepasbaar systeem om
micro-organismen op individu en sub-species niveaute identificeren;
- theorievorming welke zich zal concentreren op devraag hoe kwaliteitszorgsystemen met
name voor de primaire agrarische sector eruit moeten zien, hoe die systemen binnen
complexe ketens kunnen worden ingepast en op welke wijze informatie van en naar de
primaire schakels (wettelijke normen, afnemerseisen, productspecificaties, etc.) gekanaliseerd
moet worden.
Voor wat betreft de ontwikkeling en implementatie van kwaliteitszorgsystemen zal in de jaren
1997 en 1998,in het kader van deAKK-projecten, een extra inspanning worden geleverd. In deze
projecten wordt met name praktisch onderzoek gedaan (ontwikkeling van
kwaliteitshandboeken, borgingsstructuren, op de keten gerichte controlemethoden, etc). Waar
nodig worden projecten door middel van inventariserend en/of literatuuronderzoek
ondersteund. Projecten in uitvoering hebben onder andere betrekking op de consumptie-eiketen, zeevis, bacon,mestverwerking en zuivel.
Voor wat betreft een project 'Ontwikkeling Controle' zullen nadere afspraken worden gemaakt
met de Directies Landbouw en Milieu, Kwaliteit en Gezondheid. Gegevens met betrekking tot dit
project (concrete doelstelling,fasering en aanpak) zullen tezijnertijd worden overlegd.
Het project 'Proces Informatie Architectuur - PIA' wordt in uitvoering genomen in samenwerking
met LEI-DLO. In dit project wordt, integenstelling t o t de gangbare situatie waarin wordt gewerkt
vanuit het perspectief dat een bedrijf moet worden beheerd en bestuurd, uitgegaan van
informatievoorziening vanuit het perspectief van productstroom-management. Deze nieuwe
invalshoek kan leiden tot vormgeving van een nieuwe generatie informatiesystemen waarin
uitwisseling van gegevens door de keten heen centraal staat. In het onderzoek zal de PIAgedachte moeten worden uitgewerkt op zowel het niveauvan de productketen als op
bedrijfsniveau. In de eerste fase (1997) ligt de nadruk op de ontwikkeling van een
informatiemodel, opgesteld als PIA,voor een boerderij en een concrete keten. In tweede
instantie wordt de abstraheerbaarheid van deze modellen naar referentiemodellen bestudeerd
(1998) enwordt bekeken in hoeverre de bestaande informatievoorziening past in zo'n PIA (1998
-1999). Tenslotte kan worden vastgesteld opwelke wijze informatievoorziening op basisvan het
PIA-model kanworden verbeterd (1999-2000). Naelke fase in het project wordt rapportage
verzorgd en vindt evaluatie van de resultaten plaats alvorens een volgende fasevan het project
kanworden gestart.
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In 1997 zullen verschillende AKK-projecten in uitvoering zijn en, in voorkomende gevallen,
worden afgerond. De resultaten,voor zover beschreven in de verschillende projectplannen,
zullen ter beschikking komen van de participanten en intweede instantie van de betreffende
sectoren. Mede op basisvan deze resultaten kan de concurrentiepositie van deze sectoren
verbeterd worden.
Op basisvan de invulling die aan het project 'Ontwikkeling Controle' zalworden gegeven, zal dit
project in 1997 in uitvoering worden genomen. Naconcretisering zullen gegevens met
betrekking t o t het werkplan voor 1997worden overlegd.
In 1997zullen in het kader van het project 'Proces Informatie Architectuur - PIA'
informatiemodellen worden opgesteld voor een concrete nog nader te bepalen agrarische
productieketen en het bij deze keten horende primaire agrarische bedrijf. Deze eerste fase zal
worden afgesloten met een rapportage. Gezien het innovatieve karakter van dit project mogen
van deze eerste fasewaarschijnlijk nog niet direct praktisch bruikbare resultaten worden
verwacht.
Het project 'Identificatie van Micro-organismen' zal in 1997 in uitvoering worden genomen. Na
een aanloopfase (installatie entesten van de benodigde apparatuur) zal detransmissie van
micro-organismen in enkele geselecteerde productieketens worden bestudeerd.Voor de twee
laatstgenoemde projecten isna 1998een verhoogde inzet van personeel voorzien.

producten

-

-

-

(tussen-)rapportages in het kader van AKK-projecten, in het kader van de verspreiding van
onderzoeksresultaten zullen,waar mogelijk, publicaties en/of voordrachten worden verzorgd.
project 'Proces Informatie Architectuur - PIA': rapportage met betrekking tot opgestelde
informatiemodellen voor een keten en bijbehorend primair bedrijf. Publicatie in de
vakliteratuur wordt voorzien.
project 'Ontwikkeling Controle': na concretisering zullen gegevens met betrekking de
rapportage worden overlegd.
In het kader van project 'Identificatie van Micro-organismen' zal de eerste fasevan het project
worden gerapporteerd;concrete resultaten zuilen mede aan de deelnemers van de
geselecteerde ketens (bijvoorbeeld in AKK-verband) bekend worden gemaakt.
Intotaal worden 1997verwacht: 7publicaties invakliteratuur, 4 rapportages en 2 presentaties
op congressen.

Concrete resultaten welke aanvullend worden verwezenlijkt middels medefinanciering door
derden
In het kader van het beleidsruimteproject 'Vernieuwing in Vervlechting' zullen voorstellen voor
AlO-onderzoek worden geformuleerd, daarbij moet worden gedacht aan onderzoek in het kader
van het project 'PIA' en eenverdere theoretische onderbouwing van integrale kwaliteitszorg,
toegepast op agrarische productieketens. Indien gehonoreerd kan op deze wijze, via
medefinanciering door derden,aanvullend resultaat worden geboekt.
andere relevante
programma's

311,312

indicatie omvang

totaal 1,5 M / , waarvan 1,0 M / t e n laste van LNV

projecten

00712.0005
00712.0019
00712.0022
00712.0016
00712.0021
00712.00..
00712.0013
00712.00..
00712.00..
00712.0017
00712.00..
00712.00..

EU-project "Sampling'. (RIKILT-DLO,J.P.Hoogland, NRI-UK,R.D. Coker)
AKK-project'Veilig Ei'(RIKILT-DLO,J.P.Hoogland, CCL,R. Margry)
AKK-project HACCP'(RIKILT-DLO,J.P.Hoogland,TNO, M. Northolt)
AKK-project 'Melk' (RIKILT-DLO, N.J.G.Broex, NZO,A. Schaap)
AKK-project 'Qualifert' (RIKILT-DLO,J.G.van der Roest)
AKK-project 'Intake' (RIKILT-DLO,J.G.van der Roest)
AKK-project 'Conserven' (RIKILT-DLO,J.G.van der Roest)
AKK-project 'Kalf' (RIKILT-DLO, N.J.G. Broex)
AKK-projecten ... (RIKILT-DLO,...)
Project 'PIA' (LEI-DLO,G.Beers)
Project 'Ontwikkeling Controle' (RIKILT-DLO,J.P. Hoogland)
Project 'Identificatie van Micro-organismen (RIKILT-DLO, H.J.M. Aarts)
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3.12 Kwaliteit, be-enverwerking plantaardig product
217
242
268
271

Plantenfysiologie, productvorming en -kwaliteit van beschermde tuinbouwgewassen
Analyse concurrentiekracht van de Nederlandse agribusiness
Modificatie van agro-grondstoffen
Verwerking, procestechnologie en productontwikkeling van voedsel-en niet-voedselgewassen met behulp van biochemische, microbiologische enfysische technieken
286 Verbetering van productkwaliteit in de keten via veredelingsonderzoek aan land- en
tuinbouwgewassen
289 Na-oogstfysiologie en productkwaliteit
290 Ontwikkeling van systemenvoor besturing en optimalisatie van agro(industriële) ketens
(216) Gewasecologie en opbrengstvorming van akkerbouw- en vollegrondsgroentengewassen

(zie 3.6)
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programma 217

Plantenfysiologie, productvorming en -kwaliteit van beschermde
tuinbouwgewassen

programmaleider

Dr. D. Kuiper— AB-DLO

aanvangsjaar

1994

eindjaar

1997

samenvatting

Het onderzoek richt zich op defysiologische achtergrond van productvorming en -kwaliteit in de
beschermde teelten. De nadruk zal liggen op het bruikbaar maken van kennis over de regulatie
van relevante hormonale en morfogenetische processen,teneinde destuurbaarheid van de
producteigenschappen en devoorspelbaarheid van de productie te verhogen. De aanleiding zijn
detoenemende eisen die aan productkwaliteit gesteldworden, en de beperkingen die de
stringentere milieuwetgeving oplegt. Met het oog hierop zullen specifieke effecten van factoren
als licht (intensiteit en kwaliteit), temperatuur (som enverdeling), water en plantevoeding
(sturing van groei en kwaliteit) onderzocht worden.
Het onderzoek richt zich ook op het identificeren van niet-chemische alternatieven voor plantegroeistoffen die in deteelt- en naoogstfase worden gebruikt. Kwalitatief betere en bedrijfsmatig
efficiëntere productvorming stelt ook hoge eisen aan het uitgangsmateriaal in de teelt en aan de
fysiologische conditie van het gewastijdens deteelt. In dit kader zal binnen dit programma
onderzoek plaatsvinden naar bruikbare plantenfysiologische kwaliteitsparameters.

aanleiding

De aanleiding tot het programma isdetoegenomen zorg voor het duurzaam gebruik van
productiemiddelen, de gewenste beperking van de inzet van chemische middelen voor gewasbescherming, en de bevordering van de productkwaliteit. Daarnaast dwingen marktontwikkelingen
t o t de introductie van nieuwe producten en nieuwe gewassen,en het aanbieden van veilige
producten van hoge concurrerende kwaliteit. Vooral in de hoogtechnologische tuinbouwsector is
een snelle toepassing van resultaten uit het fundamenteel plantkundig onderzoek van levensbelang om zowel actuele problemen opte lossen alsom de concurrerende landen op het vlak van
productiekosten en -kwaliteit vóór te blijven. Dit vereist een optimalisatie van de teeltomstandigheden, in combinatie met plant- en gewaseigenschappen,teneinde in beperkende productieomstandigheden de opbrengst en kwaliteit op eenvoldoende niveaute handhaven. De kennis
op dit gebied isveelal fragmentarisch van aard. Dit programma richt zich op een aantal deelgebieden (signaaloverdracht, hormoonfysiologie, koolstofhuishouding en plantevoeding), waarover
de benodigde kennis zalworden verzameld entoepasbaar gemaakt voor praktijksituaties. De
aanpak omvat zowel de kwantificering enfysiologische onderbouwing van doorteeltingrepen
(licht, klimaat, plantevoeding, plantegroeistoffen) opgeroepen plantreacties op plant- en orgaanniveau, aishet ophelderen van delen van betrokken signaaltransductieketens op celniveau.
De probleemstelling kan alsvolgt worden samengevat. De korte- en lange-termijneffecten van
ingrepen in deteelt worden veelal empirisch bepaald,en de effecten laten zich niet eenvoudig
combineren en extrapoleren in nieuwe omstandigheden. Deteeltomstandigheden die zijn
aangepast aan de plant- en gewaseigenschappen kunnen niet optimaal worden gebruikt,
doordat onvoldoende inzicht aanwezig isin de samenhang van de betrokken mechanismen.
Daardoor blijft ook devolledige benutting achterwege van de potentie van de gewassen en
tuinbouwproducten in beschermde teelten die worden uitgevoerd met inachtneming van de
milieurestricties.

doel

Doel van dit onderzoek ishet aanreiken van kennis voor het optimaliseren van de productvorming en -kwaliteit bij beschermdetuinbouwgewassen. Dete leveren prestatie ishet analyseren
en/of oplossenvan problemen op het gebied van productvorming en -kwaliteit. Hiervoor is
inzicht nodig in de regulatie van morfogenetische processen en groei van organen, die de
productie en kwaliteit van planten en plantorganen,zoals bloemen,vruchten en wortels, bepalen. Bij de regulatie van dit soort processen spelen groeiregulatoren, licht, plantevoeding en
plantbelasting een belangrijke rol.
Toetsbare subdoelstellingen zoalsgedefinieerd vanuit de hoofddoelstelling zijn:
- het formuleren van de minimale energie-input tijdens deteeltfase, die nodig isvoor de
ontwikkeling van een product met de vereiste kwaliteit en houdbaarheid;
- het ontwikkelen van methoden voor bepaling van parameters, die indicatief zijn voor de
inwendige kwaliteit van tuinbouwproducten;
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planning 1997

het formuleren van teeltadviezen, die een optimale productvorming en -kwaliteit beogen
door het gericht sturen van water en nutriënten, en die gericht zijn op de minimalisering van
de input van nutriënten;
het ontwikkelen van niet-chemische actoren om de chemicaliën te vervangen die nu toegepastworden bij sturing van de groei.

Het onderzoek binnen programma 217 richt zich op de identificatie en beïnvloeding van de
plantenfysiologische processen die bepalend zijn bij de productvorming en de opbouw van de
productkwaliteit in beschermde teelten. Eenvergroot inzicht in deze processen zal leiden t o t de
ontwikkeling van methoden,waardoor men m.b.v. milieuvriendelijke teeltmaatregelen (incl.
kasklimaat, IMAG-DLO) beter in staat istijdens deteelt te sturen op productvorming en -kwaliteit.
Gedurende het laatstejaar van dit programma zullen de inspanningen gericht zijn op een zo'n
optimaal mogelijk realisatie van de programmadoelstellingen. De activiteiten daartoe zijn
geordend in drie hieronder te benoementhema's (A-C).Dezethema's sluiten aan bij de prioritering vanuit het beleid om meer kenniste genereren ta.v. de opbouw, bewaking en waarborging
van productkwaliteit door de keten,verminderde en meer efficiënte inzet van chemische middelen in deteelt, en de rol van calcium intal van kwaliteitsverminderende verschijnselen.
A. Identificatie van processen en inhoudsstoffen en de regulatie ervan die bepalend
zijn voor productkwaliteit en -veiligheid; relatie tussen in-en uitwendige kwaliteit
Binnen dit thema wordt onderzoek gedaan aan verschillende kwaliteitskenmerken (smaak, geur,
energiebronnen) in relatie tot de beschikbaarheid en benutting van koolhydraten en in afhankelijkheid van externe factoren zoals klimaat en mineraleninput. Zozal voor zowel tomaat als roos
het onderzoek naar de fysiologische relatie tussen de opbouw van productkwaliteit en de
gewenste naoogstkwaliteit zich concentreren op devraag hoeveel energie en bouwstenen er
nodig zijn voor een goede naoogstkwaliteit van het geoogste product, welke relatie dit heeft
met devoorgeschiedenis vanuit de productiefase, en hoe deze voorraden zo efficiënt mogelijk
tijdens de productiefase kunnen worden aangelegd. Dit resulteert in een budgetbeschrijving van
een specifiek product. Alseen specifiek kenmerk wordt geur bij roos onderzocht. Na de methodiekontwikkeling worden in dit jaar de karakteristieke componenten van de geur van roos
geanalyseerd en gerapporteerd.Tevenswordt de geurintensiteit op basisvan 24-uursritmiek in
kaart gebracht en gerelateerd aan het ontwikkelingsstadium van de roos.Vervolgens wordt
onderzocht in hoeverre diverse factoren uit de productiefase invloed uitoefenen op de geuremissievan roos.
B. Sturing en regulatie van plantontwikkeling en orgaangroei
Eenvermeerdering van de kennis omtrent defysiologische regulatie van cruciale ontwikkelingsfasenvan de plant zoals beworteling, lengtegroei,vertakking, bloei (bloeibaarheid, bloeiïnductie) en vruchtzetting zal leiden:
- t o t optimalisatie van het productieproces
- t o t definiëring van processen waarop de veredeling (incl. genetische modficatie) kan inspelen.
Hormoonfysiologisch onderzoek naar de achtergrond van bloeiïnductie door gibberellinen
concentreert zichdit jaar op de specificiteitvan de bloeiïnductie voor diverse gibberellinen en
hun verdere vermetabolisering. Gelijksoortig onderzoek naar het antiverouderingseffect van
gibberellinen op bladeren zal zichconcentreren op de effectiviteit en het werkingsmechanisme
van rood-licht alsvervangende niet-chemische sturingsfactor.
Het onderzoek naar de kritische bolomvang en de bloeibaarheid, en de regulatie van de drogestofverdeling intulpenbollen/planten zal zich concentreren op devraag en de identificatie van
dat plantehormoon dat in staat istot optimalisatie van stofstromen in detulpenbol/plant. Het
onderzoek naar de hormonale regulatie van stengelstrekking bij potplanten concentreert zich dit
jaar op de interactie tussen de chemische remming en die o.i.v.temperatuurbehandelingen op de
stengelstrekking van modelplant Fuchsia. Beide effecten worden waarschijnlijk gerealiseerd via
het gibberellinenmetabolisme. Resultaten zullen in een publikatie verwerkt worden. Dit project
wordt uitgebreid met onderzoek naar de regulatie en dus mogelijk beïnvloeding van de vertakking/plantvorm.
C. Weefselintegriteit en calciumhuishouding
Integriteit en stabiliteit van het weefsel spelen een belangrijke rol bij de kwaliteit van het
product. Calcium issterk betrokken bij de realisatie van de weefselintegriteit. Veel kwaliteitsproblemen zoals neusrot (paprika,tomaat), bruine pit en roodverkleuring (witlof), stip (appel), rand
(sla, roos), kelkverdroging (aubergine) etc worden geweten aan een locaal calciumtekort. Gezien
deze zeer plaatselijke effecten zal het onderzoek zich richten op opname,transport naar en de
verdeling en concentratie van calcium in plantenorganen en de sturing ervan door plantevoeding, kasklimaat enteeltmaatregelen.Voor een snelle verwerving van de benodigde expertise
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zal 1fte SEOextra worden ingezet. Deophoping van natrium in de voedingsoplossing heeft
gevolgen voor groei en productontwikkeling. Het analyserenvan de reacties op cel-,weefsel- en
orgaanniveau binnen de plant (tomaat en paprika) op oplopende natriumgehaltes en de mogelijkheden om dit via klimaatregeling (IMAG-DLO)te beïnvloeden zal leiden t o t een betere
afstemming van productieniveau, productkwaliteit en voedingsstrategie.
Dewenselijkheid van eeneffectieve ontwikkeling en aanwending en integratie van kennis
omtrent 'productkwaliteit' zal in de loop van 1996 en in 1997 leiden t o t deformulering van een
breed onderzoeksprogramma met als kernthema 'Kennisverwerving en Kennisoverdracht op het
gebied van Productvorming en -kwaliteit door de Keten heen'. In dit programma zullenAB-DLO,
CPRO-DLO,IMAG-DLO en PBGin ieder geval participeren en ook de deelname van LEI-DLO en
DLV moet overwogen worden.Alsvoorbereiding op de onderzoeksprogrammering 1998 ev. zal
ervanuit dit programma kennis ingezet worden in een nieuw onderzoeksprogramma (getrokken
door RIKILT-DLO)'Gezondheid enVoeding'waarbij selectieve sturing op devorming van gezondheidsbevorderende inhoudsstoffen tijdens de productiefase centraal staat.Tevenszal met
CPRO-DLO,ATO-DLO en IPO-DLOoverleg gevoerd worden om t o t een programma 'Moleculaire
fysiologie en Ontwikkeling van Kwaliteitseigenschappen' te komen.
andere relevante
programma's
indicatie omvang

totaal 2,8 M / waarvan1,9 M / ten laste van LNV

projecten

A. Identificatie van processen en inhoudsstoffen en de regulatie ervan die bepalend
zijn voor productkwaliteit en -veiligheid;relatie tussen in-en uitwendige kwaliteit
51308
Kwalitatieve aspecten van de sturing van kasgewassen door klimaatbeheersing en
mineraleninput (IMAG-DLO,C.Stanghellini)
10101
Regulatie van de biosynthese envrijgifte vanterpenoïde en andere geurstoffen door
bloemen van de roos (Rosa hybrida L.) (AB-DLO,J.P.F.G. Helsper)
10102
Definiëring en sturing van de inwendige kwaliteit van de roostijdens de teelt
(AB-DLO/PBG,F.M. Maas)
10138
Kwantificeren van effecten van sturingsfactoren tijdens deteelt op kwaliteit van
tomaat (AB-DLO,B.W. Veen)
10144
Moleculaire fysiologie en ontwikkeling van kwaliteitseigenschappen (AB-DLO/
CPRO-DLO,W.J.R.M.Jordi).
10145
Gezondheid enVoeding (AB-DLO/RIKILT-DLO,J.P.F.G. Helsper)
B. Sturing en regulatie van plantontwikkeling en orgaangroei
10103
Milieuvriendelijke sturing plantvorm sierteeltgewassen (AB-DLO/PBG,F.M. Maas)
10109
De rol van gibberellinen bij de bloei-inductie in Spathiphyllum (AB-DLO/PBG,
W.J.R.M. Jordi)
10117
Effecten van groeiomstandigheden op het optreden van voosheid bij radijs in relatie
t o t groei,ontwikkeling en drogestofverdeling (AB-DLO, L.F.M. Marcelis)
10118
Interactie tussen stuurlicht en gibberellinen bij de bladvergeling van Alstroemeria
(AB-DLO/LUW, I. Kappers)
10135
Optimalisering assimilatenverdeling en-benutting in bloembolgewassen (AB-DLO,
A.J.C.de Visser)
10146
Weefselgevoeligheid en plantontwikkeling (AB-DLO,W.M.van der Krieken)
C. Weefselintegriteit en calciumhuishouding
10122
Het effect van natrium stressop de permeabiliteit in ionentransport door de plasmamembraan van wortel-en bladcellen van glastuinbouwgewassen (AB-DLO,
M. Blom-Zandstra)
10130
Kwaliteitsverbetering vanwitlof door sturing van de mineralenhuishouding gedurende
de kropontwikkeling (AB-DLO/PAGV, B.W. Veen)
10139
Calciumlokalisatie ten behoeve van onderzoek naar calciumhuishouding, weefselgroei
enweefselintegriteit. (AB-DLO,M. Blom-Zandstra)
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programma 242

Analyse concurrentiekracht vande Nederlandse agribusiness

programmaleider

Ir.J.H.M.Wijnands — LEI-DLO

aanvangsjaar

1996

eindjaar

1999

samenvatting

De agrarische sectoren moeten minder productiegericht maar meer marktgericht georiënteerd
worden. Meer marktgerichtheid betekent dat dewensen vanuit de markt beter bekend moeten
zijn, dat deze informatie moet doorwerken naar andere schakels in de keten en de producenten
en dat detotale keten ingericht moet worden om optimaal aan de marktwensentegemoet te
komen. Consumentenwensen, productkwaliteit, kwaliteitsperceptie en ketenorganisatie zijn
derhalve factoren die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden in het streven naar een grotere
marktgerichtheid en daarmee versterking van deconcurrentiekracht. Deconcurrentiepositie van
de Nederlandse agribusiness wordt bepaald door een groot aantal factoren,waarvan er een
aantal behoren t o t door de sector beheersbare factoren (sterkten-zwakten) en een aantal t o t de
onbeheersbare omgevingsfactoren (kansen en bedreigingen). Het programma richt zich op de
analyse van de concurrentiepositie van producten,sectoren en/of de Nederlandse agribusiness als
totaal om op basis hiervan strategische aanbevelingen te doen ter versterking van de concurrentiepositie.

aanleiding

Deveranderingen in markten voor agrarische producten en voedingsmiddelen van een aanbiedersmarkt naar eenvragersmarkt vraagt om aanpassingen van de Nederlandse agribusiness om
de internationale concurrentiepositie te behouden ente versterken. HetAT-Kearney rapport 'de
markt gemist' toont aan dat de agrarische sectoren problemen hebben zich aan deze nieuw
situatie aante passen.Om strategische keuzeste kunnen maken iseensystematische analyse
noodzakelijk van de huidige concurrentiepositie. Paswanneer een betrouwbaar inzicht bestaat in
de zwakke punten van een productiekolom kanworden aangegeven op welke aspecten verbetering noodzakelijk en hoe het mogelijk isom de concurrentiekracht te versterken. Een diepgaande
analyse van ontwikkelingen in de markt geeft opties aan hoe sectoren,gegeven de sterke en
zwakke punten,toekomstige kansen kunnen benutten en bedreigingen kunnen keren.
Probleemstelling
Welke zijn de (middel)lange termijn ontwikkelingen op de markten voor agrarische producten en
welke aanpassingen in de organisatie van sectoren/productiekolommen, product, prijs, distributie
en promotie zijn noodzakelijk/gewenst om deconcurrentiekracht van de Nederlandse agrarische
sector te versterken.
De doelgroepen zijn in eenvijftal groepen inte delen t.w. beleidsdirecties van ministeries,
horizontale en vertikale branche-organisaties, private en publieke onderzoekinstellingen,
internationale organisaties en ondernemingen. In de strategie van het programma is vastgelegd
dat een sterkere betekenis van internationale organisaties en ondernemingen als opdrachtgevers
moet worden gerealiseerd

doel

Voor de concurrentiekracht van Nederland ishet belangrijk een goed zicht te hebben op de
(middel) lange termijn ontwikkelingen op de internationale markten voor voedingsmiddelen.
Een breed opgezet onderzoek naar de belangrijke trends en ontwikkelingen op deze markten en
de gevolgen die deze hebben voor deagrarische sectoren vormt een kader waarbinnen op
sector- en productniveau verder gewerkt kan worden aan de versterking van de concurrentiekracht.
Binnen LEI-DLO isreedsveel kennis en ervaring opgedaan met concurrentieanalyse en strategische planvorming. Deze zalworden ingezet om beleidmakers op micro (bedrijven), meso (sectororganen) en macro-niveau (nationale en internationale overheden) van relevante marktinformatie te voorzien en strategische opties aante reiken om de concurrentiepositie te versterken.
Hiernaast zal de aanwezige kennis enervaring verder verdiept moeten worden Om de kennis en
ervaring voor het instituut alsgeheel te bewaren iseen systematische beschrijving van gebruikte
methoden en databronnen en onderzoek naar de mogelijkheden t o t integratie van bestaande en
nieuwe theoretische analyse concepten in de onderhavige periode voorzien. Richting opdrachtgevers zal verder gewerkt moeten worden aan de ontwikkeling van een beperkt aantal heldere
kentallen die inzicht geven in de concurrentiekracht en de ontwikkeling hiervan in de tijd.

planning 1997

Het in 1996gestarte ontwerp van een concurrentiemonitor moet in 1997zover gereed zijn dat
gestart kan worden met een pilot voor twee nog naderte benoemen sectoren.Deze pilot wordt
in 1997afgerond met een rapportage aan de door LNV-I&H ingestelde stuurgroep over de
concurrentiepositie van de betreffende sectoren, met een evaluatie van de monitor als instrument en aanbevelingen voor mogelijke aanpassingen van de monitor.
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Het EU-project Renewpack zal na eenverwachte positieve beoordeling van de mid-term revue in
1997worden voortgezet volgen de oorspronkelijke planning. Binnen het project wordt samengewerkt met een aantal toonaangevende internationale onderzoeksinstituten en bedrijfspartners.
Rapportage vindt plaats naar de EUvolgens de gangbare procedures en door publikatie in de LEIDLO reeksen.
Bij de inzet voor AKK-projecten zal nog meer dan voorheen aandacht besteed worden aan de
kennisontwikkeling binnen het LEI-DLO.Voor alleAKK projecten geldt dat een regelmatige
rapportage over de voortgang plaatsvindt aan de stuurgroep en aan AKK.
andere relevante
programma's
indicatie omvang
projecten

245
totaal 1,7 M / , waarvan 0,8 Mƒten laste van LNV
64136

63111

Concurrentiemonitor (Voortzetting onder voorbehoud van positieve beoordeling
eerste faseverdieping methodiek, nieuwe pilots in overleg met begeleidingscommissie)
(LEI-DLO,M.D. Hack)
Renewpack (contrafinanciering EU)(LEI-DLO,A.C. Koster)
Onderzoek visverwerking en groothandel (LEI-DLO,J.P.G.Smit) (dir visserij, in samenhang met agro-concurrentiemonitor)
AKK voortzetting (saldo) (LEI-DLO,A.F.van Gaasbeek/G. Beers)
Regiovisies (LEI-DLO,...)
Kortlopende vragen (LEI-DLO,...)

Andere projecten vanuit vragen van de beleidsdirectie, die nog niet nader zijn ingevuld naar
resultaat en inte zetten capaciteit. In het najaar komt hierover meer duidelijkheid.
Actualisering agribusinesscomplexen;
aansturing landbouwkundig onderzoek door agroketens;
reactie op de indicaties vanuit de beleidsdirecties;
Sector-beleidsvisies;
Vraagcondities op consumentenniveau;
Duurzaamheid als marketinginstrument;
Total quality management in de keten.
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programma 268

Modificatie van agro-grondstoffen
Dit programma isgevormd door combinatie van programma's 268en 269, met de respectievelijke
titels 'Agrificatie en de industriële verwerking van agro-grondstoffen zoalsvezels, koolhydraten,
eiwitten, lipiden en secundaire metabolieten' c.q."Agrificatie via integratie van bioconversietechnieken en bioprocestechnologie voor de omzetting van primaire grondstoffen en reststromen in
hoogwaardige producten en energie'

programmaleider

Dr. M.J.J.M.van Kemenade— ATO-DLO

aanvangsjaar

1995

eindjaar

1998

samenvatting

Het programma isgericht op het creëren van nieuwe afzetmogelijkheden voor bestaande en
nieuw te ontwikkelen landbouwproducten door (industriële) be-enverwerking ervant o t hoogwaardige half- en eindproducten. Hiertoe wordt onderzoek verricht naar het vaststellen van de
verschillen tussen de bestaande en de gewenste specifieke eigenschappen van grondstoffen voor
industriële verwerking. Op basis hiervan worden modificatie-methoden en procestechnologieën
ontwikkeld waarbij de prijs-prestatieverhouding de leidraad isbij het ontwikkelen van economisch haalbare applicaties. Deprojecten binnen het programma zullen daartoe veelal in nauwe
samenwerking met de industrie worden bezien op haalbaarheid.
Algemeen geldt in dit type onderzoek dat detoepassing van agro-grondstoffen in nieuwe en
bestaande producten wordt bemoeilijkt door een grote lacune in de kennis over de structuur
(zowel chemisch alsfysisch) van deze grondstoffen. Daarmee ishet lastigte voorspellen hoe agrogrondstoffen zich in een nieuwe omgeving, bijvoorbeeld alsstructuurversterkers in petrochemische polymeren, of zelfstandig zoals biologisch afbreekbare polymeren, gedragen. Dit structuurfunctie relatie-onderzoek isvan groot belang voor de ontwikkeling van potentieel nieuwe
toepassingen van agro-grondstoffen als koolhydraten,vezels,eiwitten, oliën en vetten, waarbij
het onderzoek zichtoespitst op toepassing van moleculair-fysische technieken zoalsX-ray diffractie, NMR,GCMS,CD,DSCen moleculair modelling gekoppeld aan (bio)chemische en fysische
modificatie.

aanleiding

De Nederlandse akkerbouw kampt met grote problemen alsgevolg van overproductie, een te
nauw bouwplan en bodemmoeheid. Eénvan de belangrijkste bijdragen aan de structurele
oplossing hiervan wordt het ontwikkelen van nieuwe processen en producten voor voedsel- en
niet-voedseltoepassingen. De basisvoor deze industriële verwerking vormen de bestaande en
nieuwe gewassen alsgranen,veldbonen, aardappel,vlas,aardpeer, cichorei, hennep, gierstmelde
en oliehoudende gewassen als koolzaad, lijnzaad en crambe. Het verwerkingsonderzoek vormt
het scharnierpunt binnen het programma en richt zichvooral op hoogwaardige toepassingen
middels industriematige valorisatie van de agro-grondstoffen alsvezels en cellulose, koolhydraten, eiwitten,vetzuren, lipiden en secundaire metabolieten.
Het aan dit programma gekoppelde onderzoek issterk multidisciplinair van karakter omdat
economisch rendabele industriële toepassingen veelal slechts ontwikkeld kunnen worden middels
ketenbenadering van oogst, kwaliteit, bewaarcondities, extractie- en verwerkingsmethoden,
modificatie en distributietechnieken. Dat betekent dat ook het effect van ras,teelt, oogst en
bewaring op de grondstofkwaliteit, het verwerkingsproces en de productkwaliteit moet worden
bestudeerd. Centraal echter staat het onderzoek naar het karakteriseren van de plantaardige
grondstoffen, omdat kennis over chemische, morfologische en fysische eigenschappen ervan voor
industriële toepassingen meestal ontbreekt. Vergelijking van deze eigenschappen met de specificatiesvan de huidige door de industrie gebruikte of gewenste grondstoffen is noodzakelijk
(conform petrochemische grondstoffen), evenals het ontwikkelen van specifieke chemische,
fysische en enzymatische modificatie- en verwerkingstechnieken.

ioel

Doel van het programma isallereerst het vaststellen van criteria voor industriële toepassing die
deverwerkbaarheid entoepasbaarheid van agrarische grondstoffen in de markt bepalen. Voorts
worden morfologische, chemische enfysische specificaties van de agro-grondstoffen vastgesteld
die zeer belangrijk, maar meestal voor een belangrijk deel onbekend zijn. Hierbij worden de
specifieke voordelen die deze grondstoffen voor bepaalde industriële toepassingen bezitten,
betrokken.
Decombinatie tussen specificaties encriteria wordt vertaald intermen van functie-structuur
relatie-onderzoek.
Het onderzoek laat zich binnen deze context in een viertal aandachtspunten opdelen.
Beschrijvende fase Onderzoek wordt hier verricht naar het vaststellen van de bestaande en de
gewenste specifieke eigenschappen van (agro)grondstoffen voor industriële verwerking.
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Structuur-analyse De eigenschappen van agro-grondstoffen worden op moleculair niveau
bepaald door toepassing van moleculair-fysische methoden en chemische methoden.
Structuur-functie relatie-onderzoek De kennis gegenereerd in voorgaande punten wordt
gecombineerd in onderzoek naar de relatiestussen de beschreven structuren en hun chemische
en fysische eigenschappen voor, tijdens en na verwerking.
Aanpassing/modificatie Op basisvan het structuur-functie relatie-onderzoek worden chemische,fysische en biotechnologische processtappen ontwikkeld en via modellering vergeleken en
geëvalueerd,teneinde nieuwe milieuvriendelijke energiezuinige processen voor de bewerking
en/of verwerking van de agrogrondstoffen te ontwikkelen. Hierbij wordt voortdurend de prijsprestatie verhouding in het oog gehouden.
Tegen het einde van de planperiode waarbij binnen het programma voornamelijk werd gefocust
op het functie-structuur relatie-onderzoek mag verwacht worden, dat aanzienlijke kennis
verzameld isover chemische structuren entechnische specificaties van een aantal belangrijke
plantaardige grondstoffen voor industriële verwerking. Hierbij wordt gefocust op toepassingen
van agro-grondstoffen in:
composietmaterialen, geotextielen en lijmen (vezels en afgeleiden);
thermoplastische materialen,coatings en chelators (koolhydraten);
coatings en lijmen (eiwitten);
componenten voor de oleochemische industrie en halffabrikaten voor aroma's en lakken (lipiden).
Nieuwe activiteiten hebben onder meer betrekking op verdere ontwikkeling van kennis over de
relatiestussen de chemische samenstellingen enstructuren van vezels, koolhydraten, eiwitten en
lipiden en hun kwaliteit voor detechnische toepassingen en de modellering van de verwerkingstechnologie. Methoden voor het efficiënt bepalen van kwaliteitscriteria en eigenschappen
worden verder ontwikkeld en komen beschikbaar voor karakterisering van zowel grondstoffen
als half- en eindproducten. In het verlengde van het programma zal applicatie-onderzoek voor
een aantal toepassingen,veelal in samenwerking met de industrie,t o t proefproducten leiden.
Binnen de planperiode wordt verwacht dat enkele nieuwe industriële producten op basisvan
agrogrondstoffen op commerciële basisop de markt komen.
Met het oog op de DWK-indicaties kan het volgende worden toegevoegd. De kerntaken van
ATO-DLO richten zich in principe op het primaire (verse) product in de na-oogstfase en de
verwerking van het primaire product tot voedsel-en niet-voedsel producten. Hiermee isonlosmakelijk verbonden dat inzicht moet worden verkregen in de achtergronden waarmee kwaliteit
wordt beschreven (indicatoren) en het verloop van kwaliteit. Bij grondstoffen die een nietvoedseltoepassing hebben,spelen kwaliteitsfactoren alssmeltpunt, gelerende en chelerende
eigenschappen,schuimvorming, kleefkracht, vezelopbouw, etc. een rol. Hiermee wordt de
belangstelling voor kwaliteit teruggevonden binnen dit ATO-DLO programma ten aanzien van:
vezels
- karakterisering van kwaliteitseisen gericht op verbetering van de kwaliteit vanvezels (interactie) met het oog op toepassingen in geotextielen, papier en kunststoffen;
koolhydraten
- relatietussen structuur enverwerkbaarheid, bijvoorbeeld in relatiet o t thermoplastische en
chelerende eigenschappen — relatie tussenstructuur en biologische afbreekbaarheid;
eiwitten
- relatie tussen kwalitatieve eigenschappen zoals emulgeerbaarheid, schuimvorming, kleefgedrag en reologie van eiwitten in relatiet o t hun verwerkbaarheid;
lipiden en vetzuren
- modificatie van glyceriden in relatie tot specifieke toepassingseisen;
- grondstofkwaliteit voor niet-voedselproducten, met name in relatie t o t gehalte en zuiverheid
vanvetzuren in de olie.
ATO-DLO streeft hierbij een markt-georiënteerde, multi-disciplinaire R&D-strategie na met het
oog op een gewenste vergroting van industriële (non-food) toepassing van gewassen als hennep,
vlas, aardappel,cichorei,grassen,tarwe, quinoa, aardpeer, bonen en erwten, raapzaad en
nieuwe oliezaden alscrambe, dimorphoteca, limnanthes, lesquerella en andere. De meest
veelbelovende technologieën en producten worden geselecteerd na zorgvuldige evaluatie van
marktpotenties. Vervolgens wordt in aansluiting op het programma de mogelijkheid onderzocht
om samen met (industriële) partners gezamenlijk onderzoek te verrichten uiteindelijk gericht op
commercialisatie van de ontwikkelde expertise en producten door de industrie.
Despecifieke voordelen van plantaardige grondstoffen worden gedefinieerd in onderzoek,
waarbij chemische en morfologische studies naast fysische enchemische karakteriseringen
worden uitgevoerd.
354

De doelgroepen die worden benaderd voor samenwerking in het kader van dit programma zijn
de overheid (o.a. LNV,EZ),semi-overheid, coöperaties en particuliere ondernemingen in de
voedsel- zowel als de niet-voedselsector,en uiteindelijk de akkerbouw.
planning 1997

De huidige opbouw van het programma reflecteert de activiteiten van de diverse hoofdafdelingen die participeren binnen het programma. Het onderzoek richt zichsterk op vragen vanuit de
praktijk die worden ingegeven door dewens agro-grondstoffen in een industriële omgeving te
kunnen toepassen.
i) deelprogramma "Polymeren, koolhydraat- en vetzuurchemie'
Koolhydraten Het onderzoek naar structuur-functie relaties vanthermoplastisch zetmeel richt
zich op de morfologie van het zetmeel vóór (verschillende soorten zetmeel) en na procesvoering
(extrusie, persen en de invloed vanweekmakers). Het onderzoek naar de mobiliteit van kleine
moleculen, zoalswater en glycerol in biopolymeren, zal worden voortgezet met behulp van
nieuwe vaste-stof NMRtechnieken in combinatie met onderzoek naar het smeltgedrag. Hierdoor
komt meer kennis beschikbaar over detechnische verwerkbaarheid en detoepasbaarheid van op
zetmeel gebaseerde bioplastics. Door combinatie van enzymatische modificatie van koolhydraten
met procesvoering, ook op grotere schaal,zalworden geprobeerd nieuwe producten, maar ook
bestaande producten via vriendelijker processen ("chimie doux') te ontwikkelen die industrieel
toepasbaar zijn. Het onderzoek naar de relatietussen biologische afbreekbaarheid en structuur
zalworden voortgezet. Bovendien zullen nieuwe methoden worden ontwikkeld op basis van
reedsverkregen gegevens (database) om biologische afbreekbaarheid en -snelheid van biomaterialen te voorspellen. Het onderzoek naar conformatie en modificatie van inuline wordt uitgebreid met de interacties tussen inuline(conformatie) en verschillende metaal-ionen ten behoeve
van de ontwikkeling van nieuwe chelators en kleurstoffen. Dit onderzoek zal voornamelijk
worden uitgevoerd met hoge resolutie 1Den 2D NMR-technieken. De invloed van substitutie
m.b.t. de selectiviteit van deze modificatie en conformatie zal verder worden onderzocht. De
verkregen intermediaire producten op basisvan devetzuurchemie aan natuurlijke vetzuren
zullen worden gebruikt voor vervolgsynthese naar nieuwe producten voor de "specialties chemie'.
Vooral het gebruik van verschillende functionaliteiten zal nu de aandacht krijgen. Naast de
chemische modificatie zullen ook de resultaten die verkregen zijn m.b.t. extractie via CCDgebruikt worden om op een chemischtechnologische manier de extractie van natuurlijke vetzuren
uit de olie te onderzoeken.
ü) deelprogramma 'Agrovezels en cellulose'
Vezels Het onderzoek naar de opbouw vanvezels heeft zich geconcentreerd op oppervlaktekarakterisering met behulp van XPSen NMR, gericht op modificatie van het oppervlak, ten
behoeve vanverduurzaming, compatibilisering en water-opnamegedrag. Door combinatie van
XPSen NMR analyses zal vervolgens worden geprobeerd een kwantitatieve beschrijving van de
oppervlakte van de cellulosevezel opte stellen in devorm van een globale "oppervlakte-mapping'.
Voor verbetering van de hechtingtussen vezeloppervlak enthermoplastische composieten zullen
modificaties aan beide vlakken worden uitgevoerd.Vezelontsluitingsprocessen zoalshet pulpprocesworden omgeschreven in modellen enworden getoetst. Zij moeten leiden tot een beter
begrip van procesparameters bij de extrusie van vezelgrondstoffen.
Vlasvezels worden voor toepassing alsalternatief voor glasvezels invezel versterkte composieten
op mechanische- en structuureigenschappen met verscheidene mechanische- enfysische methoden gekarakteriseerd (DMTA, DSC,omgekeerde GC,mechanische belasting en faalgedrag).
Combinatie van deze kennis zal de basis leveren voor de ontwikkeling van een nieuwe generatie
unidirectionele composieten vooral 'high-end markets'.
Voor textiele en industriële toepassingen vanvlas zullen nieuwe karakteriseringsmethoden voor
vlasfijnheid worden ontwikkeld, voornamelijk via automatische beeld analyse.Tevenswordt een
nieuwe methode voor bepaling van vezelzwelling ontwikkeld, die van groot belang isvoor zowel
devezelverwerking in composietmaterialen alsook voor het opzetten van vezelmodificatie
technologie.
Cellulose Modificaties van zowel amorf als kristallijn cellulose zullen leiden t o t een waterongevoelige bioplastic met instelbare glasovergangstemperatuur waarbij plasticisers het verwerkingsgedrag van de biopolymeren optimaliseren.Tevensworden processen ontwikkeld waarin gemodificeerde cellulosest o t eenschuim kunnen worden verwerkt met milieuvriendelijke blaasmiddelen. Eenstartwerd ook gemaakt naar een breed opgezette studie naar vezelinhoudsstoffen en
de mogelijkheden van hun modificatie. In samenwerking met de Ecole du Papeterie in Frankrijk
wordt een aanzet gegevent o t de ontwikkeling van diversetechnieken om lignine te modificeren,waarbij verschillende lignine typen (kraft, sulfaat en organosolv) worden geanalyseerd en
technisch en economisch worden geëvalueerd.
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iii) deelprogramma 'Industriële eiwitten'
Voor niet-voedseltoepassingen zal de nadruk van het onderzoek liggen op het verdiepen van de
kennis betreffende parameters die de geschiktheid bepalen van industriële eiwitten voor toepassingen alscoatings, lijmen en binders met centraal daarin het vergroten van de kennis over
structuur-functie relaties. Het onderzoek wordt mede uitgevoerd in relatie t o t de natuurlijke
verschillen in samenstelling vanverschillende eiwitten envan de aanwezige (landbouwkundige)
variatie aanwezig in specifieke eiwitten.
Inconcreto wordt gekeken naar watersorptie en hechting van eiwitten. Voor het ontwikkelen
van hoogwaardige lijmen iskennisvan de relatie tussen enerzijds de conformatie van de eiwitten
en specifieke functionele groepen en anderzijds de hechting aan diverse substraten van essentieel belang.Via het gebruik van eiwitmodificaties wordt met modelreagentia onderzoek verricht
naar reactiemechanismen en effecten die bereikt kunnen worden.
iv) deelprogramma 'Bioconversie'
De organieke integratie van de afdeling bioconversie met de afdeling oliën en vetzuurtechnologie binnen ATO-DLOzalvia wetenschappelijke integratie en coherentie leiden tot meer synergie
tussenfermentatietechnologie endownstream processing technologie.
Inhoudelijke activiteiten zullen zijn:
- polyhydroxy-alkanoaten: verdere stappen naar marktintroductie; ontwikkeling van nieuwe
toepassingen van de op vetzuursubstraat gebaseerde microbiële PHA's;een bredere impuls
aan nieuwe velden van onderzoek aan PHA-gebaseerde latexen, (papier-)coatings, lijmen et
cetera.
- verdere integratie van kennis op het gebied van membraantechnologie met waterhuishouding, -zuivering en nevenstroomvalorisatie;
- (over-)expressie van eiwitten in prokaryote en ook eukaryote systemen (karakterisering van
fotografische gelatines en de productie van single-component gelatines, expressie van
ß-lactogiobuline in eukaryote systemen);
- onderzoek naar nieuwe niet-voedsel toepassingen van oliën envetten (enzymatische bewerking van plantaardige oliën ten behoeve van oxygeneringsreacties die plaats kunnen vinden
onder invloed van het enzym lipoxygenase en epoxydehydrolase alsmede
peroxyderings/epoxiderings-reacties;
- oleochemie van,vooral,gefunctionaliseerde vetzuren uit het bovenstaande aandachtsgebied
en uit (nieuwe) oliezaadgewassen als Euphorbia lagascae en Dimorphotheca pluvialis. Met
name wordt exploratief gekeken naar organisch chemische reacties die optimaal gebruik
kunnen maken van de aanwezige functionaliteiten, indien gewenst onder handhaving van
chiraliteit leidendt o t toepassingen in de specialty chemicaliën (agrochemicaliën, geur- en
smaakstoffen) alsook in (speciale) bindmiddelsystemen voor de verf- en inktindustrie en in
smeermiddelen (\-additieven).
andere relevante
programma's
indicatie omvang

totaal 17,1 M / , waarvan 2,8 Mƒten lastevan LNV

projecten

i)
deelprogramma (Dr. D. de Wit):'Polymeren, koolhydraat- en vetzuurchemie'
17005
Thermoplastic starchfor non-food applications (ATO-DLO,S.H.D. Hulleman)
17010
Relatie structuur/eigenschappen inuline (ATO-DLO,J.W. Timmermans)
17013
NMR-onderzoek (ATO-DLO,P.de Waard)
17027
Biodegradeerbare verpakking (ATO-DLO, H.Feil)
ii)
deelprogramma (Dr. MJ.J.M.van Kemenade):'Agrovezels en cellulose'
17506
Hennepverwerking (ATO-DLO,G.J.van Roekel)
17519
Extrusie katoen (ATO-DLO,G.J.van Roekel)
17523
Clextral BC45 (ATO-DLO,G.J.van Roekel)
17526
Jute gebaseerde verpakkingsmaterialen: AEA, IJO,(CFC) (ATO-DLO, E.Wissing)
17527
Modelleren vezelextrusie (ATO-DLO,A.P.H. Westenbroek)
17528
Extrusie naaldsulfaatpulp (ATO-DLO,G.J.van Roekel)
17530
Oppervlakte-karakterisering vlasvezels en cellulose-oppervlakken (ATO-DLO, E.Wissing)
17531
AKK vlas kwalificatie voor textiele toepassingen (ATO-DLO,J.E.G.van Dam)
17533
Extrusievan hennep (ATO-DLO,G.J.van Roekel)
17535
Vezelinhoudsstoffen modificatie: lignine (ATO-DLO, B.de Klerk)
17536
AFPPvezelmodificatie voor thermoplast composieten (ATO-DLO,J.F. Modder)
17536.01 Ontwikkelen chemische reactor voor cellulose modificatie (ATO-DLO, E.Wissing)
17537
Cellulose derivaten in schuimen (ATO-DLO, H.L. Bos)
17539
Vlascomposieten (ATO-DLO, H.L. Bos)
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iii)
deelprogramma (Dr.lr P. Kolster):'Industriële eiwitten'
18003
Biochemische reologie gluten (ATO-DLO, P. Kolster)
18004
Valorisatie kératine (ATO-DLO, LA. de Graaf)
18005
Hechting vanwei-eiwitten (ATO-DLO,J.M. Vereijken)
18006
Waterrelaties van industriële eiwitten (ATO-DLO, P. Kolster)
18007
Modificatie van plantaardige eiwitten (ATO-DLO,J.M. Vereijken)
18008
Barr eigenschappen plantaardige eiwitten (ATO-DLO,P. Kolster)
18009
Milieuvriendelijke lijmen (ATO-DLO,J.M. Vereijken)
18011
Eiwitten uit oliegewassen (ATO-DLO, P. Kolster)
18012
Eiwitten alsbinder in verven (ATO-DLO, P. Kolster)
18049
Hardingseigenschappen gelatine (ATO-DLO,W J . Mulder)
iv)
deelprogramma (Dr. J.T.P. Derksen): 'Bioconversie'
18504
Kwaliteitsparameters gelatines (ATO-DLO, F.A. de Wolf)
18510
ABEfermentatie (ATO-DLO, R.M. Buitelaar)
18515
Desaturering van verzadigde vetzuren (ATO-DLO,G. Eggink)
18516
Productie van polyhydroxy-alkanoaten (ATO-DLO,G. Eggink)
18517
Valorisatie vanvaste afvallen vantuinproducten (ATO-DLO, R.M. Buitelaar)
18518
Moleculaire genetisch onderzoek aan schimmels (ATO-DLO,A. Mooibroek)
19002
Waterzuiveringsketens (ATO-DLO, R.M. Buitelaar)
18023
Enzymatische modificatie vetzuren (ATO-DLO, S.Th. Bouwer)
18025
Downstream processingvan fermentaties (ATO-DLO, F.P. Cuperus)
18027
Milieuvriendelijke verven (ATO-DLO, F.P. Cuperus)
18028
Enzymatische perzuurvorming (ATO-DLO, F.P. Cuperus)
18538
Nanofiltratiemembranen (ATO-DLO,F.P. Cuperus)
18544
Epoxyvetzuren (ATO-DLO,G. Buisman)
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programma 271

Verwerking, procestechnologie en productontwikkeling van
voedsel- en niet-voedselgewassenmet behulp van biochemische,
microbiologische enfysische technieken
Dit programma isgevormd door combinatie van programma's 270 en 271, met de respectievelijke
titels vanaf 1 januari 1997samengevoegd met programma 270 en onder nummer 271 voortgezet,
met de respectievelijke titels:Verwerking en productontwikkeling van bestaande voedselgewassen met behulp van biochemische en microbiologische technieken', c.q.'Procestechnologie en
productontwikkeling van voedsel-en niet-voedselgewassen met behulp van fysische technieken'.

programmaleider

Dr. H.Tournois— ATO-DLO

aanvangsjaar

1995

eindjaar

1998

samenvatting

Het programma isgericht op hetverwerven van kennis en inzicht over de complexe relatie tussen
grondstoffen en processen voorzover van invloed op de uiteindelijke kwaliteit van voedselproducten. Als uitvloeisel hiervan worden onder meer nieuwe optimale productie-processen en technologieën alsmede nieuwe producten en productmogelijkheden met een hoge toegevoegde
waarde ontwikkeld.
Dit programma vormt de basisvoor applicatiegerichte voedselverwerkingsprojecten voor het
Nederlandse agro-industriële bedrijfsleven. Het programma levert direct kennis en technologie
aan de groenten-,fruit- en aardappelverwerkende koepelorganisaties.

aanleiding

Voor diverse producten uit de land- entuinbouw iser een overproductie, voor andere producten
dreigt deze waarbij wordt vastgesteld dat de productiewaarde van de aardappel-, groenten- en
fruitverwerking etc.zich min of meer heeft gestabiliseerd rond ca. hfl. 3 miljard per jaar. Eris dan
ook een grote behoefte aan eenvergroting van de afzet entoegevoegde waarde van primaire
producten door verwerking tot hoogwaardige producten. Hierdoor iser een sterk groeiende
behoefte aan kennis omtrent de relatie tussen de kwaliteit van verse en verwerkte producten en
de ontwikkeling van nieuwe verwerkingstechnologieën en producten met daarbij de beperking
dat zo weinig mogelijk beslagwordt gelegd op het milieu. Detechnologieën worden ontwikkeld
entoegepast met de opzet verwerkingsprocessen te begrijpen, onder andere door fysische
modellering en daarmee tot optimalisatie van deverwerking en een betere beheersbaarheid van
de processente komen. Doel isook om processen te ontwikkelen die de realisatie van nieuwe,
kwalitatief hoogwaardiger producten mogelijk maken. Dit betekent dat nieuwe soorten productietechnieken zullen worden ontwikkeld om het assortiment uit te breiden met hoogwaardige
toepassingen en de kwaliteit van de bestaande producten opte voeren. Randvoorwaarden bij de
optimalisatie van deverwerkingsprocessen zijn vermindering van het huidige energie- en waterverbruik envermindering van de emissie aan stof en afgassen.

doel

Bij deverwerking van een primair product staan kwaliteitsaspecten binnen de procesontwikkeling centraal. Hierbij blijkt dat te weinig kennis voorhanden isover de achtergronden van deze
aspecten gerelateerd aan procesfactoren,waarmee een gerichte controle, modificatie, of aanpassingvan kwaliteit gedurende verwerking niet goed mogelijk is.In de komende periode zal de
aandacht worden gericht op:
i)
vergroten van de kennis die de relatie tussen grondstof, proces en productkwaliteit beschrijft,
ii)
verbreden van kennis over de relatie tussen structuur en eigenschappen van biopolymeren
in het verwerkte producten
iii)
het ontwikkelen vantechnologieën met een beter milieurendement (energie en water)
met behoud of verbetering van de productkwaliteit.
Het programma zalzich met name bezighouden met basisleggend onderzoek dat gericht is op
kennis en inzicht en nieuwe technologieën. Dit isonderzoek dat strategisch van aard isen zeer
precies aansluit bij devragen van devoedseiverwerkende industrie. Degenoemde doelstellingen
zijn realistisch en realiseerbaar. Voor een aantal specifieke onderzoeken zal aanvullende financiering worden gezocht. Hierbij wordt uitgegaan van een medefinanciering door het bedrijfsleven,
zowel op individuele basisalsvia koepels, of vanuit sectorondersteunende subsidiebronnen.
Bij alle doelstellingen geldt het resultaat. Erzal getoetst kunnen worden aan de hand van het
bereikte resultaat.
In afgelopen jaren isuitgebreid onderzoek gedaan aantoepassing van HTSTtechnieken in
voedselverwerkingsprocessen. Onder meer zijn interacties tussen microwave- en radiofrequentenergie en biologische grondstoffen uitgebreid onderzocht. Gebruik van elektromagnetische
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energie alsalternatieve verhittingsbron voor processen alssteriliseren,ontdooien, blancheren en
drogen zijn op kleine schaal gerealiseerd en zullen worden uitgetest op pilotschaal. Combinaties
van elektromagnetische energie en andere goedkope verhittingsbronnen zullen worden uitgetest om zodoende de economische aspecten van deze processente verbeteren. In droogprocessen
geeft combinatie van microgolfenergie en hete lucht een synergistisch effect dat voordelen biedt
ten opzichte van alleen microgolf of alleen hete lucht drogen.Van belang isdat bij combinatie
droogprocessen de relatieve sequentiële bijdragen van de verhittingsbronnen goed wordt
gestuurd aan de hand van het droogstadium van het product. Hiertoe dienen sensoren en
sturingsmodellen (proces en product-modellen) ontwikkeld te worden.
Extrusietechnologie isdetechnologie bij uitstek geschikt voor procesintegratie. Inde voedselverwerkende industrie zijn verwerkingsprocessen veelal batchgewijze vertalingen van in origine
ambachtelijke processen.Met behulp van extrusie zijn veelal soortgelijke omzettingen op
continue wijze te realiseren.Voor veel producten isdit reeds mogelijk. Onderzoek zal zich richten
op achtergronden van fysische transformaties tijdens het proces, het verdwijnen en ontstaan van
structuur in relatie tot eindproducteigenschappen. Deslagingskans van dit onderzoek wordt
vergroot door de ruime ervaring die isopgedaan met extrusieprocessen ten behoeve van zetmeel
en eiwit bioplastics.
Ultrahoge druk technologie wordt in Japantoegepast ter bereiding van bijvoorbeeld jam met
zeer hoge kwaliteit. Dedoelstelling van deze activiteiten ishet onderzoeken van mogelijkheden
van dezetechnologie die oorspronkelijk ontwikkeld entoegepast werd in de keramische industrie, in voedselverwerkingsprocessen.
Inde afgelopen jaren isveel informatie verzameld over de relatie tussen aardappelgrondstoffen,
verwerkingsproces en eindproductkwaliteit. Met deze informatie en nog verder te verzamelen
informatie zal het mogelijk zijn modellen op te zetten.Onderzoek aan blancheerstrategieën en
frituurprocessen kan uitgaan van een uitgebreide gegevensbasis en kan steunen op een veelheid
van in afgelopen jaren ontwikkelde test- en analysemethoden.Van groot belang isdat ten
aanzien vantextuur objectieve methoden worden ontwikkeld.
Het polymeerchemische en-fysische onderzoek aan biopolymeren heeft geleidt t o t een aantal
nieuwe inzichten in het gedrag van voedingsmiddelen. Vele voedselproducten zijn te begrijpen
ente beschrijven alsblends en composieten van biopolymeren,gekarakteriseerd door polymeerfysische parameters. Zowel meelproducten, deegwaren en snacks,maar ook snoepwaren als drop
en gumszijn op deze wijze te karakteriseren. Deze parameters bepalen of materiaal glasachtig
(bros) of juist rubberachtig is,stijf of slap isen bepalen eveneens de interacties tussen componenten in een grondstof. Inzicht in deze parameters en interacties zal direct bijdragen aan gerichte
verbetering van scheidingsprocessen.
Om de polymeerfysisiche parametersvastte leggen bestaan vele analysemethoden die inzicht
geven in de glasovergangstemperatuur, het visco-elastischegedrag, mechanische eigenschappen
et cetera. Deze methoden zijn eveneenstoepasbaar voor levensmiddelen. Onderzoek is gericht
op ontwikkeling van objectieve methoden voor analysevan kwaliteit waarbij genoemde methoden zeer belangrijk zullen zijn. Combinatie van materiaalkundige kennis en reologische kennis
zal garant staan voor eenvoorspoedige ontwikkeling op dit gebied.
Door combinatie van HTST-technieken met kennis en inzicht inthermo-mechanische transformaties van polymeren in voedingsmiddelen zal een geheel eigen basisbestaan voor nieuw onderzoek ten behoeve van novel foods en functional foods. Het gebruik van ingrediënten ter vervanging van additieven biedt grote kansen voor verhoging van detoegevoegde waarde van
landbouwgrondstoffen.
olanning 1997

Dehuidige opbouw van het programma reflecteert de activiteiten van detwee hoofdafdelingen
die binnen het programma participeren:
- Met het oog op devermindering van energie- enwaterverbruik binnen de groenten-,
champignon-, en fruitverwerkende industrie,wordt het onderzoek verder toegespitst op een
methodische benadering rond deze problematiek met een nadruk op behoud van kwaliteit
van deverwerkte producten. Hiervoor wordt met name onderzoek gedaan naar optimalisatie
van het voortraject in deverwerking en meer in het bijzonder de sterilisatie. Ook worden
blancheer- en koelprocessen modelmatig beschreven en toegepast met daaraan gekoppeld
een bedrijfseconomische evaluatie.
- Na de eerstetrials op het gebied van microwave en radiofrequent processen die in 1996 zijn
uitgevoerd bij ATO-DLO en enige industriële partners,zal in de komende planperiode worden
gewerkt aan de implementatie van combinatietechnieken. Met name de combinatie van RFof
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microwave met hete lucht of oververhitte stoom zullen op pilotschaal bij de industrie worden
geïmplementeerd.
- Met betrekking t o t hoge isostatische druk (HID) zal het programma tweeledig worden voortgezet. Ten eerste zal met de bestaande laboratoriumapparatuur gewerkt worden aan de
effecten van HID op verschillende voedingsmiddelen om detoepasbaarheid van de techniek
en de invloed op kwaliteitsparameters alstextuur en smaak etc.vast te stellen.Daarnaast zal
in samenwerking met enkele grote machinebouwers gewerkt worden aan de ontwikkeling
van een semi-continu systeem op pilot-schaal niveau.
- Ten behoeve van het modelleeronderzoek zullen verdere gegevens worden verzameld met
betrekking t o t grondstof/proces/product relaties.Van een aantal producten zijn deze gegevens inmiddels bekend enzal met behulp van o.a. multicomponent-diffusie modellen gewerkt
worden aan voorspellende modellen voor de productie van voedingsmiddelen.
- In nauwe samenwerking met de aardappelverwerkende industrie zullen de statistische
modellen voor de aardappelverwerking worden getest/geïmplementeerd in een aantal
praktijksituaties. Aan de hand hiervan zalverder worden gewerkt aande verbetering en de
verfijning van de modellen.
- Het onderzoek naar blancheer en frituurprocessen zalverder worden voortgezet. Met name
det o t nutoe succesvolle modelvorming zalworden gecontinueerd en gebruikt om naar
effectievere methoden (minder energie, minder beschadiging) te komen.
- Het scheidingsonderzoek zalverder worden voortgezet op basisvan inzichten vanuit de
polymeerfysische discipline. Hierbij wordt rekening gehouden met thermische overgangen in
de natuurproducten zoalsTg,Tm en secundaire overgangen. Deze blijken bijzonder effectief
voor het verbeteren, c.q..Mogelijk maken van scheidingen. Met name windziftprocessen
zullen verder worden onderzocht.
- Met betrekking tot oppervlaktebepalingen aan voedselproducten zal de expertise worden
uitgediept.
- Analysemethoden voor kwalitatieve en kwantitatieve bepalingen voor probiotische componenten zullen,voor zover reeds ontwikkeld worden toegepast voor descreeningvan verschillende levensmiddelen en grondstoffen. Erzal worden gewerkt aan het verder ontwikkelen
van dergelijke testsystemen. De invloed van verwerkingsprocessen op probiotische componenten zal worden bestudeerd. Derol die 'bioavailability' bij dezeverbindingen bij deze verbindingen speelt zal worden geëvalueerd.
Op basisvan de activiteiten werd een aantal concrete producten ontwikkeld, deze behelzen
onder meer een aantal methoden met betrekking t o t procesaanpassing voor vermindering van
energie- en watergebruik binnen procesindustrieën, de ontwikkeling van Rfen Mw processen die
werden getest op pilot-schaal,de ontwikkeling van een nieuw concept voor UHD/HID verwerking, de ontwikkeling van soft-ware programma's voor een beter begrip en een betere sturing
van processen entenslotte de ontwikkeling van een aantal verbeterde frituur-, scheidings- en
extrusieprocessen.
andere relevante
programma's
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indicatie omvang

totaal 7,1 M / , waarvan 1,8 M / t e n lastevan LNV

projecten

i)
deelprogramma (Dr.lr. C.Van Dijk): (Bio)chemie en voedselverwerking
30607
Optimalisatie procesvoering (ATO-DLO, E.P.H.M. Schijvens)
30102
Moleculair biologische aspecten van pectolytische en oxidatieve enzymen in relatie t o t
verwerkingseigenschappen (ATO-DLO,K.Recourt)
30407
Enzymatische melanogenesevan groenten, champignons en fruit (ATO-DLO,
H.J.Wichers)
ii)
deelprogramma (Dr. Tj.Jongsma): Procestechnologie en productontwikkeling
40201
Extrusie/relatie grondstof (eind)product (ATO-DLO, H.Tournois)
16503
Toepassing EME/drogenvan plantaardige producten (ATO-DLO, P.V. Bartels)
16506
Hoge isostatische druk conservering (ATO-DLO, P.V. Bartels)
16519
Karakterisering frituurproces (ATO-DLO, P.C.M,van Eyck)
16522
Karakterisering grondstof (ATO-DLO, P.C.M,van Eyck)
16535
Dry conservation (ATO-DLO,H.H. Nijhuis)
16541
Breekeigenschappen materialen (ATO-DLO,J.M.J.G. Luvten)
16542
Achtergrondonderzoek reologie (ATO-DLO,J.M.J.G. Luvten)
16543
Functional foods (ATO-DLO,J.M.J.G. Luvten)
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Programma 286

Verbetering van productkwaliteit inde keten via veredelingsonderzoek aan land-en tuinbouwgewassen

Programmaleider

Dr.ir J. Hoogendoorn — CPRO-DLO

aanvangsjaar

1996

eindjaar

1999

samenvatting

Via plantenveredeling kunnen een groot aantal genetisch bepaalde kwaliteitsfactoren inverschillende schakelsvan de productieketen verbeterd worden. Dit programma richt zich bij voedsel/voedergewassen op de genetische verbetering van smaak,voederwaarde en voederveiligheid,
bij siergewassen op genetische verbetering van het vaasleven en op productvernieuwing, en bij
nieuwe industriële gewassen op inhoudstoffen.
De positie van de agrarische bedrijfstak in Nederland blijkt nationaal en internationaal in toenemende mate kwetsbaar te zijn. Deagrarische bedrijfstak zoekt daarom naar mogelijkheden om
de producten aantrekkelijker te profileren voor detailhandel, consument en verwerkende
industrie. Daarbij zijn kwaliteit, prijs en imago belangrijke factoren, enwordt in toenemende
aandacht besteed aan de invloed die verschillende schakelsvan de productieketen op elkaar
kunnen hebben. Deze ontwikkelingen in de richting van het vergroten van de toegevoegde
waarde envan specialisatie van producten vragen om innovatie. Plantenveredeling staat aan het
begin van de keten maar heeft effect opvele volgende schakels in de keten. Met behulp van
plantenveredeling kunnen producteigenschappen verbeterd worden die de acceptatie van en
prijs voor het product aan het eindvan de keten (verwerkende industrie, detailhandel,consument) bepalen.
Probleemstelling
Dit programma richt zich op de genetische verbetering van een aantal eigenschappen:
(1) consumptiekwaliteit voor mens en dier bij voedsel-envoedergewassen, en (2)verbetering van
de kwaliteit in de handels/verwerkingsketen bij sier-en industriële gewassen.
Doelgroep
Het onderzoek richt zich op deveredelingsbedrijven, op de primaire producent, de handel en de
verwerkende industrie.
Het onderzoek dat in het kader van dit programma zal worden uitgevoerd is voornamelijk
fundamenteel-strategisch van aard en levert kennis op waaruit zal blijken welke mogelijkheden
er zijn om met meer praktijkgericht onderzoek verbeteringen aante brengen.Voor dit programma isdaarom sprake van inspanningsverplichting. Tenzij anders vermeld,wordt het hier beschreven onderzoek alleen met LNVmiddelen uitgevoerd.
Alle projecten kennen eenjaarlijks keuzemoment. Op grond van de behaalde resultaten en de
maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen wordt daarbij overwogen of het onderzoek ongewijzigd voortgezet moet worden, in gewijzigde vorm dan wel voortijdig beëindigd
moet worden.
Binnen het programma wordt gewerkt aanvoedsel/voedergewassen en 'non-food' gewassen. Bij
de consumptiegewassen staatvoedsel/voederkwaliteit centraal en bij de sier- en industriële
gewassen verbetering van de kwaliteit in de handels/verwerkingsketen.
1 Voedsel/voederkwaliteit
Consumptiekwaliteit, voor mens endier, ismoeilijk te bepalen.De beschikbare meetmethoden zijn gecompliceerd en duur (bijvoorbeeld smaakpanels), en de genetische achtergrond is
vaak polygeen van aard. Omvooruitgang te kunnen boeken met dergelijke eigenschappen
zijn moleculaire merkers incombinatie met kwantitatief genetische methoden bij uitstek
geschikt. In het kader van het onderzoek aan dit thema wordt derhalve ook geïnvesteerd in
de optimalisatie van de kwantitatief genetische analyse methoden.
1.1 Genetische aspecten van smaak in Allium
Het koolhydraat- en het zwavelmetabolisme spelen een zeer belangrijke rol bij de interne
kwaliteit van de ui. Het koolhydraatmetabolisme heeft veel invloed op bol-ontwikkeling,
houdbaarheid enverwerking. Dezwavelverbindingen thiosulfinaat en pyruvaat zijn cruciaal
voor de specifieke geur en smaak van ui-achtigen. Erzijn sterke aanwijzingen dat disulfiden,
die ontstaan bij de afbraak vanthiosulfinaat, gezondheidsbevorderende effecten bezitten,
o.a. het verlagen van bloeddruk en bloedsuiker.
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Degenetica van smaak van ui wordt bestudeerd,waarbij gepoogd wordt genen die betrokken zijn bij het droge-stofgehalte en het percentage reducerende suikers en het thiosulfinaat
en pyruvaat gehalte op eente ontwikkelen genoomkaart vanAllium vastte leggen. Daarbij
zullen met name AFLPmerkers ontwikkeld worden. Daardoor wordt deveredeling op deze
stoffen efficiënter gemaakt. Voor biochemische analyseswordt aansluiting gezocht bij RIKILTDLO.
Dit onderzoek zal hoogstwaarschijnlijk deel uit gaan maken van een groter project in EU
verband. CPRO-DLO iscoördinator van dit aangevraagde en alszeer goed beoordeelde FAIR
project.
1.2Identificatie van genen voor betere smaak en vruchtkwaliteit in tomaat
De kwaliteit vantomaten wordt bepaald door een scalavan eigenschappen,waarvan voor de
consument de smaak éénvan de belangrijkste is.Inwilde verwanten, zoals Lycopersicon
pimpinellifolium en L pennellii zijn smaakbepalendefactoren,zoals een hoger suikergehalte
en een sterker aroma van devrucht voorhanden.Voor L. pennellii lijkt er een relatie te
bestaan met zouttolerantie. In de kasteelt in Noord West Nederland kunnen door hergebruik
vanvoedingsoplossing zoutproblemen ontstaan. Daarnaasttreedt bij eenverhoging van de
zoutconcentratie in devoedingsoplossingen een verbetering van devruchtkwaliteit op, ten
kostevan verlies van productie. Zouttolerante tomaten kunnen wellicht kwaliteit met behoud
van productie combineren. Door de eigenschappen alssuikergehalte, aroma en zouttolerantie
inte kruisen intomaterassen voor de Nederlandse teelt zou de kwaliteit van de Nederlandse
tomaat verbeterd kunnen worden. Deze complexe eigenschappen zijn echter moeilijk te
beselecteren.
Met name het aroma vantomaten iszeer moeilijk te meten en feitelijk alleen door smaakpanels betrouwbaar vastte stellen.Dit iseen dure methode die alleen in de eindfase van een
veredelingsprogramma gebruikt kanworden, en daarom ongeschikt isvoor gebruik in een
terugkruisingsprogramma met wilde soorten. Ook de genetische achtergrond van zouttolerantie iscomplex en efficiënte selectiemethodes ontbreken. Om de belangrijkste genen die bij
smaak betrokken zijn in eenveredelingsprogramma te kunnen volgen moeten zij daarom
indirect beselecteerd kunnen worden. Deaangewezen weg daarvoor ishet gebruik van
moleculaire merkers.
Dit onderzoek beoogt een aantal bij smaak betrokken genen, afkomstig uit L pimpinellifolium en L pennellii in kaart te brengen en op de genoomkaart van detomaat vastte leggen.
Hiervoor worden zgn."Recombinant Inbred Lines' (RILs) uit de kruising tomaat x L pimpinellifolium entomaat xLpennellii ontwikkeld. CPRO-DLObeschikt over vele RFLP-merkers en de
genetische kaart vantomaat isbekend.Voor fijnkartering zullen de nieuwe AFLP-merkers
ingezet worden.
In het kader van dit onderzoek zijn contacten gelegd met RIKILT-DLOvoor instrumentele
analyse van smaakcomponenten, maar deze aanpak kan paseffectief worden ingezet alser
formatie beschikbaar komt door aflopen van RIKILT-DLO-programma's.Voor de smaakproeven iscontact gezocht met het PBG(Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente). Het
onderzoek aanzouttolerantie en smaak wordt voor 50% medegefinancierd door EU-FAIR.
1.3Moleculaire studies in Lolium spp. alshulpmiddel bij het bestuderen van kwaliteits
eigenschappen
Kwaliteit isbij gras eencomplexe eigenschap met belangrijke teelt-, veevoedings- en milieuaspecten. In eerder onderzoek isaangetoond dat er binnen engels raaigras (Lolium perenne)
genetische variatie bestaat voor kwaliteitseigenschappen, waaronder verteerbaarheid. Er zijn
laboratoriumopstellingen ontwikkeld waarmee de eigenschappen gemeten kunnen worden.
Deze methoden zijn echter nog steedstijdrovend en kostbaar, en daarom niet geschikt voor
grootschalige toepassing in deveredelingspraktijk. Bovendien lijken de kwaliteitseigenschappen een complexe biochemische en fysiologische achtergrond te hebben. Er isnog vrijwel
niets bekend over devererving van deze eigenschappen in Lolium. Moleculaire merkers
vormen een uitstekend hulpmiddel om meer inzicht te verkrijgen in de genetica van complexe
kenmerken. Het doelvan dit onderzoek isde introductie en het gebruik van moleculaire
merkertechnieken, met name AFLP's,voor de bestudering van de genetica van componenten
vanvoederwaarde, waarbij vooral aandacht besteed zalworden aan de energie-inhoud en de
verteerbaarheid.
Daarvoor worden splitsende populaties opgebouwd uit kruisingen tussen contrasterende
genotypen die klonaal vermeerderd en in stand gehouden worden. Eenaanvraag voor
medefinanciering van het merkeronderzoek in het kader van het EU-Biotech programma is in
voorbereiding.
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1.4Voederveiligheid in relatie tot besmetting met mycotoxines in tarwe (en gras)
Fusarium aantasting in tarwe leidt tot korrels met een lage kwaliteit door afbraak van de
glutenine eiwitten en zetmeelkorrels,vergrauwing van het meel en besmetting met mycotoxines (vomitoxine=deoxynivalenol=DON). Met name bij gebruik alsveevoeder kunnen vergiftigingsverschijnselen ten gevolge van DON optreden. Daarom kan bij zware aantasting van
graan door de schimmel dit niet door deveevoederindustrie gebruikt worden. In eerder
onderzoek isreeds aangetoond dat resistentie tegen Fusarium het gehalte aan mycotoxines
sterk verlaagt. De resistentie lijkt voor een belangrijk deel te berusten op tolerantie voor DON
door eenverhoogde membraanstabiliteit van de planted. Dit leidt t o t een geremde kolonisatie en eensterk gereduceerde totale toxineproductie. Resistentie lijkt te berusten op meerdere genen, elk met een incompleet effect. Daardoor isselectie voor resistentie t o t nu toe een
langzaam en inefficiënt proces geweest, en ishet niveau van resistentie in de huidige in
Nederland verbouwde tarwerassen niet hoog genoeg. In dit onderzoek worden de mogelijkheden bestudeerd om met moleculaire merkers (AFLP's)t o t eenverhoging van het niveau van
resistentie intarwe te komen.
Mycotoxine producerende Fusariumschimmelstasten ook engels raaigras aan. Erzijn aanwijzingen dat dit t o t ziekteverschijnselen bij graasdieren kan leiden. Inanalogie met tarwe
wordt verondersteld dat ook bij grassen resistentie voor eenverlaging van het mycotoxinegehalte zou kunnen zorgen, maar dit moet nog verder worden onderzocht. In het kader van dit
onderzoek zal alsaanzet t o t dergelijk onderzoek het mycotoxinegehalte van aangetaste
engels raaigras monsters onderzocht worden.
7.5 Genetische analysesvanplantpopulaties door de ontwikkeling van kwantitatief genetische
methoden
Bij het hierboven beschreven onderzoek binnen het thema 'voedsel/voederkwaliteit' zal veel
gebruik gemaakt worden van de mogelijkheden die moleculaire merkers bieden om de studie
van vererving en de efficiëntie van selectiemethoden te verbeteren.
Voor de analysevan variatie in plantegenomen met behulp van moleculaire merkers is
verdere ontwikkeling van geavanceerde kwantitatief genetische methoden onontbeerlijk. Dit
geldt voor de constructie van genetische koppelingskaarten, voor de lokalisatie van gebieden
op deze koppelingskaarten die van invloed zijn op variatie in uitwendige kenmerken, de
zogenaamde QTL's,entevens voor het gebruik van moleculaire merkers gericht op verhoging
van de efficiëntie van plantenveredeling. Belangrijke onderwerpen die in het kader van dit
programma aandacht zullen krijgen zijn:
- ontwikkeling van efficiënte algoritmen voor de constructie van genetische koppelingskaarten bij grote aantallen moleculaire merkers.
- ontwikkeling van methoden voor situaties met meerdere segregerende QTL's.
- de analyse van nakomelingen uit kruisingen met een complexe genetische structuur.
- ontwikkeling van strategieën voor een efficiënte toepassing van gelokaliseerde QTL's in
veredelingsprogramma's.
Eenaanvraag voor medefinanciering in het kader van het EU-FAIRprogramma isin voorbereiding.
2 Kwaliteit in de handels/verwerkingsketen bij siergewassen en industriële gewassen
Bij siergewassen zijn snijbloemkwaliteit en exclusiviteit belangrijke kwaliteitskenmerken. Deze
eigenschappen liggen in potentie vaak alvast bij de oogst, maar zijn aan het eind van de
keten in hoge mate bepalend voor deverkoopprijs aan de consument. Verschillende technieken kunnen ontwikkeld worden om bij siergewassen via veredeling de kwaliteit van het
geoogste product in dit opzicht te verbeteren.
Bij nieuwe industriële gewassen isvooral de kwaliteit en de hoeveelheid van de agro-grondstof van belang, en iser nog weinig bekend over genetische variatie voor envererving van
kwaliteitseigenschappen.
2.1 Vaasleven van roos
De belangrijkste factor die de houdbaarheid, als kwaliteitskenmerk, beperkt, isde verkorting
van het vaasleven door bacteriegroei in devaten en op de wondvlakken. Het isgewenst om
snijrooscultivars die reeds een combinatie van gewenste eigenschappen bezitten aante vullen
met één of enkele specifieke eigenschappen, in dit geval bacterieresistentie.
Doelvan het onderzoek isvia genetische modificatie bacterieresistentiegenen inte brengen
in bestaande waardevolle cuitivars.
Het onderzoek wordt uitgevoerd met een hoog niveau van medefinanciering door het
bedrijfsleven (80%). Het gezamenlijk door het bedrijfsleven en door LNV gefinancierde deel
richt zich op (1) methodenontwikkeling om de introductie van soortvreemde genen in het op
het gebiedvantransformatie recalcitrante gewas roos mogelijk te maken en (2) analyse en
toetsen vantransgeen materiaal voor genetisch verbeterd vaasleven.
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Regeneratiemethoden via directe scheutregeneratie op specifieke bladexplantaten van 10à
20cultivars zullen met name ontwikkeld worden.
Het deel van het onderzoek dat volledig door het bedrijfsleven wordt gefinancierd richt zich
op de ontwikkeling van vectoren en constructen met antibacteriële werking, en in beperkte
mate optransformatie, in de eerste plaats aan modelgewassen. De genconstructen zullen
vervolgens gebruikt worden in detransformatie experimenten.
Hetverkregen transgene materiaal zal in vivo en in vitro worden getest op een verbeterd
vaasleven alssnijbloem, en moleculair worden geanalyseerd. Eind 1997wordt een tussentijdse
evaluatie opgemaakt van dit onderzoek enwordt een go/no go beslissing genomen.
2.2 Exploitatie van genetische variatie bij lelie
Productvernieuwing als resultaat vanveredeling door bedrijven en van veredelingsonderzoek
door CPRO-DLO isdé succesfactor gebleken voor de enorme uitbreiding van lelieteelt en handel. Nieuwe veredelingstechnieken kunnen er nog steedsvoor zorgen dat een groter
gedeelte van de genetische variatie binnen het geslacht Lilium ter beschikking komt om
nieuwe eigenschappen te introduceren. Met nametetraploïde lelies zullen een bijdrage
kunnen leveren aan de kwaliteit van het product (stevigere stengel,grotere bloem, meer
teeltmogelijkheden). In dit opzicht isFreesia de andere bol-en knolgewassen voorgegaan. De
afgelopen decennia isdat hele sortiment tetraploïd geworden.
Doel van het onderzoek iseenverdere evaluatie van de leliecollectie en onderzoek naar de
mogelijkheden van het gebruik vantetraploiden in deveredeling, met specifieke aandacht
voor de meiotische ploïdisatie alsnatuurlijk systeem om variatie op tetraploïd niveau te
kunnen introduceren.
Genotypen die 2n-gameten produceren worden opgespoord, kruisingen worden uitgevoerd
en deverkregen tetraploidenworden geselecteerd en geanalyseerd. Bij deze analyse wordt
tevens gekeken naar defertiliteit en groeikracht, zodat de waarde van meiotische polyploïdisatie kanworden aangetoond in vergelijking met mitotische polyploïdisatie (via oryzaline).
De resultaten van dit polyploïdisatie en soortkruisingsonderzoek zijn de basisvoor het opstarten van soortgelijk onderzoek bij tulp en andere bolgewassen,zoals bijvoorbeeld Nerine.
Cytogenetisch onderzoek vindt plaats naar het meiosegedrag van enkele 2n-gameten producerende ouders en enkele verkregen tetraploiden.
De leliecollectie wordt in stand gehouden en een deel ervan wordt gescreend op 2n-gameten
productie in combinatie met andere interessante eigenschappen, zoals resistenties, kleuren en
vormen.
Zonodig worden nieuwe kruisingstechnieken beproefd en toegepast.
2.3 Veredelingsonderzoek gericht op de verbetering van de opbrengst en kwaliteit van nieuwe
industriële olie-, vezel-en koolhydraatgewassen
Uit het agrificatieonderzoek van de afgelopen jaren zijn een paar potentiële industriële
gewassen overgebleven waarvoor zowel bij de primaire producenten als bij de verwerkende
industrie veel belangstelling is.Voor deze gewassen bestaat het perspectief om op relatief
korte termijn,voortbouwend op het voorafgaande onderzoek, raswaardig materiaal te
hebben, waarmee zowel de industrie alsde primaire producent een commerciële teelt kunnen
opzetten. De gewassen zijn (nog) te klein om particulier veredelingsinitiatieven te kunnen
aantrekken, alhoewel erwel interesse is.Het hier beschreven onderzoek wordt voor 30%
medegefinancierd door de EU.Bijde EUprojecten zijn niet alleen kennisinstellingen, maar
ook meerdere industriële partners vertegenwoordigd, en de nadruk ligt op technologieoverdracht naar het bedrijfsleven.
In het kader van het EUprogramma VOSFAwordt veredelingsonderzoek verricht aan Calendula officinalis, Lunaria annua, Lesquerella spp en Dimorphotheca pluvialis. De specifieke
vetzuren in de olie van deze gewassen hebben onder meer de belangstelling van de coatings-,
de smeermiddelen- en de cosmetische industrie. Het onderzoek richt zich op landbouwkundige en kwaliteits kenmerken (vetzuursamenstelling envetzuurgehalte). CPRO-DLO is coördinator van het VOSFA programma. In het kader van een ander EUproject wordt veredelingsonderzoek gedaan aan Crambeabyssinica.Dit gewas staat in de belangstelling van de smeermiddelen industrie.
Gierstmelde iseen multi-purpose gewas gezien de potentiële toepassingen in de zetmeelindustrie,veevoeding en menselijke consumptie (o.a.babyvoeding). Detoepassing in de voedingsmiddelen industrie wordt bemoeilijkt door de aanwezigheid van bittere en schadelijke
saponines. Het onderzoek richt zichop het bijeenbrengen en vergroten van de genetische
variatie, en op de selectievan hoog opbrengend, kwalitatief goed en saponine vrij raswaardig
materiaal.
Hennep iseen veelbelovend vezelgewas, niet alleen voor de papierindustrie, maar ook voor
hoogwaardig textiel, beschermingmattenvoor oevers, bouwblokken en zelfs biologisch
afbreekbare kattebakkorrels. In het kader van een bij de EU-FAIR ingediend (als zeer goed
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beoordeeld, beslissing over medefinanciering wordt op korte termijn verwacht) project rond
hennep zal onderzoek gedaan worden naar deverbetering van het gewas m.b.t. kwaliteit en
opbrengst, waarbij ook gezocht zalworden naar snelle methoden om drugstypen betrouwbaar van vezeltypen te onderscheiden.
planning 1997

Binnen het programma wordt gewerkt aanvoedsel/voedergewassen en 'non-food' gewassen. Bij
de 'consumptie'-gewassenstaatvoedsel/voederkwaliteit centraal en bij desier- en industriële
gewassen verbetering van de kwaliteit in de handel/verwerkingsketen.
1. Voedsel/voederkwaliteit
1.1 Ontwikkeling van het wetenschapsgebied
De genetische achtergrond van voedsel/voederkwaliteit wordt onderzocht d.m.v. genetische
analyses met behulp van moleculaire merkers. In 1997zal een merkerkaart geproduceerd worden
voor het onderzoek aan smaak, kwaliteit enzouttolerantie vantomaat. Dan zal ook een begin
gemaakt worden met de vruchtkwaliteitbepaling aan de populatie waarop de kaart isgebaseerd.
Ten gevolge van de hoge toetskosten zal de bepaling van zouttolerantie en vruchtkwaliteit
slechts aan een deel van de lijnen set uitgevoerd kunnen worden. Het merkeronderzoek aan
kwaliteit bij ui,gras entarwe isnog niet zo ver. Daarbij zal het komendjaar het onderzoek aan
ouders van mappingpopulaties voor het grootste deel afgerond worden, zodat in de volgende
jaren van dit programma de kaart ingevuld kan worden.
Dewetenschappelijke kwaliteit van bovengenoemd onderzoek wordt in grote mate versterkt
door het feit dat de resultaten van het in het kader van dit programma uitgevoerde theoretische
onderzoek (aan kwantitatief-genetische analysesen merker-gestuurde veredeling) direct toegepast kunnen worden. Het komendjaar zalvooral gewerkt worden aan studies van data-sets met
kwantitatief genetische gegevens beschikbaar gesteld door derden (malaria, veefokkerij).
1.2 Maatschappelijk belang
In 1997zullen gegevens over smaak, kwaliteit enzouttolerantie vantomaat beschikbaar komen
die gemeten zijn aan één kruisingspopulatie. Daaruit zullen voorlopige conclusies getrokken
kunnen worden met betrekking tot de mogelijkheden om dergelijke kwaliteitsbevorderende
eigenschappen te combineren in één ras.Het door de EUmedegefinancierde onderzoek aan
zouttolerantie iszowel van belang voor detomatenteelt in Zuid- Europa die met verzilting wordt
geconfronteerd, alsvoor watermanagementsystemen in detomatenteelt in Noord-West Europa
onder glas.
Het onderzoek aan kwaliteit van ui,verteerbaarheid van gras en mycotoxinebesmetting van
tarwe zal in 1997 nog niet direct resultaten voor de praktijk en het beleid opleveren.
1.3
Medefinanciering
Het onderzoek aan ui entomaat wordt medegefinancierd door deEU.
2. Kwaliteit in de handels/verwerkingsketen bij siergewassen en industriële gewassen
2.1
Ontwikkeling van het wetenschapsgebied
In 1997zal duidelijkheid verkregen worden over devererving van een aantal belangrijke kwaliteitseigenschappen bij nieuwe industriële gewassen,zoals saponinegehalte bij gierstmelde en
zaadvorm bij Calendula. Voor een efficiënte veredelingsstrategie bij deze nieuwe gewassen
wordt ook veel onderzoek gedaan aanveredelingssystemen. Bij Dimorphotheca zal blijken in
hoeverre dit gewas zelfbevruchtend isonder Noord-West Europese condities, bij hennep worden
inteeltlijnen geproduceerd voor onderzoek naar hybride groeikracht. Op beperkte schaal wordt
bij dit hennepmateriaal ook naar vezelkwaliteit enTHC-gehalte gekeken.Ook bij de siergewassenzoals lelie,waar geprobeerd wordt nieuwe kwaliteitseigenschappen inte kruisen uit exotische herkomsten, krijgen veredelingsmethoden m.b.v.2n-gameten in 1997veel aandacht. Er
wordt naar gestreefd een beginte maken met het gebruik van genomische in-situ hybridisatie
(GISH)om te bestuderen of introgressie optreedt in soortkruisingsproducten. Bij rooswordt uit
twee of drie verschillende regeneratiemethoden t.b.v. transformatie de meest veelbelovende
methode gekozen voor verder onderzoek.
2.2
Maatschappelijk belang
Sortimentsvernieuwing en houdbaarheid zijn drijvende krachten achter succesvolle sierteelt. In
1997 zal soortkruisingsmateriaal van lelie uitgegeven worden aan het bedrijfsleven. Daarnaast
wordt een beperkt deel van de lelie collectie getoetst inTaiwan op hitte-resistentie, in het kader
van een samenwerking met een onderzoeksinstituut aldaar. Het onderzoek aan houdbaarheid
van roos levert in 1997 naarverwachting de eerstetransgene rozeplanten op met bacterieresistentiegenen.Verdere toetsing van de expressievan deze genen voor de praktijk isdan de
volgende stap.Van een aantal nieuwe oliegewassen,zoals Lunaria, Calendula en Dimorphotheca
isin 1997verbeterd materiaal, m.b.t. opbrengst en/of oliegehalte, voor beproeving beschikbaar.
Gezien de verminderde interesse van deverwerkende industrie voor Dimorphotheca zal dit
onderzoek in 1997worden afgesloten. Deselectie op hoog oliegehalte van deze gewassen zal
worden vereenvoudigd omdat indirecte selectie met Near Infrared Spectometry (NIRS) en Nuclear
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Magnetic Resonance (NMR) mogelijk zal worden. In 1997zal naar verwachting raswaardig
saponine-vrij materiaal van gierstmelde geproduceerd worden,dat in dejaren daarop ter beschikking van de agrariërs zal komen.
2.3
Medefinanciering
Het onderzoek aan de nieuwe industriële gewassen gierstmelde, Calendula en andere oliegewassen, en hennep wordt medegefinacierd door de EU,het onderzoek aan houdbaarheid van roos
door het bedrijfsleven.
Geplande publicaties, voordrachten, etc.
Wetenschappelijkepublicaties
Dolstra,O. & H.J.P.Marvin.QTLanalysis of variation in cell-wall digestibility and fermentation
characteristics inforage maize.Crop Science.
Heusden,A.W.van et al. Mapping salt-tolerance genes in an interspecific tomato cross
(L esculentum x L pimpinellifolium). Theoretical &Applied Genetics.
Hof, L.et al. Inheritance of oil content in seedsof Dimorphotheca pluvialis L Euphytica.
Hof, L &O. Dolstra. Inheritance of flowering characteristics of Dimorphotheca pluvialis L. Plant
Breeding.
Limburg, H& H.D. Mastenbroek. Breeding of Chenopodium quinoa Wiild. Half diallel analysis for
general and specific combining ability. Euphytica.
Snijders,C.H.A. &J.Schepers.Cell membrane stability of wheat in presence of deoxynivanol asa
measure of Fusarium head blight resistance. Physiological and Moleculair Plant Breeding.
Voorlichtendepublicaties
Lange,W. & H.D. Mastenbroek. Eindverslag EU-project 'Quinoa', onderdeel Primary Production.
N.B.Voorlichtendepublikaties worden meestalopkorte termijn gepland.Erzullen naarverwachting meerdere voorlichtendepublikaties te vindenzijn in derapportage 1997.
Voordrachten
Heusden,A.W.van et al.Mapping salt-tolerance genes in an interspecific tomato cross
(L esculentum xL. pimpinellifolium). EucarpiaTomato,Israel.
Kik, C, et al.QUALION:een Europees initiatief ter verbetering van de kwaliteitvan ui.
Uienmanifestatie,januari 1997,Wageningen.
Kik, C, et al.QUALION:An European initiative towardsthe improvement of onion quality.
Australian International Allium Conference, november 1997,Adelaide, Australië.
Mastenbroek, H.D. Prospects for interspecific crosses in Crambe. Mei 1997, Florence, Italië
Snijders,C.H.A. & G.D.Winkelhorst. Development of aSSD-population inwheat for detection of
moleculair markers for resistancet o Fusarium mycotoxineformation. 5th European Seminar
on Fusarium-mycotoxines, Taxonomy and Pathogenicity, September 1997,Szeged, Hongarije.
N.B.Nederlandsevoordrachteneninleidingen voordedoelgroepen worden meestal op korte
termijn gepland.Erzullen naar verwachtingmeerdereNederlandsevoordrachtente vindenzijn
in derapportage 1997.
Databanken
Tomaat merker gegevens zullen eind 1997 aangeboden worden aan de international databank
'Solgenes' in New York, USA.
andere relevante
programma's

268, 282,283,285,287

indicatieomvang

totaal 2,9 M / , waarvan 1,9 Mƒten lastevan LNV

projecten

Thema 1 : Voedsel/voederkwaliteit
2.070.002
Genetische aspecten van het koolhydraat- en zwavelmetabolisme in Allium
(CPRO-DLO,C.Kik)
2.070.041
Identificatie van genen voor betere smaak intomaat (CPRO-DLO, R.E. Voorrips)
2.070.005
New strategies for improvement of salt stresstolerant tomato cultivars (SALTO)
(CPRO-DLO, R.E.Voorrips)
2.090.059
Moleculaire merkers in Lolium spp.alshulpmiddel bij het bestuderen van de overerving van kwaliteitseigenschappen (CPRO-DLO,O. Dolstra)
2.090.072
Reductie van het mycotoxinegehalte vantarwe (en Lolium) door inbouw van resistentie tegen Fusarium schimmels (CPRO-DLO,C.H.A.Snijders)
2.060.021
Genoomanalyse van plantpopulaties door de ontwikkeling van kwantitatief genetische methoden (CPRO-DLO, R.C.Janssen)
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Thema 2: Ketenoptimalisatie van non-food gewassen
2.080.007
Houdbaarheid roos: regeneratie entransformatiemethoden (CPRO-DLO,J.de Jong)
2.080.015
Productvernieuwing in lelie d.m.v. meiotische polyploidisatie als basisvoor een
tetraploid assortiment (CPRO-DLO,J.M.van Tuyl)
2.080.006
Beheer en exploitatie van genetische variatie van siergewassen, gedeelte lelie
(CPRO-DLO,J.M.van Tuyl)
2.099.975
Veredelings- en evaluatieonderzoek aan olieproducerende gewassen met specifieke
vetzuren voor de chemische industrie (VOSFA) (CPRO-DLO, H.J.P. Marvin)
2.099.972
Veredelingsonderzoek naar erfelijke aanpassing enverbetering van gierstmelde
(CPRO-DLO,W. Lange)
2.090.078
Veredelingsonderzoek naar erfelijke aanpassing enverbetering van hennep
(CPRO-DLO,H.J.P. Marvin)

367

programma 289

Na-oogst fysiologie en productkwaliteit

programmaleider

Dr. P.C.Sijmons— ATO-DLO

aanvangsjaar

1996

eindjaar

1999

samenvatting

Dewaarde van de primaire plantaardige productie en de daarop gebaseerde verwerkende
industrie uit de Nederlandse land-entuinbouw bedraagt ongeveer 10% van het Bruto Nationaal
Product van Nederland en 16% van de Nederlandse export.
Als gevolg vantoenemende internationale concurrentie in een verenigd Europa maar ook
daarbuiten, hogere en veranderende eisenvan de consument en milieu-eisen t.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 product in de
keten.
Dit programma richt zich op optimalisatie c.q.handhaving van kwaliteit, gezondheid en bewaarbaarheid incl. de ontwikkeling van snelletestsystemen bij groenten, fruit, bloembollen, champignons en akkerbouwproducten.
Dit programma vormt de basisvoor applicatiegerichte projecten met individuele bedrijven of
organisaties uit land- en tuinbouw. Daarnaast wordt via dit programma onderzoek gedaan voor
de land- entuinbouwproductschappen (o.a.aardappelen, groentenonderzoek).

aanleiding

De relatie van het plantaardige product met de omgeving vanaf het oogsttijdstip t o t en met de
consument wordt via een multidisciplinaire aanpak bestudeerd. Centraal daarin staat het meetbaar, controleerbaar en optimaliseerbaar makenvan kwaliteit en veiligheid. Het gedrag van het
product in relatie t o t de geobjectiveerde kwaliteits- enveiligheidsparameters wordt op een
modelmatige wijze onderzocht, opdat de bouwstenen ontwikkeld worden waarmee de kwaliteit
in de keten voorspeld en eventueel beheerst kan worden.
Het onderzoekprogramma richt zichdaarmee uiteindelijk op de ontwikkeling van optimale,
innovatieve bewaartechnologieën en-systemen (inclusief technologieën voor blokkering van
verouderingsprocessen), die voor het in de plantaardige productie werkzame Nederlandse
bedrijfsleven relevant en dringend gewenst zijn. Omdat maximaal behoud van kwaliteit en
veiligheid van het product centraal staan,worden toetsmethoden en -parameters ontwikkeld
met het oog op een verdere objectivering van kwaliteit en veiligheid.

doel

Door de grote variatie aan primaire producten die in Nederland worden geproduceerd en/of
worden ingebracht in de handelskanalen isbinnen het programma een matrixstructuur zichtbaar
door een opsplitsing in productgroepen en onderzoekdisciplines. Het onderzoek zal echter
voornamelijk worden aangestuurd vanuit de op combinaties van onderzoekdisciplines opgezette
hiërarchie binnen de hoofdafdelingen die binnen het programma samenwerken. De afdelingen
die hierbij een sturende rol spelen zijn:
afdeling 1.1 biofysische kwaliteitsmetingen
afdeling 1.2 interactieve bewaarsystemen
afdeling 2.1 plant moleculaire regulatie & kwaliteit
afdeling 2.2 bloem moleculaire regulatie & kwaliteit
afdeling 2.3 voedselveiligheid & bio-actieve stoffen
Binnen afdeling 1.1 isde centrale asbinnen het onderzoek de ontwikkeling van non-destructieve kwaliteitstoetsen en meer specifiek het toepassingsrijp maken van chlorofyl-fluorescentie (CF)
toetsen voor een aantal product-groepen. Zowerd voor komkommers gericht op lage-temperatuurbederf (LTB) een model ontwikkeld waarmee via chlorofyl-fluorescentie het proces nauwkeurig beschreven kan worden.Via een andere CFmeting aan komkommers in combinatie met een
kleurmeting bleek de houdbaarheid te voorspellen met een nauwkeurigheid van 2dagen.Verder
onderzoek zal zich richten op de ontwikkeling van snelletoetsen van nog niet zichtbare LTBschade bij andere chlorofylhoudende gewassen en op kwaliteitsmetingen van snijbloemen en
potplanten. De methode die nu nog in devorm van een 'spot-meting' wordt uitgevoerd zal
worden doorontwikkeld naar een'integraal-meting' met mogelijkheden van gebruik van op
afstand gevolgde kwaliteitscontrole (remote sensing) in combinatie met uitwendige eigenschappen zoalsvorm, kleur en schadepatroon.
Afdeling 1.2 richt zich op de ontwikkeling van nieuwe intelligente en interactieve bewaarsystemen. Aanzetten worden gegeventot sturingsmogelijkheden van kwaliteit via de opzet van online meetmethoden van kwaliteit(sverloop) en houdbaarheid van diverse gewassen in lijn met het
ontwikkelen en optimaliseren van Controlled Atmosphere (CA-)bewaarmethoden en koelsystemen voor een reeksvan economisch belangrijke land- entuinbouwgewassen, zoals chlorofylfluorescentie voor komkommers en groene paprika's en alcoholdetectie voor Ultra Low Oxygen (ULO)
bewaring van fruit. In het verlengde van het onderzoek naar de ontwikkeling van alternatieve
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methoden voor kiemrustregulering door gebruik vanvluchtige oliën (die op semi-praktijkschaal
werd onderzocht en ondertussen door het bedrijfsleven isgeïntroduceerd in de praktijk) zal ook
de fungicide werking van de vluchtige oliën worden onderzocht. Specifieke bewaarproblemen
zoals hol en bruin bij peer zullen in samenwerking met het Proefstation voor de Fruitteelt en het
bedrijfsleven worden onderzocht.
Binnen afdeling 2.1 staat de ontwikkeling van moleculaire markers voor kwaliteit bij planten
centraal. Gestreefd wordt naar de ontwikkeling van methoden die binnen meerdere productgroepen kunnen worden toegepast. Bij bloembollen wordt fysiologisch, biochemisch, biofysisch
en moleculair-biologisch onderzoek (in combinatie) verricht naar de invloed van de temperatuur
op de ontwikkeling van bolgewassen. Bij potplanten wordt de invloed van stress(droogte, licht,
temperatuur en beweging) gemeten op de kwaliteit envitaliteit. Op basisvan deze kennis
worden objectieve toetsmethoden ontwikkeld om stressvastte stellen,dit mede gericht op de
ontwikkeling van milieuvriendelijke verpakkingen en op het meetbaar maken van het kwaliteitsverloop in deverschillende schakelsvan de keten. De methoden zullen verder praktijk-rijp
worden gemaakt voor introductie op bij voorbeeld veilingen.
Afdeling 2.2 gebruikt een groot deel van de eveneens in afdeling 2.1. toegepaste technieken
gericht op het onderzoek naar moleculaire ontwikkeling en kwaliteit van bloemen. In het kader
van het verouderingsonderzoek wordt fysiologisch, biochemisch en moleculair-biologisch onderzoek uitgevoerd aanveroudering gerelateerde processen zoals hormonale regulatie, membraantransport en-veranderingen en signaaltransductie. Doelstelling van dit onderzoek isom via
fundamentele kennis van de processen die leident o t bloemverwelking te komen t o t houdbaarheidsverlengende methoden of systemen. In relatie t o t het houdbaarheidsonderzoek wordt de
fysische en biologische achtergrond van vaatverstopping bij snijbloemen verder onderzocht. Op
basisvan reeds ontwikkelde kennisworden preventieve methoden ontwikkeld die de houdbaarheid van het product verbeteren.
Inafdeling 2.3 zal een holistischer benadering ("hurdletechnology') worden onderzocht om met
behulp van een combinatie van handelingen enadditieven, die aanleiding kunnen geven t o t
synergistische effecten, het probleem van devoedselpathogenen het hoofd te kunnen bieden. Bij
bloembollen zullen antagonistische micro-organismen worden toegepast bij het vinden van een
oplossing van de problematiek van het bestrijdingsmiddelengebruik in de bloembollensector.
planning 1997

Omdat dit programma isopgebouwd uit een aantal (deel)projecten met per project een fasering
wordt hier volstaan met slechts een globale indicatievan fasering en planning.
Afdeling Biofysische kwaliteitsmetingen Voor implementatie van de non-destructieve
kwaliteitstoets voor potplanten (CF-toets) wordt het komende jaar verder intensief samengewerkt met deveilingen Aalsmeer en Holland. De nadruk van het onderzoek ligt op de bouw van
een prototype.Verder zal samen met het Produktschap voor Groente & Fruit onderzocht worden
of de CF-technologie ook gebruikt kan worden voor kwaliteitsvoorspelling van komkommer. De
ontwikkeling van een CFmeting richting remote sensing zal worden voortgezet. Het kouschade
onderzoek aan planten heeft geleid tot een patentaanvraag voor een nieuwe meettechniek die
de CF-technologie moet vervangen. Met dezetechniek moet het mogelijk zijn om meer informatie in een kortere tijd te krijgen terwijl het minder gevoelig isvoor verstoringen uit de omgeving.
Afdeling Voedselveiligheid en Toegepaste Microbiologie In deze afdeling wordt vanuit de
het centralethema van'Hurdle Technology' verder gewerkt aan het combineren van verschillende milde conserveringstechnieken teneinde het verse karakter van levensmiddelen (vers verwerkte groeten enfruit) zoveel mogelijk te behouden entegelijkertijd de houdbaarheid te vergroten
alsmede de microbiële veiligheid te waarborgen. In genoemde studies worden naast praktijksimulaties, mechanistische studies uitgevoerd om de cellulaire targets in de pathogène en bederf
veroorzakende micro-organismen te identificeren.Verder wordt de studie naar het gebruik van
Green Chemicals in de na-oogst gewasbescherming en voedselconserveringvoortgezet. In dit
projectgedeelte ligt de nadruk op implementatie in de gangbare bedrijfsvoering bij bewaring en
conservering van respectievelijk landbouwproducten en levensmiddelen.Voorlopige resultaten
met pallet bewaring van aardbei in commerciële hoezen heeft voor de praktijk een bruikbare
methode opgeleverd om dit product langer te bewaren, of met grotere zekerheid te kunnen
transporteren.
Afdeling Interactieve bewaarsystemen Het onderzoek naar nieuwe interactieve bewaarsystemen wordt dit jaar verder uitgebreid. Nieuw isde ontwikkeling van eenvolgende generatie
bewaartechnologie waarbij defysische omstandigheden gestuurd worden door het product
(fruit) zelf. Het bewaaronderzoek voor aardappelen isgevalideerd enwordt na de succesvolle
ontwikkeling van eenvoorspellend model voor defrites industrie nu uitgebreid voor toepassing
bij consumptieaardappelen. Bewaar experimenten met leliebollen hebben een grote tolerantie
aangetoond voor langdurige anoxia,waardoor dit product zich uitstekend leent voor bewaring
onder ULOcondities. Dat zal de bedrijfszekerheid bij de bollen bewaring enorm vergroten.
Tevens iseen methode ontwikkeld waarmee langdurig bewaarde Elstar appelen via een fysische
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na-oogst behandeling zoeter en smaakvoller gemaakt kunnen worden zonder kwaliteitsverlies in
het uitstalleven.
Afdeling Plant moleculaire ontwikkeling en kwaliteit Deontwikkeling van moleculaire
markers voor diverse kwaliteits gerelateerde doeleinden zal de komende jaren doorgezet worden. Hieronder vallen markers voor:
- bloeivoorspelling bloembollen (voorspellende markers in relatiet o t het bloeigedragvan met
name tulpen);
- inwendige kwaliteit potplanten (voor beide projecten zijn met behulp van 2D elektroforese
specifieke eiwitten geïdentificeerd die specifiek genoeg zijn voor dezetoepassing); daarnaast
zijn enkele mRNA'sgeïdentificeerd met betrekking t o t senescentie-inductie. Momenteel
wordt devoorspellende waarde van deze markers geanalyseerd bij verschillende potplantsoorten. De opgebouwde expertise wordt nu ook toegepast om devitaliteit van bomen te
kunnen identificeren vóór aanplant (EUproject i.s.m.CPRO-DLO en het proefstation voor de
boomteelt);
Bij het project bloeivoorspelling bloembollen zijn een groot aantal markers ontdekt die waarschijnlijk ook de signaal transductie routes,voor hormonen betrokken bij dit proces, zullen
blootleggen.
Afdeling Bloem moleculaire ontwikkeling en kwaliteit Een groot deel van de capaciteit
wordt geconcentreerd op deverbetering van vaasleven eigenschappen van niet-ethyleen gevoelige snijbloemen. Eéndeelonderzoek isfundamenteel en bekijkt de cellulaire mechanismen van
bladverwelking,terwijl een meertoegepast project werkt aan de isolatie van eenverbinding die
de bloemveroudering sterk afremt. Met deze middelen ishet mogelijk gebleken om op laboratoriumschaal het vaasleven van iriste verdubbelen. Hormoon geïnduceerde gravitropie in bloemstengels wordt in samenwerking met Israël bestudeerd. Hierbij isnu in ieder geval aangetoond
dat ethyleen hier geen initiërende rol speelt. Deethyleen expertise binnen deze afdeling wordt,
naast het werk aan bloemen, ingezet voor bestudering van fruitrijpings processen. Opheldering
van de signaaltransductie route van ethyleen blijft deel uitmaken van het onderzoek. Dit werk
wordt echter voornamelijk in EUverband uitgevoerd.
andere relevante
programma's:

268, 271, 290

indicatie omvang

totaal 8,0 M / waarvan 2,7 M / gefinancierd door LNV

projecten

15000
15011
15015
15036
15500
15504
15505
15531
15514
15519
15533
15540
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Smaak appel (ATO-DLO,O.Van Kooten)
Voorspelling houdbaarheid komkommer (ATO-DLO, O.Van Kooten)
Kouschade planten (ATO-DLO,J.Harbinson)
Mod.Kwal. groenten MA-verpakking (ATO-DLO, H. Peppelenbos)
Strategische biosensor (ATO-DLO,A.D.de Boer)
Hormonale regulatie bolgewassen (ATO-DLO,A.D.de Boer)
Ontwikkeling van moleculaire toetsen bij potplanten (ATO-DLO,A.D.de Boer)
Molecaspekt.ethyl.gev.vruchtrijping (ATO-DLO, EJ. Woltering)
Marketing quality mushroom (ATO-DLO, E.J.Woltering)
Veiligheid/kwaliteit kant&klaar voedsel (ATO-DLO, L.G.M. Gorris)
Bomenproject (ATO-DLO, E.J.Woltering)
Geotropie snijbloemen (ATO-DLO, EJ. Woltering)

programma 290

Ontwikkeling van systemen voor besturing en optimalisatie van
agro (industriële) ketens

programmaleider

Ir.A.E.Simons — ATO-DLO

aanvangsjaar

1996

eindjaar

1999

samenvatting

Het programma bouwt voort op de wetenschappelijke entoepassingsgerichte basis die is gelegd
in het afgeronde programma 60.Concreet betekent dit dat ten behoeve van het Ministerie van
LNV en een aantal bedrijfssectoren gelieerd met de werkvelden van LNV,fundamentele kennis,
technieken en systemenworden ontwikkeld waarmee de productie,verwerking, 'handling' en
afzet van agro-grondstoffen of producten kan worden geoptimaliseerd. Deze systemen vormen
dikwijls een basis en startpunt voor applicatie gerichte projecten voor organisaties en bedrijven in
de agro-industriële sectoren.Dat betreft:
i) complete ketenstussen primaire productie en consument,
ii) schakels of modules in ketens,
iii) koppeling van agro-ketens aan gelieerde (deel)ketens.
De kennis die binnen dit programma wordt ontwikkeld richt zichvooral op de kennis en technologie die handelt over ketens en ketensystemen en in mindere mate over domein- of productkennis in de keten. Desystemen of deelsystemen dieworden ontwikkeld over ketens of delen
van ketens hebben met name betrekking op:
a) de ketensvan primaire productie van groenten enfruit met inbegrip van bewaring, verpakking, transport tot distributiecentrum en consument,
b) de ketensvan primaire productie van aardappelen en andere landbouwconsumptiegewassen
met inbegrip van bewaring,verpakking entransport t o t distributiecentrum en consument,
c) de ketens van de primaire productie van agrogrondstoffen tot de industriële verwerking
richting eindgebruiker,
d) de ketens van de primaire productie van bloemen, bollen en andere bloemisterijgewassen
met inbegrip van verpakking entransport t o t distributiecentrum en consument,
e) modules in ketens zoals:
- plannings- en besturingssystemen voor lang- of kortdurende bewaring van een grote
variatie van kwetsbare producten,
- plannings- of mengsystemen voor desamenstelling van complexe composieten en compositiesvariërend van pulpen en oliën t o t bloemboeketten,
- optimalisatie- en stuursystemen voor verwerkingsprocessen gerelateerd aan de grondstofeigenschappen van complexe agro-grondstoffen zowel voor voedsel als niet-voedseltoepassingen,
f) intelligente systemenvoor automatische processturing, schakelingen, patroonherkenning,
enz.via onder meer neurale netwerken.
De kennis,systemen entechnologieën die onder at/m f worden ontwikkeld in het kader van dit
LNV programma fungeren als basisvoor een groot aantal vooral toepassingsgerichte projecten
ten behoeve van een groot aantal bedrijfstakken zoals:
- handel,veilingen en exporteurs van bloemen,groenten enfruit en akkerbouwproducten,
- groenten-,fruit-, plantaardige oliën-,granen-, plantaardige eiwitten- en aardappelverwerkende industrie,
- papier- en pulpindustrie,
- agro-grondstoffen verwerkende industrie in relatie t o t 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 deAgro Keten Kennis (AKK) projecten
een groot deel van de in dit programma beschikbare middelen direct en indirect aan AKKprojecten moeten worden besteed vanaf 1996.

aanleiding

Het maatschappelijke en economische belang van ketenmanagement voor de producent van
agrarische (afgeleide) producten voor handel en export, deverwerkende industrie en uiteindelijk
de consument isevident: door detoenemende eisenvan de consument wordt devolledige keten
van bedrijven vantoeleverancier t o t deelnemer in het afzetkanaal afgerekend op de uiteindelijke waardering van de consument voor het product. Elke afzonderlijke schakel heeft dus belang
bij een optimale prestatie van de keten alsgeheel. Ketens die niet aansluiten op consumentenwensen zijn een gevaar voor elke afzonderlijke schakel in die keten. Het besef van dit gezamenlijk belang neemt sterk toe.
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Meer dan 50%van detoegevoegde waarde wordt gecreëerd in de na-oogst-keten. Er zijn
belangrijke financiële en maatschappelijke voordelen te behalen door eenverbetering van het
management van deze keten.Zo blijkt uit onderzoek dat 8% van de geproduceerde groenten
nooit de consument bereikt door een onacceptabele achteruitgang van de kwaliteit na de oogst,
wat overeenkomt met een bedrag van400 miljoen gulden. Eénvan de oorzaken iseen slechte
afstemming in entussen schakels binnen de keten.Via methoden zoals ECR(Efficiënt Consumer
Respons) kan dit worden aangepakt. Ook zijn veel logistieke kosten te besparen door betere
besturing, bijv. in het kader van stroomlijnen van fust voor versproducten (groenten,vleeswaren,
zuivel, etc). Door een optimalisatie van modules in ketens, bij voorbeeld bij de verwerkende
industrie kan op efficiënte wijze gebruik worden gemaakt van grondstoffen, energie en water en
kan een hogere productkwaliteit worden gerealiseerd.
Veel kennis isaanwezig op het gebied van ketens in industriële sectoren (automobielindustrie,
elektronica). Delen van deze kennis zijnte vertalen naar agroketens. Maar zoals ook isaangegeven in de programmeringsstudie agrologistiek (NRLO, 1991) heeft de agribusiness een aantal
bijzondere kenmerken, die vragen om eenspecifieke aanpak: grondgebondenheid, seizoensgebondenheid, (relatieve) kleinschaligheid enveranderende producttoestand. Met name na de
productie (oogst) gaat de kwaliteit van agroproducten per definitie achteruit, sneller of langzamer. Dit isvan bijzondere invloed op (keten)besturingsproblemen. Om deze reden richt dit
programma zich daarom op agroketens vanaf de oogst, waarbij alleen de noodzakelijke aspecten
uit de productie meegenomen worden.
Opgebouwde expertise
Binnen het oude programma 60 isveel kennis ontwikkeld over management, optimalisatie en
systementen behoeve van zowel agroketens alsschakels. Deze kennis zalworden ingezet en
uitgebouwd in onderzoek op het gebied van ketenmanagement in al zijn aspecten (processen,
infrastructuur, informatie en management, conform de in het afgesloten programma ontwikkelde aanpak). Nieuwe elementen van onderzoek zijn ketenvorming, ketenstrategie en keteninrichting.
Behoefte aan vervolg
Er iseen sterk toegenomen behoefte aanvervolgonderzoek richting systeemontwikkeling en
ketenmanagement. Belangrijke domeinen zijn naast de onderzochte vers-sectoren ook de
industrie. Daarnaast zullen systemen moeten worden ontwikkeld ten behoeve van de technologie richting verpakking,vision en proces controle vanuit een ketengerichte benadering.Wetenschappelijke aandacht dient zichtevenste richten op een adequate implementatie en besturing
van dezetechnologie. Ook nieuwe technologie op het gebied van IT (Al, multimedia, conceptional modeling) moeten (nog) nadrukkelijker onderwerp van wetenschappelijk onderzoek worden.
Vooral ook integrale kwaliteitsbesturing in ketens isonderwerp van onderzoek. Kennis op het
gebied vantracing entracking, gecombineerd met computationele productexpertise moet
doorontwikkeld worden in de richting van een nieuwe generatie kwaliteitszorgsystemen.
Dedoelgroepen van dit programma zijn zowel individuele bedrijven alsorganisaties van bedrijven. Deze laatste zijn met name betrokken en gebaat bij het onderzoek naar besturing van
agribusinesscomplexen of agrarische ketens. De resultaten van andere onderzoeken zijn gericht
op concrete beoW/Yssituaties.
doel

Zoals uit de opzet, en de daaruit volgende planning, blijkt, zijn een aantal kerngebieden te
benoemen waarop de expertise-ontwikkeling van strategisch belang wordt geacht.
Het doel van het programma is:
i) ontwikkelen van nieuwe kennis op het gebied van systeemontwikkeling, ketenmanagement
en optimalisatie van modules in de keten inclusief processturingssystemen, planning van
transport en bewaring, modellering van kwaliteitsverloop van bederfelijke producten; deze
nieuwe kennis dient in een periode van 2-4jaar te leident o t praktisch implementeerbare
resultaten;
ii) het implementeren van de nieuwe kennis zoals deels ontwikkeld binnen het oude programma
60. Het betreft hier vooral detheoretische kennis,zoals in dit programma werd ontwikkeld.
Het doel isdustweeledig: het ontwikkelen van kennis die gebruikt zal worden voor het oplossen
van praktijkproblemen op het gebied van ketenmanagement en optimalisatie van modules ook
in agro(industriële) ketens middels toegepaste projecten en het ontwikkelen van nieuwe kennis
waarmee problemen in detoekomst gepareerd kunnen worden. Devolgende gebieden zijn
hierbij van belang:
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1 Operationaliseren van domeinkennis t.b.v. ketenmanagement.
Operationele domeinkennis iseen eerstevereiste voor verbeterd management. Deze kennis
over onder andere productkwaliteit vanvoedsel-en niet-voedselproducten of productieprocessen komt vooral uit andere hoofdafdelingen en programma's van ATO-DLO;
2 Objectiveren van kwaliteit
- door meten; door in de keten objectief de kwaliteit vastte stellen ontstaat duidelijkheid,
die noodzakelijk isvoor eenverbeterde afstemnmingtussen de schakels (inclusief toepassing van neurale netwerken encomputer beeldanalyse/visionsystemen,
- door beschrijven/voorspellen; door koppeling van beschrijvende kwaliteitsverloopmodellen
aan objectieve metingen kunnen bijv.tracing &trackingsystemen worden ontwikkeld;
3 Integraal beheren/besturen/optimaliseren en voorspellen van kwaliteit
van bederfelijke producten alsgroenten,fruit, bloemen, aardappelen.
Hier speelt vooral besturing vantechnologie in organisaties een rol;
4 Managen/besturen/optimaiiseren van productieprocessen vanuit ketenperspectief
bij o.a.deverwerking van groenten,fruit, aardappelen, polymeren;
5 Integraal ketenmanagement
Dit ismanagement waarin verschillende aspecten als economie, kwaliteit en milieu integraal
meegenomen worden;
6 Beleidsvoorbereiding/Managen van veranderingsprocessen
Dit speelt vooral op strategisch (keten)niveau alsketens zich moeten aanpassen aan nieuwe
uitdagingen.
In het kader van deAKK/ICESprojecten en definanciële participatie van LNVin deze projecten zal een groot deel van dit programma ten dienste staan van detalkrijke AKK projecten
waarin ATO-DLO participeert. Het programma richt zich op de integratie van domeinkennis
die binnen ATO-DLO binnen een aantal programma's beschikbaar isen op domeinkennis die
door derden (bedrijven) wordt ingebracht in het definiëren, modelleren en sturen van volledige ketensvan productie, be-enverwerking tot en met de afzet van een groot aantal agrogrondstoffen s.1. Door deze integrale aanpak blijkt het mogelijk groepen van bedrijven
binnen specifieke productgroepen te combineren t o t samenwerkings-verbanden waarmee
additionele financiering kon worden gerealiseerd, bijvoorbeeld binnen de AKK-voorwaarden.
Voorbeelden van samenwerking liggen daar op het vlak van verpakking (eurofust, versfust),
verse en verwerkte producten (kruiden, planten,aardappelen, exotische vruchten, champignon), melkgeitenhouderij en algemene logistieke problemen van ketens (ketenmanagement,
tracing &tracking, catering).
planning 1997

De planning en fasering van de aanpalende toegepaste projecten die gekoppeld zijn aan dit
programma zijn opgenomen in de projectbeschrijvingen van de afzonderlijke deelprojecten. In
1996 isde omvang van deATO-DLO-inspanning in AKK-verband verder toegenomen. Naast de
oorspronkelijk voorgenomen aandachtsgebieden zijn er enkele nieuwe aandachtsgebieden
bijgekomen. Dit zijn:
i) Ketenbesturingsconcepten. Het betreft Efficient Consumer Response (ECR),Quick Response
Logistics (QRL),Value Added Logistics (VAL).Specifiek voor Nederland zijn implementaties
hiervan het Vandaag-voor-morgen concept (Albert Heijn) of het 3-in-1concept van Grootverbruik Ahold. Cruciaal indezeconcepten isde herinrichting en besturing van ketens en het
veranderingsproces om hiertoe te komen. Momenteel isde benadering van deze concepten
nog sterk empirisch en detheoretische onderbouwing zeer zwak. Aan deze onderdelen zal in
het programma expliciet aandacht worden besteed.
ii) Veranderingsmanagement. Intal van projecten blijkt dat door de complexe (multi-owner)
structuur van ketens het aanbrengen vanveranderingen in de ketenorganisatie en -inrichting
een specifiek probleem iswaarvoor nog onvoldoende wetenschappelijke kennisbasis is.Erzal
dus expliciete aandacht aan ketenveranderingsmanagementworden besteed.
iii) Ketenkennismanagement. Het management van kennis die nodig isom een gehele keten
optimaal te laten functioneren blijkt eenspecifiek beheers- en besturingsprobleem. Een
bijzonder probleem binnen grote internationale ketens wordt gevormd door de zorg die
nodig isom kennis op dejuiste tijd opdejuiste plaats en in dejuiste vorm te krijgen. Andere
aspecten daarbij zijn kenniseigendom en kennisuitwisseling. Ook hieraan zal aandacht
worden besteed.
Voor de ontwikkeling van meer generieke systemen en instrumenten die de basiszullen vormen
voor optoepassing gericht onderzoek, wordt de oorspronkelijke planning aangehouden.
Hergebruik van modellen. In 1997wordt desemantiek van modellen en de relatie tussen
modelsemantiek en outputbetekenis onderzocht.Ten behoeve van devalidatie op productmodellen zullen fysiologische productmodellenworden gemaakt en gevalideerd. Deze modellen
kunnen dienen voor de ondersteuning van ketenmanagers bij ketenkwaliteitsmanagementvraag-
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stukken, bij voorbeeld door zete integreren in ketenmanagementsystemen. Dit laatste gebeurt
in detoepassingsgerichte AKK-projecten.
Instrumenttypologie voor ketenmanagement. Hiermee isin 1996gestart. In het eerste
halfjaar isgebleken dat het scheiden van de ontwikkeling van een instrumententypologie en het
ontwikkelen van een ketenmanagementvraagstukclassificatie niet optimaal werkt. Daarom
worden beide elementen vanaf medio 1996 parallel uitgevoerd.Overigens heeft dit geen consequenties voor de planning: eind 1997 isvolgens voornemen éntypologie én classificatie voltooid,
evenals het aanbrengen van de relatie tussen instrumententypen en probleemklassen.
AKK projecten die in belangrijke mate gevoed worden door kennis zoals die in het DWK-programma wordt ontwikkeld zijn en derhalve als rechtstreeks product kunnen worden opgevat:
Vlasketen in ontwikkeling
Realisatievan kwaliteitssysteem met certificering,waardoor concurrentieel voordeel op de
internationale markt wordt gecreëerd.Van daaruit positie-ontwikkeling voor nieuwe ketens met
textiele en niet-textiele toepassingen.
Samenwerking met: LinificioCanapeficio,Van de Bilt ZadenenVlas.
Tafelaardappel, Ketendifferentiatie
Initiatiefnemers willen de consumptie vantafelaardappelen vergroten bij een bijzondere doelgroep: dejonge gezinnen. Daarvoor moet een nieuwe tafelaardappel op de markt worden gezet,
via eente vormen geïntegreerde aardappelketen van de detailhandel tot en met de pootaardappeltelers. Eenketenmarketingmodel en een ketenmanagementsysteem zullen worden ontwikkeld om flexibel op de markt te kunnen blijven reageren.
Samenwerking met: De Koek,CAB,Agrico Merkartikelen, Nedatp. IMAG-DLO, DLV, LUW.
Ontwikkeling keten van gedroogde, aromatische kruiden
Het ontwikkelen van nieuwe product-marktcombinaties, het aansluitend organiseren van de
keten om ook inte kunnen spelen op veranderende marktomstandigheden. Daarbij horen het
vaststellen van nate streven posities, eisen/criteria,te ontwikkelen technologie, aansturing van
veredeling, verdeling van meerwaarde door de keten en voorlichting.
Samenwerking met: Euroma Food Ingredients,VNK, LUW-Marktkunde, PAGV.
Hernieuwbare grondstoffen
Het opzetten van complexe, internationaal georiënteerde ketens,op basisvan verwerking en
productie van hernieuwbare grondstoffen. Verbreding van de kennis bij kennisinstellingen ter
zake ketenontwikkeling met het oog op snellere implementatie van kennis in de te ontwikkelen
of te optimaliseren ketens alsmede het implementeren van grensoverschrijdende kennis.
Samenwerking met: DSM-Resins,Cebeco Handelsraad (lid coöperaties), Cebeco Zaden,TNO,
LEI-DLO.
Frugifera
Aansturing van geïntegreerde ketensvanteler naar consument waardoor jaarrond een assortiment groenten- enfruitproducten kanworden aangeboden in geselecteerde product/-marktcombinaties met een hoog rendement en een redelijke verdeling daarvan over de betrokken schakels.
Samenwerking met: Frugifera, Cebeco Handelsgroep Akker- enTuinbouw, Rijk Zwaan, Coöp.
groenten- enfruitveilingen, LUW-Marktkunde.
Strategisch Logistiek concept G&F-sector
Het ontwikkelen entot functioneren brengen van een besturingsmodel waarmee logistieke
activiteiten van individuele schakels'van grond t o t mond' op elkaar kunnen worden afgestemd.
Start met de productgroep Champignons; daarna verbreding en opschaling.
Samenwerking met: CBT,5veilingen. Bemiddelingsbureau CBH,PGF,Albert Heijn, Grootverbruik
Vroegop, Edeka, LUW-Wiskunde, LUW-Informatica,TNO.
LogiKa-Logistieke afstemming an informatie en goederenstromen
Het optimaliseren van informatiestromen tussen ketenpartners (internationaal) met als gevolg
dat een efficiënte goederenstroom een positieve invloed heeft op de kwaliteit van het afgeleverde product, bij een optimale logistieke dienstverlening tegen een concurrerende prijs.
Samenwerking met: Boers Holland BV,tomatentelers, Duitse supermarktketen, LUW-Bedrijfskunde.
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Ketenplanning en -besturing in de champignonsector
Verbeterde afstemming tussenvraag en aanbod,waardoor kwaliteitsverliezen verminderen.
Handelaren moeten beter inzicht krijgen in deverwachte vraag en aanbod waardoor deze beter
kunnen plannen. Deteler dient ondersteund te worden bij het nemen van teeltmaatregelen.
Hiertoe moet een systeemworden ontwikkeld.
Samenwerking met: Verburg Champignons, Banken Champignons, Proefstation Champignons,
Horst.
Tracing & Tracking Exotenketen
Ontwikkeling van kennissysteem betreffende exoten en de effecten van handeling op de kwaliteit, waarmee prestatie in de keten kan worden verbeterd, uitmondend in een kwaliteits-managementsysteem en de invoering daarvan.
Samenwerking met: FTK Holland BV,producenten van exoten,Scandinavisch grootwinkelbedrijf.
Micro-marketing als keteninstrument
Het opbouwen van inzicht in entoepassingsmogelijkheden met micro-marketing, waarmee
consumenten effectiever kunnen worden bewerkt en de afzet van sierteeltproducten een hogere
toegevoegde waarde realiseert. Toepassing ervan in actief marktgestuurd ketenbeheer en
aanbeveling voor brede toepassing in de sierteeltsector.
Samenwerking met: Europa Tuin, Bloemenbureau Holland, PVS,LEI-DLO,TNO.
Ketenmanagement Siergewassen Bouwmarkt
Het opdoen van kennis en ervaring bij het ontsluiten van het bouwmarktpotentieel door ontwikkeling van een conceptmatige benadering en het management van een ketenintegratie. Doel is
een structurele vergroting van de afzet enverbetering van het resultaat voor de ketenpartners.
Samenwerking met: Bloemenveiling Aalsmeer, Floresco Holland bv, EDEKA Fruchtkontor, TNO.
Nationaal Versfust
Het ontwerpen van een keten-inrichtingsproduct ten behoeve van het behalen van een strategischevoorsprong in de versketen door ontwikkeling en invoering van fundamentele vernieuwingen in productie, logistiek en bedrijfsvoering met het standaardversfust als basis.Verhogen van de
effectiviteit van de huidige logistieke systemen door een betere handling, beladingsgraad en
door minimalisering van retourstromen.
Samenwerking met: Stichting Versfust, waarin o.a. vertegenwoordigd zijn: Johma Nederland,
Mona, FanoFineFood, De Boer Supermarkten, EDAH,Schuitema, LEI-DLO, LUW-Informatica.
Koelvers ECR-initiatief
Kennis en inzicht verkrijgen over detotale integrale keten voor de koelverse producten en om in
samenwerking met de detailhandel te komen t o t kort en lange termijnoplossingen die leiden tot
rendement en efficiency-verbeteringen voor de betrokken schakels in de keten;vertaald in
reductie van logistieke kosten,verbeteren van kwaliteit en informatiestromen envan productontwikkeling.
Samenwerking met: Hermans Groep,Johma Holding Int., Mona, Stegeman, Uniekaas Nederland,
Van Eerd,LUW-Marktkunde, LUW-Informatica, TNO.
Ketenzorg Grootverbruik
Kennis en inzicht verkrijgen omtrent dewijze waarop eentotaalpakket voedingsmiddelen (DKW,
diepvries,vers)tegen de laagst mogelijke integrale kosten met behoud van productkwaliteit
gecombineerd aan de professionele eindgebruikers kanworden geleverd. In het project wordt
nadrukkelijk rekening gehouden met de keten "leverancier-groothandel-grootverbruiker-eindverbruiker'.
Samenwerking met: Grootverbruik Ahold,Van Hecke Catering, Bakker Barendrecht, Verpleeghuis
Oostergouw, TNO, LUW-Klankbordgroep.
PULL-VIS: Pull Strategie voor visafslagen
Verhogen van detoegevoegde waarde van duurdere vissoorten door differentiatie naar kwaliteit
en productwaarde. Het onderzoek richt zich op aspecten zoals het meten van kwaliteit en het
ontwikkelen vanverpakking. Deze iseen essentieel middel om het product zo ver mogelijk in de
keten te positioneren alseen efficiënte drager. Erzal een organisatie opgezet worden, waartoe
andere bedrijven na overleg kunnen toetreden.
Samenwerking met: Hollandse Visveiling Umuiden bv, Coöp.Visafslag Den Helder/Texel u.a.,
Visafslag Zeebrugge, Rederij S.Bakker, Siewertsen bv, KNP-BT Packaging, Nederland Distributieland, buitenlandse afnemer, RIVO-DLO,RIKILT-DLO.
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Integrale koelketen voor kwaliteitseieren
De kwaliteitseisen van afnemers nemen toe. Inwarme perioden komt de versheid van eieren snel
onder de kritische grens waardoor de houdbaarheidsvermelding op dozen niet meer correct is.
Het project beoogt inzicht te verwerven in de mate van economische attractiviteit van een nog te
selecteren integraal koelketenconcept. Resultaat omvat levering van eieren met gegarandeerde
versheid entevens beter bedrijfsresultaat voor alle ketenbetrokkenen.
Samenwerking met: G. Kwetters &Zn.,U.van de Kerkhof, Mts.A. Smolders, A.H.J.van Zutphen,
Albert Heijn, LEI-DLO,TNO-Voeding.
INTAKE:INTegraal Actieprogramma KEtenontwikkeling
Melkgeitenhouderij
De melkgeitenhouderij heeft zichde afgelopen jaren geprofessionaliseerd, met name op gebieden alsgezondheids- en kwaliteitszorg. Om deverwachte marktgroei te kunnen opvangen dient
een integraal actieplan voor de keten,met activiteiten ter versterking van de ketenstructuur, te
worden voorbereid.
Samenwerking met: Coöperatie van Geitenhouders 'Amalthea', Campina-Melkunie, Paridaans &
Liebregts b.v.
andere relevante
programma's:

256, 268, 289, 293

indicatie omvang

totaal 4,0M / , waarvan 1,4 M / gefinancierd door LNV

projecten

19001
19002
19004
19008
19015
19019
19024
19028
19029
19035
19036
19048
19055
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Productiemanagement in agro-industriële ketens (ATO-DLO,J.L.Top)
Kwaliteitskennis ontsluiten via dynamische modellen (computermodellen waarmee
daadwerkelijk gerekend kan worden (ATO-DLO, F.Verdenius)
Ontsluiten van producthistorische informatie voor toekomstige ketenkwaliteitsvraagstukken (ATO-DLO,J.L.Top)
Integrale kwaliteitszorgsystemen op basisvan ISO900X(ATO-DLO,J.LTop)
Ontwerp en besturing van distributiecentra alsknooppunt in ketens (ATO-DLO,
R.A.C.M. Broekmeulen)
Strategie & Innovatie in agro-industriële ketens (ATO-DLO,A. Hoogerwerf)
Theorie over ketenmanagement (ATO-DLO,A. Hoogerwerf)
Integrale procesbesturing (ATO-DLO,C.Ceton)
Integrale procesbesturing (ATO-DLO.C. Ceton)
Verpakkingstechnologie van agroproducten in distributieketens (ATO-DLO,
R.G. Evelo)
Verpakkingen als kwaliteitsbesturing in ketens (ATO-DLO, R.G. Evelo)
Optische meetsystemen voor objectivering van productkwaliteit en ketenkwaliteitsmanagement (ATO-DLO,A.J.M. Timmermans)
KwaliteitsVerloopModellen (ATO-DLO, L.M.M. Tijskens)

3.13 Kwaliteit, be-enverwerking dierlijk product
222
244

Positieve kwaliteit, van diert o t product
Kwalitatief beheersen en optimaliseren van de aanvoer, verwerking en distributie van vis,
schaal- en weekdieren
(242) Analyse concurrentiekracht van de Nederlandse agribusiness (zie 3.12)
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programma 222

Positieve kwaliteit, van dier tot product

programmaleider

Ir.T.G.Uijttenboogaart — ID-DLO

aanvangsjaar

1994

eindjaar

1997

samenvatting

Dedoelstelling van dit programma ishet beheersen en verbeteren van de technologische,
sensorische en chemische kwaliteit van vlees. Dewensen van de consument, vertaald via
perceptie-onderzoek in fysisch-chemische eigenschappen,vormen het uitgangspunt voor de
evaluatie van factoren die de kwaliteit kunnen beïnvloeden. Met name de interacties tussen deze
factoren zullen hierbij veel aandacht krijgen.

aanleiding

Maatschappelijke achtergrond
Vlees rechtvaardigt zijn aandeel in ons huidige voedingspakket, indien het gegarandeerd gezond
is(hoge voedingswaarde, afwezigheid van schadelijke stoffen en micro-organismen), goed
smaakt, gunstig geprijsd en makkelijk te bereiden is.Hoewel er behoefte isaan verschillende
kwaliteitsniveaus, ishet verkrijgen van een constante en herkenbare productkwaliteit op dit
moment het belangrijkste (Meerjarenvisie Vleesonderzoek 1993-1997; PW, 1993). Naast kwaliteit
en prijs van het product, isook dewijze waarop de productie t o t stand komt van belang. Hierbij
gaat het om welzijn en gezondheid van dier en mens binnen de vleessector (inclusief pluimvee),
alsmede de belasting voor het milieu.Toenemende eisenvan de consument aan productkwaliteit
en stringentere voorwaarden van onze samenleving voor dewijze van productie, maken een
betere sturing en borging binnen devleessector noodzakelijk. Via de opzet van merkvleesprogramma's schept het bedrijfsleven op dit moment de benodigde randvoorwaarden voor integrale
bewaking en beheersing van de productieketen. Het onderzoek dient de relevante kennis te
genereren voor een optimale beheersing enverbetering van de processen binnen de keten.
Wetenschappelijke achtergrond en probleemstelling
Bij de sensorische kwaliteitsbeleving vanvlees door consumenten blijkt een groot scala van
eigenschappen een rolte kunnen spelen.Op dit moment iser onvoldoende zicht op het relatieve
belang van elk van deze eigenschappen,terwijl ook de wensen ten aanzien van een aantal
eigenschappen (zoals het vetgehalte) onvoldoende duidelijk zijn.
In eerder onderzoek zijn methoden voor de slachterijen ontwikkeld waarmee de vlees/vet- en
vlees/been-verhouding van roodvleeskarkassen geschat kunnen worden (classificatie). Nieuwe
technologieën (elektromagnetische scanning,computermatige beeldverwerking) bieden op dit
moment perspectieven voor een betrouwbare differentiatie richting afnemers. Naast chemische
samenstelling, iser ook behoefte aan differentiatie op basisvan andere kwaliteitskenmerken
(met name vleeskleur en malsheid). Hiervoor bestaan nog geen geschikte meetmethodes voor
toepassing in de praktijk.
In het vleeskwaliteitsonderzoek ist o t nutoe veel aandacht gegeven aan de invloedvan enkelvoudige factoren (zoals het koelproces) op instrumenteel te meten kwaliteitskenmerken, eventueel aangevuld met smaakpanel-onderzoek. Herhaaldelijk bleek echter de algemene geldigheid
van de resultaten twijfelachtig te zijn vanwege gevonden of vermeende interacties met andere
factoren (zoals devoedingsstatus). Om een goed inzicht in de oorzaken van deze interacties te
verkrijgen iskennis nodig omtrent defysiologische achtergronden van vleeskwaliteitskenmerken.
Met name iser behoefte aan inzicht in deante mortem- energiestofwisseling en de ante en post
mo/tem-spiereiwitafbraak.
Voor een beter totaalinzicht bestaat de behoefte om de beschikbare kenniste integreren in
mathematische modellen waarmee effecten opvleeskwaliteit gesimuleerd kunnen worden.
Dergelijke modellen kunnen ook een belangrijke rol vervullen bij kennisoverdracht.
Genetische verschuivingen enseksezullen een effect op de productkwaliteit hebben. Deze
invloeden zijn onder de huidige omstandigheden onvoldoende bekend.Voorts zal nagegaan
moeten worden of de kwaliteit en de houdbaarheid van producten via het voer (bijvoorbeeld
door toevoeging van vitamines) verbeterd kunnen worden.
Voor de meeste kwaliteitseigenschappen (met name waterbinding, kleur en bloedingen) zijn de
omstandigheden kort voor entijdens het slachtenvan belang. Ook uit welzijnsoogpunt isde
behandeling vlak voor het doden (met name bedwelming) een kritieke fase.De huidige omstandigheden van slachten lijken voor verbetering vatbaar, maar op dit moment ontbreekt er nog
veel kennis omt o t goede aanbevelingen te komen.
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Het eindresultaat van dit deelprogramma bestaat uit een verbeterde en meer constante technologische en sensorische kwaliteit van vlees,alsmede een verhoogde verwerkingswaarde van
karkassen (gunstiger chemische samenstelling). Dit kan bereikt worden via een betere sturing van
de productieketen. Het onderzoek zaldaartoe een groot aantal vragen moeten beantwoorden.
De binnen de planperiode beoogde projectresultaten zijn hieronder ingedeeld in 5thema's. Bij
de eerste 2thema's (a-b) ligt het accent op methoden om vleeskwaliteit en verwerkingswaarde
van karkassente meten, uitgaande van dewensen van de consument. Deze methoden zijn van
belang voor de industrie (toegepast karakter), maar zijntevens nodig voor het onderzoek
(expertise). Binnen de 3thema's die daarna komen (c-e) gaat het om het ontwikkelen en integreren van fundamentele kennisten aanzien van dewijze waarop productkwaliteit beïnvloed kan
worden. In het navolgende overzicht ishet onderscheid tussen LNV-en externe financiering
aangegeven door de elementen die (mede) extern gefinancierd worden te labelen met een
asterisk (*).
a. Consumenten- en analytisch panelonderzoek
- Nadere kwantificering van het relatieve belang van fysisch-chemischevlees-en vetkwaliteitseigenschappen voor consumentenappreciatie van pluimvee- en varkensvlees.
- Inventarisatie van de sensorische kwaliteitseigenschappen welke de herkenbaarheid van
uiteenlopende vleessoorten bevorderen.
b. Instrumenteel en chemisch onderzoek
- Handhaving en bevordering van kwaliteit en uniformiteit van de classificatie op basis van
bevleesdheid envetheid van slachtrunderen,varkens en schapen; idem voor de bevleesdheid
van vleeskuikens. Het schattenvan dechemische samenstelling vanvarkens- en runderkarkassen (en delen van het karkas) ten behoeve van de differentiatie op de slachterij. (*)
- Verbetering van de voorspellingswaarde van instrumentele kleur- en malsheidsmetingen op
de slachterij voor de uiteindelijke vleeskleur en malsheid bij rund- en kalfsvlees. Snelle en
betrouwbare meetmethodes voor componenten van beregeur. (*)
- Het bepalen van de frequentieverdeling voor androsteron- en skatolconcentraties in verband
met de beregeurproblematiek.
c. Post-mortaal spierfysiologisch onderzoek
- Kwantificering van het relatieve belang van post-mortaal spierfysiologische kenmerken voor
de kleurstabiliteit van varkensvlees. Het vaststellen van de invloed van de mate van postmortale verzuring (eind-pH), incombinatie met de bereidingswijze, op de (instrumentele)
malsheid van rundvlees. (*)
- Kennis omtrent de invloed van post-mortale eiwitafbraak op vleesvermalsing bij kuikenvlees
en (in een later stadium) tevens bij rundvlees. Inzicht in de relatie tussen vleesgroeisnelheid/eiwitefficiëntie en post-mortale eiwitafbraak bij kuikenvlees.
- Het vaststellen van de oorzaken van spierbloedingen in pluimveevlees; de invloed van de
fysiologische conditie van het dier op het moment van slachten op het optreden van spierbloedingen.
- Het vaststellen van dewaarde van histochemisch onderzoek (typering van spiervezels en
collageenstructuur) bij het verklaren van effecten van proeffactoren op vleeskwaliteit bij het
varken.
- Bepaling van de mogelijkheden van oxydatieremmende voederadditieven (vitamine A, CenE)
voor verbetering van de kleurstabiliteit en/of beperking van devet-oxydatie. (*)
- Het bepalen van de invloed van electrostimulatie en "ageing'-condities, in relatie t o t warm
ontbenen, op de malsheid van pluimveevlees. Het bepalen van de invloed van eiektrostimulatie en koelregime, eventueel in combinatie met genotype en/of houderijsysteem, op de
malsheid van rund- envarkensvlees. (*)
- Het vaststellen van de oorzaken van kleurvariatie in kuikenvlees; het vaststellen van de oorzaken van eiwitdenaturatie van uit restvlees (kuiken) geïsoleerde myofibrillaire eiwitten. (*)
d.Ante mortem spierfysiologisch onderzoek
- Effecten op de energievoorziening van spieren en de gevolgen hiervan voor de vleeskwaliteit
bij varkens en vleeskuikens.
- Effecten van gedragstype ten aanzien van stress-factoren (actieve versus passieve'copers') op
ante mortem-spierfysiologische eigenschappen en de uiteindelijke vleeskwaliteit bij varkens
en kalveren.
- Kennis over de (regulering van) protease-systemen die actief betrokken zijn bij de intracellulaire spiereiwitafbraak in de vroege groeifase van het dier.
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Eenexperimenteel model voor skeletspieren (zoals een hindleg model'),waarmee de effecten van proeffactoren (zoals genotype envoeding) op het spiermetabolisme gekwantificeerd
kunnen worden.
Het vaststellen van spierfysiologische enfysisch-chemischeverschillen in vlees- en vetkwaliteit
tussen genetisch divergerende selectie-lijnen bij vleeskuiken en varken. Het vaststellen van
genetische verschuivingen invetdistributie en -samenstelling bij het varken. (*)
Ontwikkeling van verbeterde bedwelmingsmethodenvoor het slachten van pluimvee. (*)
Het bepalen van de effecten van afleverprocedure (met name voedingstoestand) in combinatie met ante mortem-slachtcondities (stress) op de koolhydraatstofwisseling van slachtvarkens,
en de invloed van deze effecten op de uiteindelijke vleeskwaliteit. (*)
Kennis omtrent de oorzaken van variatie invarkensvleeskwaliteit ten gevolge van systematischeverschillen tussen slachtdagen: dezogenaamde slachtdageffecten. (*)

e. Modelmatig onderzoek
- Eengevalideerd mathematisch model op dierniveau waarmee devleeskwaliteit (met name
waterbinding en kleur) bij varkens op basisvan externe factoren (onder andere tijdsduur van
vasten, rustduur, mate van stress)voorspeld kan worden.Aanzet t o t een vergelijkbaar simulatiemodel voor vleeskuikens.
- Aanzet t o t een mathematisch model op koppelniveau waarmee de effecten van alternatieve
aanvoer- en"processing'-strategieèn op varkensvleeskwaliteit bestudeerd kunnen worden.
Een mathematisch model waarmee de effecten vantegenstroom-broeien voor varkens en
vleeskuikens gesimuleerd kunnen worden.
planning 1997

Het eindresultaat van dit programma (planperiode 1994-1997) bestaat uit het beschikken over
kennis aangaande processen in de keten,en interacties tussen deze processen,die van invloed
zijn op de kwaliteit van het eindproduct (i.e.vlees). Met deze kennis kan enerzijds de technologische en sensorische kwaliteit van vleesworden verbeterd en beheerst, en anderzijds de verwerkingswaarde van karkassen worden verhoogd.
Onderzoek om dit eindresultaat te behalen isondergebracht invier thema's. Bijtwee thema's ligt
de nadruk op het ontwikkeien en integreren van fundamentele kennist.a.v. de wijze waarop
productkwaliteit beïnvloed kanworden. Het betreft hier dethema's 'ante mortem fysiologisch
onderzoek' en"post mortem fysiologisch- en biochemisch onderzoek'. Binnen detwee andere
thema's "consumenten en analytisch panelonderzoek'en Industrieel en chemisch onderzoek'
worden methoden ontwikkeld omvleeskwaliteit enverwerkingswaarde van karkassente meten.
Dewensen van de consument worden hierbij als uitgangspunt genomen.
Van de in programma 222 lopende ente starten projecten wordt een deel door het bedrijfsleven
gefinancierd. Het betreft hier met name de projecten met directe toepassingsmogelijkheden voor
de praktijk. Deandere projecten waarbij meer fundamentele kennis wordt verworven over de
onderliggende fysiologische en biochemische processen,die bepalend zijn voor de vleeskwaliteit,
komen hoofdzakelijk ten lastevan de programmafinanciering.
In 1996wordt een aantal deelprojecten (project 42522,eiwitafbraak in spierweefsel; project
42572, beregeur project; project 45015,spierbloedingen in pluimvee; project 47016, calibratie van
video imaging systemenvoor beoordeling van vleeskuikens) afgerond. Het betreft hier deels
extern gefinancierde projecten waarvan de in het project gestelde vraag isbeantwoord. Overdracht van de gegenereerde kennis zal plaatsvinden naar de sector middels rapportage naar de
opdrachtgever, en publicaties in devakpers en inwetenschappelijke tijdschriften.
Met behulp van de verkregen inzichten kunnen aanpassingen worden gedaan in processen in de
keten waardoor de beheersbaarheid van de kwaliteit van het eindproduct wordt verbeterd. De
fundamentele kennis verkregen in project 42544 (intracellulaire spiereiwitafbraak alseen regelelement van despiergroei) heeft geleidtot een academische promotie. Hettotale aantal projecten
waaraan gewerkt wordt in het kader van programma isdaarmee gereduceerd.
Voor 1997zijn devolgende activiteiten per thema gepland (tussen haakjes het percentage
externe financiering):
a. Ante mortem onderzoek (fysiologisch)
- Ontwikkeling van een experimenteel model voor skeletspieren; met een dergelijk model
kunnen processenvan invloed op spiermetabolisme op integrale wijze worden bestudeerd
(0)%. Dit iseen nieuw te starten project,waarbij samenwerking gezocht wordt met
programma 247 (voeding herkauwers)
- Bestuderen van de invloed vanverschillen in genetische achtergrond op vlees- en vetkwaliteit bij vleeskuiken envarken,en op vetdistributie en-samenstelling bij het varken (0)%.
Dit onderzoek heeft aansluiting bij programma 214.
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Ontwikkelen van nieuwe en verbeteren van bestaande bedwelmingsmethoden bij pluimvee
teneinde een diervriendelijke bedwelmingsmethodete verkrijgen zonder negatieve gevolgen
voor devleeskwaliteit (50%). Dit door de EUmedegefinancierde onderzoek, waarbij samengewerkt wordt met de universiteit van Bristol en Stork PMT,wordt in 1997 afgerond.

b. Post mortem onderzoek (fysiologisch en biochemisch)
- Onderzoek naar de post mortale eiwitafbraak in spierweefsel en de betekenis hiervan voor de
vleeskwaliteit (rijping) (10%).Aan dit onderzoek wordt nog volop gewerkt en zal in 1997
uitmonden in een academische promotie.
- Het verder uitbouwen van histochemisch onderzoek met alsdoel inzicht te verwerven in de
relatie van spiervezeltype t o t vleeskwaliteit (projectsubsidie LNV);de kennis verkregen in dit
onderzoek kanworden ingezet bij diverse andere projecten zoals het onderzoek naar doorbloeding van spierweefsel van vleeskuikens in relatiet o t ascitesvorming, kwantificeren van
spierbloedingen en bepaling van vet/vleesverhouding (0%).
- Ontwikkeling van een biochemische methode voor het objectief vaststellen van de nuchterheidvan vleeskuikens (60%). In 1996 iseen literatuurstudie afgerond en zal het experimentelewerk een aanvang nemen.Afhankelijk van de resultaten zal dit onderzoek in 1997 een
vervolg krijgen.
c. Consumenten- en analytisch panelonderzoek
- Vaststellen van eigenschappen die de herkenbaarheid (merk, imago) en kwaliteitsbeleving
van vleessoorten voor de consument bepalen (0%).
- Het ontwikkelen envergroten van expertise op het gebied van consumentenonderzoek (0%).
d. instrumenteel- en chemisch onderzoek
- Uitsnijresultaten t.b.v. levende classificatie vanvarkens (50%)
- Ontwikkelen enverbeteren van een methode om de chemische samenstelling van varkenskarkassente schattent.b.v. differentiatie op de slachterij via TOBEC(Total Body Electrical Conductivity)
- Methoden voor het voorspellen van het temperatuurverloop invoedingsmiddelen (50%). Dit
door de EU(PECO) gedeeltelijk gefinancierde project loopt aanvang 1997 af.
Het onderzoek binnen programma 222 isgericht op het generen van kennis voor optimale
beheersing of verbetering van de processen binnen de productieketen om de kwaliteit van
eindproducten voor de consument te garanderen. Het ketenonderzoek krijgt daarom vanuit dit
programma steeds meer aandacht. Dit blijkt uit de samenhang van de diverse projecten met
andere programma's zoals hierboven aangegeven. In 1996 iseenAKK project gestart naar
variaties in varkensvleeskwaliteit, zoals deze wordt beïnvloed door de verschillende schakels in de
keten fokkerij t o t consument. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de versvlees markt, de
vleesverwerkende industrie en de grossierderijen, zowel in Nederland alsin Europa.
De inventarisatiefase wordt in 1996afgerond. In 1997zal onderzoek worden verricht aan de
hand van de bij de inventarisatie verkregen criteria.Voor het ontwikkelen van meer fundamentele kennis op het gebied van ketenonderzoek zijn, mede door het afnemen van de programmafinanciering, aanvragen ingediend voor SEO-gelden.
Het belang van sturing en beheersing van vleeskwaliteit isgroot. De mede in het LNV programma 222 opgedane expertise wordt daarom ook steeds meer gevraagd en medegefinancierd door
o.a. het bedrijfsleven. Ontwikkeling van (fundamentele) kennis blijft dus noodzakelijk op dit
terrein.
andere relevante
programma's
indicatie omvang

totaal 2,9 M / , waarvan 2,0 M / ten lastevan LNV

orojecten

42034
42370
42572
42634
42710
42830
45001
45003

Alternatieve methoden voor het verdoven van pluimvee (ID-DLO, E. Lambooy)
Verbetering van devleeskwaliteit bij kalveren en runderen (ID-DLO, G. Eikelenboom)
Het opheffen van bezwaren van de productie van gemeste beertjes (ID-DLO,P.Walstra)
Snelle en magere varkenslijnen;vetverdeling en vleeskwaliteit (ID-DLO,P.Walstra)
Histochemische eigenschappen van het spierweefsel in relatie t o t vleeskwaliteit.
(ID-DLO,T.G. Uijttenboogaart)
Begeleiding van de classificatie van slachtdieren (ID-DLO,G. Mateman)
Kwaliteit van eieren en eiproducten (ID-DLO,G. Dijksterhuis)
Productie en isolatie van antilichamen in eieren (ID-DLO,F.J.G. Schreurs)
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45013
45017
45043
47014
47121
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De invloed van bewerking op de kwaliteit en functionele eigenschappen van pluimveevlees (ID-DLO,T.G. Uijttenboogaart)
Onderzoek naar de effecten van eiwitafbraak in (pluimvee)vlees gedurende de verwerking en het bewaren (ID-DLO,F.J.G. Schreurs)
Modellen voor thermische eigenschappen en gedrag van voedingsmiddelen (ID-DLO,
G.van Beek)
Ontwikkeling van een experimenteel model voor skeletspieren ter bestudering van
effecten op spiermetabolisme (ID-DLO,G.J.Garssen)
Variërende kwaliteiten van vleesvarkens in de keten (AKK-project, G. Eikelenboom)

programma 244

Kwalitatief beheersen enoptimaliseren van de aanvoer,
verwerking endistributie vanvis,schaal-en weekdieren

programmaleider

Ir. F.A. Veenstra — RIVO-DLO

aanvangsjaar

1994

eindjaar

1997

samenvatting

Het onderzoek isgericht op optimalisatie van kwaliteitszorgsystemen in de vissector. Om deze
optimalisatie te bewerkstelligen iswetenschappelijk onderzoek noodzakelijk, dat gericht is op
een combinatie van modellering (vantechniek entechnologie), beheersing,verbetering en
bepaling van kwaliteit vanvis en bijproducten,schaal-en schelpdieren en verwerking van
bijproducten daarvan,arbeidsomstandigheden, milieu enwelzijn van dieren. Op deze wijze zal
een hogere toegevoegde waarde gegeven kunnen worden aan visserijproducten en zullen ook
minderwaardevolle grondstoffen verwerkt kunnen worden t o t een kwalitatief hoogwaardige
(voedings)producten.

aanleiding

Zowel voor de aanvoer van vis (kotters,trawlers) alsdevangst en kweek van schaal-en schelpdieren iser aljaren sprakevan beperkte vangstmogelijkheden (quoteringsregelingen). Daarnaast
hebben politieke en maatschappelijke ontwikkelingen ertoe geleid dat er hogere (hygiëne bij de
behandeling, verwerking en distributie van devisserijproducten) en andere (convenience food,
healthy food) eisen aan de kwaliteit worden gesteld.
Mede door de integratie van IVP-TNOin RIVO-DLO (per 1 januari 1993) kan RIVO-DLO 'nieuwe
stijl' de problemen integraal aanpakken,zowel intechnologisch alstechnisch opzicht maar ook
met betrekking t o t milieuomstandigheden, arbeidsomstandigheden en welzijn van dieren. Het
programma vormt een combinatie van projecten van de afdelingen Techniek en Technologie
(T&T) en Milieu, Kwaliteit enVoeding (MKV).Alszodanig omvat het alle activiteiten, die met de
integratie van het IVP-TNO naar RIVO-DLO zijn overgekomen.
Aannemende dat de schaarste aan grondstoffen een blijvend kenmerk isvoor devisserijsector, de
duurzame visserij volgens het Ministerie van LNVeen meer zorgvuldig omgaan met de productiemogelijkheden vereist en de Eu-richtlijnenten aanzien van gezondheidsvoorschriften stringente
regels voorschrijft, kan detoegevoegde (export)waarde gehandhaafd dan wel vergroot worden
door technische entechnologische vernieuwingen met eenvoortdurende aandacht voor kwaliteit.
Het programma heeft tot doel kwaliteitszorgsystemen op te zetten voor de vissector en een
verdieping en verbreding van het wetenschappelijke onderzoek te bewerkstelligen ten behoeve
van integrale kwaliteit. Alle schakels in de keten moeten voldoen aan de nieuwe voorschriften en
zodanig op elkaar aansluiten dat eenveilig en kwalitatief hoogstaand (voedings)product wordt
gegarandeerd. Het onderzoek isgericht optechnische innovatie, producttechnologie en procestechnologie met voortdurende aandacht voor de productkwaliteit. Het imago en de kwaliteit van
Nederlandse visserijproducten kan hierdoor op de binnenlandse markt en exportmarkt worden
verbeterd met een aanzienlijke toegevoegde waarde.

doel

Voor wetenschappelijke onderzoek naar optimalisatie van integrale kwaliteitszorg iseen dieper
inzicht gewenst in veranderingen van kwaliteit ((bio)chemisch,fysisch,sensorisch, microbiologisch) van visserijproducten, evenals kennis van veranderingen daarin tijdens de aanvoer, kweek,
be- enverwerking, opslag en distributie van vis,schaal-en weekdieren. Enerzijds heeft men
daarbij te maken met negatieve kwaliteitsaspecten van de aanwezigheid van microverontreinigingen afkomstig uit verontreiniging van aquatische ecosystemen, anderzijds met kwaliteitsveranderingen onder invloed van vangst en verwerking.
Voor onderzoek op het gebied van de milieuaantastingen en de kwaliteit van visserijproducten
gaat het vooral om:
- ontwikkeling van analysemethoden op het gebied van een aantal 'nieuwe' contaminanten
en/of hun metabolieten;
- onderzoek naar het gedrag van microverontreinigingen in voedselketens (financiering door
EUen LNV);
- kwaliteitsverbetering van gebruikte analysemethoden (ICES);
- verkrijging van STERLAB-erkenning voor de gebruikte analysemethoden.
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Voor onderzoek op het gebied van product- en procestechnologie worden de volgende prioriteiten gesteld:
- Ontwikkeling van (snelle) betrouwbare analysemethoden voor de beoordeling van de kwaliteit vanvisserijproducten. Bij dergelijke innoverende activiteiten iseen nadere invulling van
de relatie tussen sensorische eigenschappen en fysische,(bio)chemische en microbiologische
parameters gewenst (visserijbedrijf, SENTER).
- Simulatie teneinde optimalisatie van product- en procesontwikkeling te vereenvoudigen en
uitvoering van houdbaarheidsstudies te minimaliseren. Ook met het oog op minimaliseren
van ongewenste milieu-effecten (visserijbedrijf).
- Verwerking van on-en onderbenutte vissoorten en bijproducten voor food- en non-foodtoepassingen (marificatie) envisteelt (visserijbedrijf).
- Biochemische verwerking van visenvan bijproducten.Onderzoek naartoepassing van enzymen en micro-organismen (visserijbedrijf, SENTER).
- Structuur van visverwerkende bedrijven (HACCP,LNV).
- Welzijn van dieren in relatie t o t kwaliteit van vis (LNV).
planning 1997

Activiteiten
Nagaan van de haalbaarheid van detoepassing van een multimedia hulpmiddel voor het vaststellenvan een kwaliteitsindex van visserijproducten.
Ontwikkeling entoetsing van betrouwbare methoden voor het bepalenvan de kwaliteit van alle
onderdelen vandeverwerkingsketen, in 1997vooral gericht op instrumentale technieken, zoals
textuurmeter en electronic nose.
Door de EUmedegefinancierd onderzoek naar de kwaliteit van koud gerookte producten voor
wat betreft de mogelijke aanwezigheid van Lysteria besmettingen.
Op basisvan de in 1996 afgeronde literatuurstudie, annex praktijkwaarnemingenrapportage,
met betrekking t o t het doden van vissen in de beroepsvisserij en in visverwerkende bedrijven zal
in 1997getracht worden bestaande dodingsmethoden vanviste veranderen om te kunnen
voldoen aan de algemene uitgangspunten die zullen worden gehanteerd in de Gezondheids- en
Welzijnwet voor Dieren. Hierbij isook de verbetering van bestaande meetmethoden om bewusteloosheid en dood van visvastte stellen belangrijk. Uiteraard zal daarbij gezocht worden naar
methoden die ook in de praktijk veilig en goedtoepasbaar zijn. Eenspeciaal aspect van het
onderzoek zalzijn de mogelijke verbetering van de kwaliteit van het visvlees bij het gebruik van
efficiëntere methoden voor het dodenvanvisdan dethans gebruikelijke methoden. Samenwerking met ID-DLO.
Verder en uitgebreidere deelname aanAKK-projecten gericht op een verbeterde structuur van de
afzet vanvisserijproducten door het Nederlandse bedrijfsleven. Productvernieuwing, nieuwe
producten op basisvan onderbenutte grondstoffen, uitbreiding afzetkanalen, integrale ketenzorg, en verbeterde logistiek zijn daarbij belangrijke punten.Alle aspecten van de Nederlandse
visserij, platvis, rondvis, pelagische vis,garnalen enschelpdieren komen daarbij in principe aan de
orde. Samenwerking, naast uiteraard met de sector en het AKK-Bureau, met onder andere
ID-DLO,RIKILT-DLO,ATO-DLO.
Hetviskweekonderzoek zal zich in 1997concentreren op werkzaamheden in het kader van het
bedrijfsbegeleidingssysteem (BBS)voor de palingteelt. Vermindering van uitval zal daarbij weer
een belangrijk onderzoeksaspect zijn. Samenwerking met ID-DLO.
Onderzoek naar de betekenis van stoffen met een relatief sterke hormoonwerking op de reproductie en de kwaliteit vanvis.Het onderzoek zal zich richten op de verdere ontwikkeling van
bepalingsmethoden voor de sterke oestrogeen actieve nonylfenolen invisen in het aquatische
milieu. In nationaal kader wordt hierbij samengewerkt met universiteiten (LUW, KUN,UvA,VU),
RIKZ,RIZAen RIVM.Gezamenlijk wordt gestreefd naar Europese samenwerking op dit gebied,
vooral met het UKen Denemarken.

Producten
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Rapportage en adviezen aan LNVbeleidsdirecties Visserij en MKG,onder meer op gebied van
bedrijfsvoering,welzijn, kwaliteit en ecotoxicologie.
Rapportages enadviezen aan ProductschapVis,RWS,visserijbedrijf, BEON.
Ten behoeve van de kwaliteitsborging van analytische gegevens zal medio 1997 naar verwachting STERLAB-certificering worden verkregen. Hiermee zal de betrouwbaarheid van het onderzoek en de geldigheid van de resultaten aanwaarde winnen.

andere relevante
programma's
indicatie omvang
projecten

totaal 4,1 M / , waarvan 1,2 M / ten lastevan LNV
7600199
7600299
7600399
7600499
7650099
7650199
7650599
7650699

Identificatie microverontreinigingen (RIVO-DLO,J.de Boer)
Ecotoxicologie (RIVO-DLO, H. Pieters)
Kwaliteit visserij producten (RIVO-DLO,J.B. Luten)
Voedingsaspecten visserijproducten (RIVO-DLO,J.B. Luten)
Intensieve viskweek (RIVO-DLO,A. Kamstra)
Integrale kwaliteitsbeheersing (RIVO-DLO, F.A. Veenstra)
Bewaartechnologie (RIVO-DLO,C. Keizer)
Visbioconversie (RIVO-DLO,J.Wvan deVis)
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3.14 Sociaal-economische ontwikkeling
157
203
239
245
248
310
(129)
(274)
(292)
(304)
(308)
(323)

Statistische documentatie en databanken
Bedrijfsontwikkelingsonderzoek eneffecten vanveranderingen intechniek en omgeving
voor bedrijven en sectoren
Boekhouding en Periodieke Rapportage
Nationaal en internationaal beleids- en ontwikkelingsgericht landbouw-economisch
onderzoek
Economische aspectenvan de ontwikkeling van het landelijk gebied
Economie, bedrijfsvoering en milieukwaliteit
Economische evaluatie van de emissie-en milieuproblematiek (zie 3.7)
Planning Groene Ruimte (zie 3.8)
Onderzoek naar verbetering van arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorziening voor een
optimale inzet van arbeid (zie 3.16)
Gebiedsgerichte oplossingen voor behoud en ontwikkeling van de kwaliteit van natuur en
landschap door landbouwbedrijven (zie 3.9)
Precisielandbouw en de effecten voor het milieu en de opbrengst en kwaliteit van het
product (i.o.) (zie 3.15)
Multifunctionaliteit en kwaliteit van degroene ruimte bij veranderend landgebruik (i.o.)

(zie 3.9)
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programma 157

Statistische documentatie en databanken

programmaleider

K. Lodder — LEI-DLO

aanvangsjaar

1995

eindjaar

1998

samenvatting

Regelmatig worden statistische gegevens (excl. gegevens van boekhoudnet met bedrijven in de
primaire sectoren) over diverse aspectenvan de agribusiness in Nederland en daarbuiten voor
beleids- en marktpartijen verzameld, bewerkt en gepresenteerd.Ten dele betreft het de verzorging van onderdelen van nationale gegevens op basisvan detaakverdeling tussen LEI-DLO,CBS
en de agrarische Produktschappen.Ten dele betreft het de nakoming van nationale verplichtingent o t rapportering aan internationale organisaties als EU,Eurostat, FAOen OECD.Statistische
gegevens (incl. gegevensvan boekhoudnet met bedrijven in de primaire sectoren) worden
toegankelijk gemaakt in databanken voor gebruik bij landbouw-economisch onderzoek binnen
LEI-DLO en daarmee samenwerkende organisaties.

aanleiding

Het programma behoort tot de categorie wettelijke en dienstverlenende taken van LEI-DLO op
het terrein van LNV,zowel afgeleid vanuit detaak van MLNV zelf alsvanuit detaak van de
doelgroepen van LNVin nationaal en internationaal verband. De probleemstelling isde verzorging in ruime zin van de informatiestroom vanuit LEI-DLO naar LNVen doelgroepen van LNV. De
probleemstelling isglobaal opte splitsen intwee hoofdlijnen: enerzijds deverschaffing van
statistische informatie rechtstreeks aan externe belanghebbenden, anderzijds deverschaffing van
statistische informatie voor LEI-DLO-onderzoek.

doel

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

planning 1997

Aanpak en werkwijze
De statistische documentatie wordt gevormd door een stelselvan statistieken met gegevens over
de activiteiten van bedrijven in de agrarische sector, in detoeleverende bedrijfstakken, in de
voedings- en genotsmiddelenindustrie en met buitenlandse agrarische handel. Bij de opzet van
elke statistiek wordt rekening gehouden met de actualiteit, de gedetailleerdheid, de betrouwbaarheid, de periodiciteit, de methode en de beschikbaarheid van dete verzamelen documentatie. In het licht van het gebruik van elke statistiek in het gehele stelsel van statistieken wordt
aandacht geschonken aan het beginsel van coördinatie van statistiek opdat synergie bereikt
wordt door het integreren van statistiek. De inzet van automatisering bij de verzameling wordt
waar mogelijk geïntegreerd in het procesvan gegevensverzameling. Degenoemde coördinatie
van statistiek krijgt waar mogelijk door inzet van automatisering zijn beslag. De in databanken
op te nemen statistische documentatie omvat ook documentatie beschikbaar gekomen vanuit
andere onderzoeksprogramma's op het LEI-DLO danwei betrokken bij andere organisaties op
nationaal en internationaal niveau. Door de data op laag aggregatieniveau op te nemen is een
grote mate van flexibiliteit op hogere aggregatieniveaus te bereiken bij de raadpleging voor het
onderzoek. Incombinatie met vastlegging van periodiek herhaalde waarnemingen zijn lange
tijdreeksen te gebruiken.Afhankelijk van de mogelijkheden van coördinatie van statistiek zijn
multivariate statistische analyses op basisvan combinaties van uit verschillende statistieken
afkomstige gegevens mogelijk. Omwille van een effectief gebruik worden dete onderscheiden
databanken wel homogeen ingericht naar de aard van de op te nemen data. Daarnaast iser
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aandacht voor zo uniform mogelijke raadpleeg- en opvraagprogrammatuur. Naast de reguliere
verschaffing van naar vorm en inhoud vastomlijnde geaggregeerde statistische informatie wordt
een ontwikkeling ingezet naar eenflexibeler informatieverschaffing voor externe organisaties.
Daarbij wordt presentatie op flexibele aggregatieniveaus, van variabele tijdreeksen en van over
de databanken heen gecombineerde datasets overwogen. Een belangrijke afweging daarbij isde
beoordeling van de statistische betrouwbaarheid, gelet op het beoogde gebruik van een dergelijke informatieverschaffing. In deze context bezien isook een informatieverschaffing in electronischevorm, middels een aansluiting op de databanken van LEI-DLOdanwei middels EP,een
geëigende manier om externe organisaties optimaal gebruik te laten maken van de informatie
van LEI-DLO.Voor gebruik in het LEI-DLO-onderzoek worden pakketten voor wiskundig-statistischetoepassingen gekoppeld aan de databanken.
Fasering
Dit programma heeft een continue karakter met periodiek dezelfde werkzaamheden van verzameling, bewerking, beheer enverschaffing van statistische gegevens. Defasering kan deels
afgeleid worden van de periodieke vaste publicaties envaste rapportages voor zover de statistischewerkzaamheden voor die projecten in het programma volledig onder het management van
LEI-DLOvallen.Voor een belangrijk deel van de projecten in het programma isLEI-DLO afhankelijk van de beschikbaarstelling van informatie uit administratieve bestanden van LNV(landbouwtelling,vlootregistratie) en van statistische informatie van andere organisaties (CBS,agrarische Produktschappen, EUROSTAT).Waar mogelijk worden structurele afspraken gemaakt over
aanlevering van informatie. In geval van afwijking door niet tijdige aflevering isbijstelling van de
werkzaamheden voor de betreffende projecten in het programma noodzakelijk.
Kennisoverdracht
Periodieke rapportages entoegang tot databanken. Onderzocht wordt in hoeverre meer statistische informatie electronisch beschikbaar gesteld kan worden.
andere relevante
programma's

129,203,239,242,245,248

indicatie omvang

totaal 1,2 Mƒten lastevan LNV

projecten

De projecten zijn ingedeeld in viertal categorieën:
D: continue verzameling, bewerking en opname in databanken
P:vaste publicaties
R:vaste rapportages
RA: rapportages op aanvraag
D 60902
D 60903
RA60904
D 60905
P 61001
P 61002
P 61004
P 61005
P 61006
D 61007
D 61008
D 61009
R 61010
R 61011
R 61012
R 61013
R 61014
RA61108
D 61109
RA61207
D 61208
D 62001
RA62002

Databanken (LEI-DLO,D. Verwaait)
Landbouwtellingen (LEI-DLO,D. Verwaart)
Lbt.t.b.v. milieuwetgeving (LEI-DLO,D. Verwaart)
Onderhouden statistische systemen (LEI-DLO,D. Verwaart)
Landbouwcijfers (LEI-DLO,H.J.Silvis)
Tuinbouwcijfers (LEI-DLO, H.J.Silvis)
Jaarstatistiek van deveevoeders (LEI-DLO,F.M. Brouwer)
Jaarstatistiek van de kunstmest (LEI-DLO,F.M. Brouwer)
Nederlands agrarisch handelsverkeer (LEI-DLO,P.J.J.Veenendaal)
Exmisalgemeen (LEI-DLO, P.J.J. Veenendaal)
Primavera (LEI-DLO, H.J.Silvis)
Documentatie voorzieningsbalansen (LEI-DLO, H.J.Silvis)
Statistische werkzaamheden t.b.v. Eurostat (LEI-DLO, H.J.Silvis)
Statistische werkzaamheden t.b.v. FAO (LEI-DLO, H.J.Silvis)
Statistische werkzaamheden t.b.v. OESO(LEI-DLO, H.J.Silvis)
Statistische werkzaamheden t.b.v. MLNV (LEI-DLO,H.J.Silvis)
Statistische werkzaamheden t.b.v. CBS,Pbo's (LEI-DLO, H.J.Silvis)
Primaversvoor derden (LEI-DLO, H.J.Silvis)
Documentatie USDA-rapporten (LEI-DLO, H.J.Silvis)
Exmisvoor derden (LEI-DLO,H.J.Silvis)
Update OECD-reeksen (LEI-DLO, H.J.Silvis)
Mutatiebestand Land-enTuinbouw (LEI-DLO,J.H.A. Hillebrand)
Regiotabellen LD/DBL(LEI-DLO,J.H.A. Hillebrand)
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D
P
P
D
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63015
63016
63017
65002

Prijsverzameling (LEI-DLO,K.J. Poppe)
Maandblad prijsstatistiek (LEI-DLO,K.J. Poppe)
Agrarisch weekoverzicht (LEI-DLO, K.J. Poppe)
Verzameling statistische gegevens (LEI-DLO,W. Smit)

programma 203

Bedrijfsontwikkelingsonderzoek en effecten van veranderingen
intechniek 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 van voorwaarden en kaderstellend
beleid en maatregelen gericht op ontwikkeling en stimulering van de sector. Daarnaast wordt
ingespeeld op de behoefte aan inzicht in dynamiek op bedrijfsniveau en zaken als bedrijfsbeëindiging.
Deeisenvanuit de maatschappij, markt en overheid opgelegd aan de primaire agrarische sector
zijn de afgelopen jaren sterk aanveranderingen onderhevig. Ook in de komende jaren worden
verdere veranderingen verwacht. Ondernemers in de primaire agrarische sector zullen zich aan
deze veranderende eisen moeten aanpassen om in detoekomst concurrerend, duurzaam en
veilig te kunnen produceren. Deeisen hebben onder andere betrekking op milieu (gebruik van
inputs zoals meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, energie en water en de productie van
afval), gebruik van diergeneesmiddelen, marktgerichtheid, kwaliteit van het eindproduct en
kwaliteit van productiewijzen.
Voor het verklaren van het handelen van de agrarische ondernemer isvooral een integrale
benadering nodig in de samenhang van het bedrijf met haar technische aspecten,de sociaaleconomische omgeving en de persoonlijke karakteristieken van de ondernemer zelf. Een beter
inzicht hierin kan een basiszijn voor de ontwikkeling van het beleid.Daarnaast kan dit inzicht
dienen voor de ontwikkeling van instrumenten voor ondersteuning van de ondernemers.
De primaire gebruikersgroep van het onderzoek ishet beleid waarbij vooral wordt gedacht aan
beleidmakers van het Ministerie van LNVen met name degenen diete maken hebben met beleid
dat op enigerlei wijze isgericht op agrarische ondernemers. De betrokkenheid van de gebruikers
wordt verzekerd door de instelling van een gebruikersgroep.
Om het bredethema van het programma Bedrijfsontwikkeling inhoudelijk beter te kunnen
benaderen ishet opgedeeld in eenzestal thema's:
Bedrijfsontwikkeling
Betreft inzicht in de ontwikkeling van bedrijven in diverse productietakken door middel van
technisch-economisch onderzoek ende aanpassingsmogelijkhedenvan bedrijfsvoering en
bedrijfsstructuur waarbij bedrijven inspelen op eisenvan de markt, milieu, natuur, diergezondheid en het welzijn van dieren. Het onderzoek sluit aan bij de ontwikkeling van bedrijfssystemen
in onderzoek en praktijk in relatie tot deveranderingen intechniek en omgeving. In het onderzoek wordt richting gegeven aan envindt evaluatie plaats van de ontwikkeling van technische
bedrijfssystemen. Dit thema vormt de kern van het programma en isgebaseerd op de grote
hoeveelheden data beschikbaar op LEI-DLO.
Management
In het managementonderzoek staat de boer/tuinder alsondernemer centraal. Inzicht in het doen
en denken van agrarische ondernemers vereist kennis van de samenhang tussen het bedrijf met
haar technische aspecten,de sociaal-economische omgeving en de persoonlijke karakteristieken
van de ondernemer zelf. Vooral veranderingen van de marktsituatie en de maatschappelijke
randvoorwaarden vragen om een herbezinning op de rol van de ondernemer. Voor het overheidsbeleid, het toegepast onderzoek, devoorlichting en het onderwijs levert dit meer fundamentele onderzoek belangrijke brokstukken op die effectiviteit van werk van anderen op deze
gebieden kunnen verbeteren. Deoverheid isderhalve voor dit thema veel meer doelgroep dan
het bedrijfsleven. De kritische massavan het onderzoek zal in de loop van de planperiode
worden versterkt vanuit de stimuleringsmiddelen voor het thema ondernemerschap in het
Kennisbeleidsplan LNV.
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Technologie en innovatie
Technologiestudies hebben tot doel inzicht te geven in devraag naar en het aanbod van technologie envooral ook de interactie daartussen. Met innovatie wordt niet allen geduid op materiële
innovaties, maar nadrukkelijk ook organisatorische, institutionele en andere niet-fysieke vernieuwingen. Erkunnen drietypen studies worden onderscheiden:
a. analyse van innovatieprocessen (inventie-, ontwikkelings-, acceptatie- en implementatieprocessen);
b. technologiebeleid van overheid en bedrijfsleven (sturing van innovatieprocessen);
c. technologisch aspectenonderzoek (maatschappelijke inbedding, sociaal-economische effecten).
In aansluiting op het TA-programma van LNVzijn de programmatische inspanningen er enerzijds
op gericht de expertise met betrekking tot TA in standte houden ente verbeteren. Daarnaast zal
expertise moeten worden ontwikkeld en uitgebouwd op het proces-matige van innovatie in
relatie t o t het primaire bedrijf. Hierbij zal de koppeling met activiteiten waarbij technologie
t.b.v. farm management wordt ontwikkeld (m.n. de IMAG-DLO projecten) leiden t o t activiteiten
waarbij innovatie- en implementatiestrategieën case-gewijs zullen worden ontwikkeld.
Milieumanagement
Onder dit thema vindt de ontwikkeling entoepassing plaats van methoden t b . v . systemen ter
ondersteuning van beleid en milieumanagement op bedrijfsniveau. Het onderzoek richt zich
nadrukkelijk op de strategische en methodologische aspecten die noodzakelijk zijn bij de ontwikkeling van expertsystemen op dit terrein.Ontwikkeling van applicaties op bedrijfsniveau zal
vanuit de markt worden gefinancierd. Ontwikkeling van applicaties voor beleidsondersteuning
valt daarentegen binnen de doelstelling van dit thema. Hierbij gaat het met name om methoden
waarbij de relatie tussen ondernemersgedrag en milieu-maatregelen en -randvoorwaarden
centraal staan.
Biologische Land- en Tuinbouw
Technisch-economisch onderzoek naar de rentabiliteit en doelmatigheid van biologische productie en uiteenlopende biologische bedrijfssystemen, omschakelingsperspectieven van bedrijven
met gangbare naar biologische teelten, milieu-aspecten van biologische productie en marktvergroting door middel van evaluatie van het consumentengedrag en meer aandacht voor de
marktpenetratie en marktontwikkeling. Vergelijkende analyse van bedrijfsresultaten, gebaseerd
op praktijkgegevens, ishier de belangrijkste activiteiten. Belangrijke doelstelling isde afstemming met ander onderzoek waarbij m.n. samenwerking en integratie zalworden nagestreefd
met het technisch-biologisch onderzoek.
Diergezondheid en dierwelzijn
Diergezondheidsonderzoek richt zicht binnen dit kader op de kosten van diergezondheid,
gezondheidskenmerken en diergeneesmiddelengebruik op bedrijven. Het opzetten en implementeren van een systeemvan registratie hiervoor isde eerste prioriteit binnen dit thema. In de
planningsperiode zullen de eerste gegevens vanuit deze registratie voor een beperkt aantal
takken beschikbaar komen.Op basisvan deze gegevens zal analyse plaatsvinden naar deverschillentussen bedrijven en kunnen verbanden worden gelegd tussen diergeneesmiddelengebruik,
diergezondheid,technische en economische aspecten op bedrijfs- en macro-niveau. Daarnaast zal
het onderzoek zich concentreren op het risico-aspect. Inde planperiode zal een oriëntatie
plaatsvinden naar doelstelling envorm van sociaal-economisch onderzoek op het gebied van
dierwelzijn.
planning 1997

Algemeen
Hieronder zijn thema's vermeld die in 1997worden aangevangen en afgerond. Bij de uitvoering
van projecten zal gebruik gemaakt worden van begeleidingscommissies waarin personen van
zowel het Ministerie van LNVals het bedrijfsleven zitting zullen hebben.Op deze wijze wordt
het contact tussen doelgroep en uitvoerders verzekerd.
Door de volgende organisaties wordt naast detrekker instituten LEI-DLOen IMAG-DLO een
bijdrage geleverd aan de invulling c.q.uitvoering van het onderzoekprogramma: ID-DLO,PP,
PAGV, PV,Gezondheidsdienst voor Dieren,ATCen IKC.
Thema bedrijfsontwikkeling
a. In 1997 zullen takverkenningen uitgevoerd worden. Despecifieke takken zullen in overleg
met het MLNVvastgesteld worden. Hierbij wordt gedacht aan champignon-,fruit- en boom-
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teelt en een van de intensieve veehouderijtakken. Pertakverkenning verschijnt een gezamenlijke nota van IKCen LEI-DLOmet eenvisie op de verwachte ontwikkelingen in de sector,
b. De beschikbare modellen voor financieel-economische analysesvan bedrijven en APPROXI
zullen aangepast worden waardoor toekomstige beleidsvragen in een kortere periode beantwoord kunnen worden en beter rekening gehouden kan worden met de dynamiek in de
agrarische sector. Het product zijn verbeterde modellen waarin de dynamiek van de agrarischesector beter gesimuleerd wordt.
Thema Biologische Landbouw
Op basisvan beschikbare gegevensvan circa40 BD/EKO bedrijven zullen analysesverricht worden
om inzicht te krijgen in hun economisch functioneren in vergelijking met zogenaamde gangbare
bedrijven .Voor devollegrondsgroentenbedrijven zal de samenwerking met het PAGVvoortgezet worden. De inzichten zullen in nota's en artikelen voor vakbladen gepubliceerd worden.
Aangevuld met enige capaciteit uit deWDT-taken zal een aantal BD/EKO bedrijven in documentatie worden genomen.
Thema Diergezondheid
Eenopzet wordt gemaakt voor het monitoren van (voorloper-)bedrijven ten aanzien van gezondheid enwelzijn. Dit moet leiden tot een monitoringssysteem.
Inzicht zal gegeven worden in de relatie tussen managementgedrag, diergezondheid en dierenwelzijn. Dit inzicht kan de basisvormen voor management-, en beleidsondersteunende systemen
op dit terrein.
Insamenwerking en overleg met ID-DLOen PPzullen economische aspecten van beheersingstrategieën van dierziekten (bijvoorbeeld NCD)bepaald worden.
Thema Management
Personeelsmanagement, milieumanagement en productmanagementzijn gezamenlijk belangrijk
voor bedrijven om in de komende periode naar een duurzame, concurrerende agrarische sector
te komen. Invoering van dergelijk zorgsystemen komen momenteel echter vrijwel alleen buiten
de agrarische sector voor. Inzicht in de perspectieven van de introductie van dergelijke systemen
(al dan niet in combinatie) isgewenst. Dit geldt zeker voor de glastuinbouw waar in de komende
jaren een sprongvoorwaarts gemaakt moet worden om in detoekomst duurzaam en concurrerendte kunnen worden. Hierbij isinzicht gewenst in de wegen en knelpunten op deze wegen
(bijvoorbeeld financiering, rechtsvormen) om van de huidige bedrijfsstructuur naar een concurrerendetoekomstige structuur te komen. Het resultaat wordt beschreven in een onderzoeksrapport
met beleidsaanbevelingen.
Ten aanzien van de inzet van de capaciteit van IMAG-DLO zijn devolgende werkzaamheden te
verwachten:
Ontwikkeling en toetsing van een proces informatie architectuur voor kwaliteitsmanagement in de landbouw (52307)
Met alsonderdelen:
- In het kader van diergezondheid in beweging wordt, in samenwerking met het ATC,Gezondheidsdienst voor Dieren en het PP, voor de legpluimveehouderij een bijdrage geleverd aan de
ontwikkeling van een Legplanner. Daarnaast wordt een praktijktest uitgevoerd met het
beslissingsondersteunend systeem Legvisie, met alsdoel inzicht te krijgen in de mogelijkheden
van geautomatiseerde managementondersteuning en om inzicht te krijgen in risicofactoren
voor het optreden van productiestoornissen (o.a. dierziekten);
- Om detoegevoegde waarde van gedetailleerde gegevensverzameling in de vleesvarkenssector te kunnen bepalen wordt, in samenwerking met hetATCen het PVBeen analyse gemaakt
van een dataset van het PV.Eenpositief resultaat draagt ertoe bij dat verder gewerkt kan
worden aan de standaardisering van gegevensuitwisseling tussen managementinformatiesystemen en procescomputers in de varkenshouderij:
- In het kader van een optimaal nutriëntenbeheer op melkveebedrijven wordt verder gewerkt
aan deverbetering vaneen meetmethode om non-destructief de hoeveelheid gras,c.q.
mineralen, op een perceelte kunnen bepalen. De resultaten worden gebruikt om via yield
mapping de grasgroei in beeldte brengen. Financiering van deze proef vindt gedeeltelijk
plaats via het bedrijfsleven;
- Het onderzoek naar deverbetering van de informatiearchitectuur richt zich op de ontwikkelingvan een Decision and Control Management System (DCMS)voor de besturing van het
productieproces in een bedrijfssysteem dat gebruik maakt van eenAutomatisch Melksysteem.
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Onderzoek naar modellen voor scheduling van het intern transport bij glastuinbouwbedrijven met mobiele teelten ( 52308)
Om voorbereid te zijn op verder schaalvergroting die het gevolg zal zijn van de herstructurering
in de glastuinbouw wordt nu reeds aandacht besteed aan een geautomatiseerd systeem voor het
oplossenvan scheduling vraagstukken die ontstaan bij detoepassing van geautomatiseerde
transportsystemen. Voor de oplossing van de schedulingvraagstukken wordt gebruik gemaakt
van artificial intelligence technieken. Een beperkte financiële bijdrage vanuit het bedrijfsleven
wordt nagestreefd.
andere relevante
programma's

129, 242, 244, 245, 248,252,294, 295, 298,301

indicatie omvang

totaal 2,3 M / , waarvan 1,4 Mƒten lastevan LNV

projecten

In onderstaand overzicht zijn alleen hoofdlijnen vermeld. Definitieve invulling zal in verder
overleg met DWK en beleidsdirectie LNVplaatsvinden.
Bedrijfsontwikkeling
Takverkenningen en concrete vragen n.a.v.beleidsnotities: 1fte
(afhankelijk van het aantal vragen en de afstemming van de taakinhoud tussen
LEI-DLOenIKC)
Onderhoud, dynamisering beleidsondersteunende modellen op bedrijfsniveau
1 fte
Biologische landbouw
Analyse van bestaande BD/EKO.bedrijven en perspectieven voor omschakeling (exclusief documentatie) 0,5 fte
Documentatie van enkele tientallen BD/EKO bedrijven, 1fte
Diergezondheid (1,5fte in 203 en 0,5 fte gezwaluwstaart met prog.307van ID-DLO)
Economische aspectenvan beheersingsstrategie dierziekten
Managementgedrag, management-, en beleidsondersteunende systemen in relatie t o t
diergezondheid en dierenwelzijn
Monitoring (voorloper)bedrijven ten aanzien van gezondheid en dierenwelzijn
Economische evaluatie vanvoedingsstrategieën in relatie t o t diergezondheid en welzijn
(dit project zal aansluiten bij programma 307van ID-DLO-programma "Vermindering
van het mestoverschot bij varkens en pluimvee door integratie van voeding en gezondheid'; in programma 307 zullen ook economische aspecten worden ingebracht die
specifiek op programma 307 betrekking hebben.)
Totaal 1fte
Management
Ontwikkelingen in de glastuinbouw in relatie tot management, financiering en bedrijfsomvang 1fte
IMAG-DLOProjecten 52307 en 52308 1,3 fte.
Totaal programma 203 (inclusief capaciteit IMAG-DLOen capaciteit voor programma 307 ID-DLO)
7,3 fte
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Boekhouding en Periodieke Rapportage
Drs. K.J. Poppe— LEI-DLO
1996
1998
Boekhoudkundige en (milieu-) technische gegevens over definancieel-economische entechnischeconomische ontwikkelingen en positie van bedrijven in de land- entuinbouw, bosbouw en
visserij worden regelmatig verzameld en bewerkt in het LEI-Bedrijven-Informatienet. Deze
gegevens worden tevens geanalyseerden gebruikt in prognotiserend onderzoek. Doel is
informatie-voorziening van het beleid van EU,nationale overheid en georganiseerd bedrijfsleven, en devoorziening van basisgegevens voor het landbouw-economisch en ander onderzoek.
Het programma isonderverdeeld in twee subprogramma's die apart evalueerbaar zijn:
1. Boekhouding
2. Periodieke Rapportage
Subprogramma Boekhouding
De overheidsbemoeienis met de agrarische sector isrelatief groot. Voor de ontwikkeling en
evaluatie van het landbouw- en visserijbeleid,zowel op EU-als nationaal niveau,wordt door de
beleidspartners regelmatige informatie over definancieel-economische ontwikkeling en positie
van de bedrijven noodzakelijk geacht. Centraal in de probleemstelling staat deverzameling van
gegevens voor het geven van inzicht in defeitelijke financieel-economische ontwikkeling en de
verklaring van de achtergronden hiervan.
Het programma behoort vrijwel geheelt o t decategoriewettelijke en dienstverlenende taken.
LEI-DLO heeft de wettelijke verplichting jaarlijks aan de EUde bedrijfsresultaten en financiële
positie voor tenminste 1500 land- entuinbouwbedrijven door te geven. Naast de verplichte
informatie voor de EUzijn ook data nodig over hoeveelheden van productiemiddelen en producten, met name over milieubelastende inputs perteelt en over de inkomens buiten bedrijf. Deze
gegevensverzameling geschiedt in het licht van de behoeften van de Structuurnota Landbouw en
vormt ook de basisvan veel onderzoek in andere programma's van LEI-DLOzoals Bedrijfsontwikkeling (203), Milieu (129) en Beleid (245).
Voor de nationale overheid en het bedrijfsleven worden boekhoudingen van bosbouw- en
visserijbedrijven gevoerd. Ook hier isde doelstelling, inzicht te geven in de economische ontwikkelingen en het verschaffen van een basisvoor onderzoek in andere programma's van LEI-DLO.
Financieel-economische ontwikkelingen en positie van agrarische bedrijven
Tot het terrein van dit programma hoort de statistische informatie over de ontwikkelingen in
rentabiliteit, inkomen en financiële situatie. Het Nederlandse Informatienet voldoet aan de eisen
die de EUer aan stelt, met uitzondering van de ondergrens aan de bedrijfsgrootte. De EUwil in
detoekomst meer gegevens over inkomsten van buiten de landbouw envan kleinere bedrijven.
LEI-DLOverzamelt reeds gegevens over inkomsten van buiten het bedrijf, maar het voldoet nog
niet aan de laatste wens.
Voor de bosbouw worden particuliere bedrijven geadministreerd. Uitbreiding van de steekproef
t o t overheidsobjecten wordt wenselijk geacht. Behalve aan bos dient ook aandacht te worden
besteed aan de (beheerskosten en functies van de) overige natuurlijke terreinen en de recreatie.
Op basisvan projectfinanciering worden door accountantsbureaus aangeleverde fiscale administraties van loonwerkbedrijven bewerkt tot een bedrijfseconomische rapportage.
Ontwikkeling van technisch-economische relaties in agrarische bedrijven
In het licht van de behoeften van de Structuurnota Landbouw en het beleidsvoornemen "Dynamiek envernieuwing', ishet gewenst detechnisch-economische gegevensverzameling tussen de
land- entuinbouwtakken verder te harmoniseren en aante passen.Daarbij dienen van zoveel
mogelijk bedrijven gegevens per gewas (kostenplaatsen) te worden verzameld.Ook dient een
registratie van milieu-investeringen plaatste vinden.Voor detoekomst dient uitbreiding naar
gegevens over diergeneesmiddelen, bodemkwaliteit en emissieste worden overwogen.
Fundamenteel en toegepast onderzoek op boekhoudkundig terrein
De activiteiten binnen het programma worden afgestemd op de informatie die in de komende
jaren nodig zal zijn. Ook de in detoekomst beschikbare technologie en de houding van de
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deelnemers met betrekking tot het aanleveren van gegevens beïnvloedt de kwaliteit van deze
informatie. Het streven ishet LEI-Bedrijven-Informatienet met het daarbij behorende deelnemersverslag richtinggevend te doen zijn voor deze activiteiten in de agrarische sector. Daarbij
geldt dat het programma eentoonaangevende rol speelt in het beheer van het bedrijfseconomisch begrippenapparaat in agrarisch Nederland. Het LEI-Bedrijven-Informatienet zal verder
worden ontwikkeld, zowel met betrekking tot de gebruikerswensen alsde efficiency van verzameling enverwerking van de gegevens (Boekhouding 2000). Daarbij wordt aandacht besteed aan
het veel eerder beschikbaar komen van gegevens op kas-basis. Naar deverslaggeving (inclusief
inpassing van onderzoeksresultaten) wordt eentheorie-vormend onderzoek voorzien.Voor beide
onderwerpen isadditionele strategische inzet nodig. In het kader van het EU-FAIR-programma
wordt een concerted action uitgevoerd (PACIOLI) om ook het Europese boekhoudnet te vernieuwen en aante passen aanveranderende gebruikerswensen en nieuwetechnologie dient een
follow-up te komen. Financiering door de EUisdarbij vermoedelijk te verwezenlijken.
Subprogramma Periodieke Rapportage
aanleiding

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

doel

Het programma behoort grotendeels t o t de categorie dienstverlenende taken. Het programma
draagt door regelmatige informatie over de achtergronden van de ontwikkelingen op financieeleconomisch entechnische-economische gebied bij aan de ondersteuning bij beleidsvorming.
Voorlopige en definitieve gegevens uit het LEI-Bedrijven-Informatienet worden gepubliceerd in
statistische rapportages. Op basisvan aanvullende cijfers over prijs-en kilogram-ontwikkeling
worden prognoses en ramingen gemaakt.
Concurrentiekracht en continuïteit van bedrijven en sector zijn randvoorwaarden bij het te
voeren milieubeleid. Bij de beslissingen op bedrijfsniveau over continuïteit isde financiële positie
van de bedrijfsopvolger mede van doorslaggevende betekenis. Het voornemen isperiodiek de
kennis over dit onderwerp te actualiseren. Daartoe behoort ook de kennis over de fiscale positie.
Voor de beoordeling van de concurrentiekracht van de Nederlandse bedrijven iseen rapportage
naar de bedrijfsuitkomsten in Europees verband voorzien.
Intoenemende mate wordt het LEI-Bedrijven-Informatienet gebruikt om inzicht te geven in
onderwerpen waarmee bij de bedrijfskeuze geen rekening isgehouden. Bestudering van de
daarbij optredende statistische problemen ende mogelijke oplossingen (bv. post-stratificatie bij
panel-onderzoek) is gewenst.

planning 1997

Aanpak en werkwijze
Het LEI-Bedrijven-Informatienet iseen representatieve steekproef uit de bedrijven boven een bepaalde bedrijfsomvang. Desamenstelling en representativiteit van het informatie net wordt getoetst en aangepast aan de ontwikkelingen in de populatie. Eendeel van de steekproefbedrijven
wordt jaarlijks vervangen om vertekening van de bedrijfsuitkomsten te voorkomen (leereffect
van het beschikbaar zijn van een bedrijfseconomische boekhouding van het bedrijf). Verwerking
van de bedrijfsgegevens met uniforme bedrijfseconomische entechnische uitgangspunten iseen
essentiële voorwaarde voor gebruik in het onderzoek. Normen voor de ingezette arbeid van
eigen personeel,vermogen, duurzame productiemiddelen enveldinventaris worden verkregen
op basisvan informatie door externe berichtgevers. Instructies voor het verzamelen van de
gegevens worden jaarlijks geactualiseerd.
Het invoeren van de bedrijfsgegevens geschiedt met behulp van een personal computer. Deze
gegevens worden vervolgens ingevoerd in eencentraal computersysteem voor het maken van
het deelnemersverslag. Jaarlijkswordt het verwerkingsprogramma geactualiseerd.Voor een
compleet overzicht van dewerkwijze wordt verwezen naar de LEI-uitgave'Het LEI-boekhoudnet
vanA t o t Z'.
Bovenstaande activiteit wordt ondersteund door de ontwikkeling van een boekhoudsysteem en
deelnemersverslag, dat zo goed mogelijk isafgestemd op de huidige (entoekomstige) wensen
van de gebruikers en op de efficiency van de dataverzameling in het lichtvan de ontwikkelingen
in automatisering en informatisering.
De databank met bedrijfsgegevens vormt de basisvoor de publikatie van de bedrijfsuitkomsten.
Deverdere ontwikkeling van het boekhoudsysteem en het deelnemersverslag moet leiden tot
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een verdere harmonisatie van de gebruikte boekhoudsystemen in land- entuinbouw, bosbouw
en visserij. Hiervoor iseenveranderingsanalyse en een analyse van de data- en procesmodellen
uitgevoerd. In 1997 zal gebouwd worden aan het nieuwe decentrale systeem voor de land- en
tuinbouwbedrijven. Zo mogelijk mede via de aanschaf van een pakket. Voor bosbouw, natuurbeheer envisserij isde informatie-analyse uitgevoerd. Per 31 december 1997zal een extra balans
worden opgenomen om het boekjaar van mei-april te harmoniseren naar januari-december. Een
verdere harmonisatie van de steekproef isuitgevoerd. De resultaten daarvan zullen in 1997
beschikbaar komen.
Meer fundamenteel onderzoek om detotale verslaggeving te bestuderen vanuit de denkwereld
van de individuele ondernemer met gebruikmaking van informatie-theoretische concepten en
andere cognitieve inzichten isafhankelijk van de beschikbaarheid van externe financiering.
De looptijd van het LEI-Bedrijven-Informatienet isniet vastgelegd. In de EU-wetgeving is wel
vastgelegd dat de Commissie 1keer in de 10jaar rapporteert aan de Raadvan Ministers over het
nut van het informatienet.
Fasering en samenhang
Het onderzoek naar de financieel-economische entechnische relaties geschiedt met een vaste
frequentie. Theorievorming en instrumentontwikkeling zijn ondersteunende activiteiten in dit
programma.
andere relevante
programma's

129, 203en 245

indicatie omvang

totaal 12,0 M / , waarvan 11,6Mƒten lastevan LNV

projecten

Gedurende het gehele jaar worden boekhoudingen bijgehouden. Rapportering van definitieve
uitkomsten aan de EUvindt in het eerste kwartaal plaats. Ook de bedrijfskeuze wordt in dat
kwartaal uitgevoerd. De in het programma opgeleverde producten zijn de volgende:

60901
63001
63002
663002
63003

Software boekhouding (LEI-DLO,D.Verwaart)
Tape met gegevens voor EU(LEI-DLO,K.J. Poppe)
Verslag bedrijfskeuze 1997 (PR-4)(LEI-DLO,J. Dijk)
Selectieplan 1998 (PR-4) (LEI-DLO,...)
Bss-1995 (PR-63) (LEI-DLO, K.J. Poppe)

63004 en
Waarderingsnormen (LEI-DLO,A. Boers)
64001

63005 en
64002
63009
65001
65002
62000

Databank boekhouding 1995 (LEI-DLO,A. Boers)
Verslaggeving BOVAL 1995 (LEI-DLO,J.P.M,van Dijk)
Databank kottervisserij 1996 (LEI-DLO,W.P. Davidse)
Databank mosselkwekerij 1996-vrl. (LEI-DLO,W.P. Davidse)
Databank part. bosbedrijven 1995(LEI-DLO,J. Luijt)
Boekhouding 2000:
63012
Pakket voor proeftuin (LEI-DLO,D.Verwaart )
62103
PACIOLI:eindrapport (LEI-DLO,G.Beers)
Nader te bepalen, afhankelijk van financiering:
Boekhouding 2000,waarin door toepassing van moderne elektronische communicatie een
verdere aanpassing van het boekhoudnet aan gebruikerswensen plaatsvindt enwaardoor de
efficiency van verzameling enverwerking van gegevens verder wordt verbeterd. Meer kennis van
administratieve organisatie en controle-leer (accountancy) kan daarbij nodig zijn. Verder dient te
worden nagegaan in welke mate concepten uit de sociologie en psychologie (zoals bedrijfsstijlen,
ondernemersstijlen, leerstijlen) in het informatienet toepasbaar en bruikbaar zijn.
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programma 245

Nationaal en internationaal beleids-en ontwikkelingsgericht
landbouw-economisch onderzoek

programmaleider

Drs.J.H.Post— LEI-DLO

aanvangsjaar

1996

eindjaar

1998

samenvatting

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

aanleiding

Vanuit verschillende beleidsterreinen wordt invloed uitgeoefend op de ontwikkelingen in de
agrarische sector, de bosbouw en devisserij en de daarmee verbonden toeleverende en verwerkende diensten en bedrijven. Bij devoorbereiding en uitvoering van het beleid dient met een
groot aantal factoren rekeningte worden gehouden.Zowel de beleidsmakers als het bedrijfsleven en overige betrokkenen hebben kennis en inzicht nodig omtrent de effecten van die factoren op de ontwikkeling in de genoemde sectoren inwisselwerking met de getroffen ente nemen
beleidsmaatregelen.Voor strategische beleidsvorming iseveneens inzicht nodig in mogelijk
cumulatieve effecten van verschillende factoren en maatregelen op de ontwikkelingen in de
sector ende effectiviteit en doelmatigheid van het beleid.
Het onderzoek isgericht op beleidsvoorbereiding en-evaluatie van de nationale en regionale
overheden, het georganiseerde bedrijfsleven en andere bij het beleid betrokken organisaties
binnen Nederland.

doel

Het doel van het onderzoek binnen dit deelprogramma ishet verschaffen van de kennis en
inzicht nodig voor de beleidsontwikkeling ten aanzien van de land- entuinbouw, de bosbouw en
de visserij op nationaal en regionaal niveau. Het onderzoek moet bijdragen t o t het ontwikkelen
vaneen strategische visieop sectoren en regio's.Een integrale benadering staat hierbij voorop,
in die zin dat aandacht wordt besteed aan dewisselwerking tussen verschillende economische en
technische factoren,alsook aan mogelijke cumulatieve effecten van beleidsmaatregelen vanuit
verschillende beleidsterreinen op de ontwikkelingen in de sector.
Medetegen de achtergrond van de herbezinning van detaken van het ministerie van LNVzal in
de komendejaren aandacht besteed moeten worden aan analyses gericht op het verkrijgen van
meer inzicht in de doelmatigheid en effectiviteit van beleidsmaatregelen. De planning op
langere termijn isverder gericht op het kunnen koppelen van aanwezige modellen voor beleidsanalyse en op het ontwikkelen van een raamwerk voor beleidsanalyses. Eveneens is capaciteit
nodig voor studiester onderbouwing van visies op regio's en sectoren.
B. Internationaal beleidsvoorbereidend en -evaluerend onderzoek

aanleiding
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Deontwikkelingen in de land- entuinbouw, de bosbouw en de visserij en het beleid dienaangaande in de Europese Unieworden door velefactoren beïnvloed. Beleidsmakers en overige
betrokkenen dienen inzicht te hebben in deze factoren en hun effect op de ontwikkelingen in de
genoemde sectoren.Detaakstelling voor het onderzoek binnen dit deelprogramma isom de
gevolgen van getroffen en overwogen beleidsmaatregelen binnen de EUenvan overig relevant
internationaal beleid (overige Europese en overige OECD-landen)voor de economische situatie

en perspectieven van de diverse sectoren in de lidstaten van de EUafzonderlijk en de EUals
geheel in beeldte brengen. Het onderzoek analyseert het beleid tegen de achtergrond van en in
wisselwerking met algemeen economische entechnische ontwikkelingen. Het onderzoek is
gericht op het verschaffen van relevante kennis en inzichten aan:
- de Nederlandse overheid, het georganiseerde bedrijfsleven en overige betrokken instanties
ten behoeve van de voorbereiding van het beleid op EU-niveau en het internationale handelsoverleg;
- de Europese Commissie en overige EU-instanties alsmede overige internationale organisaties
bij devoorbereiding en evaluatie van beleid op internationaal niveau.
doel

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

aanleiding

Duurzaam landgebruik
Omdat duurzaam gebruik van de grond zowel op de korte en lange termijn van essentieel
belang isvoor de agrarische productie capaciteit in SSAen Azië, iser grote behoefte aan multidisciplinaire wetenschappelijke ondersteuning bij het analyseren en evalueren van landgebruik
en voor het verkennen van alternatieve landbouwgebruikssystemen. In dit programma wordt
getracht om de integratie van agro-technische en agro-economische kennis operationeel te
maken. Dit moet leident o t een algemeentoepasbare methodologie, die zowel beleidsmakers
moet ondersteunen bij het verkennen van de ontwikkelingsmogelijkheden, als op regionaal en
bedrijfsniveau ondersteuning geeft bij landgebruiksbeslissingen en bedrijfsmanagement.
Internationale handelsbetrekkingen
Deafbraak vantariefmuren in dewereld, het onstaan van de Europese Unie en de introductie
van nieuw milieubeleid,waarbij eisenworden gesteld aan productiewijze en afvalverwerking,
leidt tot handelsverschuiving en handelscreatie. Op macro-niveau worden deze effecten geanalyseerd door middel van grote toegepaste algemeen evenwichtsmodellen, met een hoog niveau
van aggregatie. Erisechter veelal behoefte aan kennis omtrent de gevolgen voor specifieke
producten en productgroepen. Daarvoor iseen gedetailleerdere aanpak noodzakelijk, waarbij
gekeken wordt naar concurrentiepositie, productielocaties, marketingkanalen, de organisatie van
de bedrijfskolom, etc. De onderzoeksresultaten kunnen door diverse beleidsmakers worden
gebruikt. Nederlandse beleidsmakers kunnen kennis nemen van deveranderingen in de internationale concurrentiepositie met betrekking tot specifieke producten en productgroepen en daar
het beleid op afstemmen.Ook de effecten vantoekomstig beleid kunnen door middel van
scenario studies worden geanalyseerd. Daarnaast zal de studie aan beleidsmakers in ontwikkelingslanden informatie verstrekken over de mogelijkheden van exportbevordering en stimulering
van directe investeringen in bepaalde sectoren. Hierbij bestaat de mogelijkheid om aan te sluiten
bij de exportdiversificatieprogramma's van de Wereldbank

doel

Duurzaam landgebruik
De doelstelling van het onderzoek ligt enerzijds op het verder ontwikkelen van een multidisciplinair analytisch instrumentarium en anderzijds in het gebruiken van deze instrumenten om
duurzame landgebruikssystemen te bevorderen. Het onderzoek bouwt voort op det o t dusver
bereikte resultaten. In het DLV-project dient het prototype model verder te worden ontwikkeld,
met name waar het gaat om deverwachtingen van de boer met betrekking t o t de toekomstige
opbrengst van investeringen in bodemvruchtbaarheid. Verder zal het prototype model worden
toegepast en zalworden gezocht naar eentoepassing in een Aziatisch land. Dedoelstelling voor
het NUTMON project isIntegrated Nutrient Management (INM)technieken te ontwikkelen voor
SSA,waarbij zowel voor boeren,voorlichting en NGOsals regionale en nationale beleidsmakers
de doelgroep zijn. Ook hierbij is integratie vantechnische met beleidsinstrumenten een belangrijk aandachtspunt. Tevens zal de voedselzekerheidssituatie inWest-Afrika (SADAOC-project)
specifieke aandacht krijgen.
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Internationale handelsbetrekkingen
De doelstelling van het onderzoek naar internationale handelsstromen iseen instrumentarium te
ontwikkelen entoe te passen om de effecten van veranderingen in de internationale handelsrelatieste analyseren op product(groeps)niveau.Voor nader te bepalen producten en/of productgroepen wordt gedacht aan bestudering van
- De effecten van milieukeurmerken en milieu-eisen die gesteld worden aan de productiewijze
van importgoederen;
- Het effect van Nederlandse beleidsmaatregelen op directe Nederlandse investeringen in de
agrarische sector in ontwikkelingslanden;
- De mogelijkheden en gevolgen van eentoenemende export van agrarische producten naar
Europa ten gevolge van de afspraken binnen de GATT/WTOen de oriëntatie van ontwikkelingslanden op exportbevordering en productdiversificatie;
- Het effect van beleidsmaatregelen (zoals bijvoorbeeld een energieheffing) op de concurrentiepositie van agrarische producten uit ontwikkelingslanden.
Voor alle onderdelen zal gezocht worden naar deelfinanciering door derden voor zover het
detoepassing de ontwikkelde analysemethoden betreft.
planning 1997

Eenaantal in 1996 lopende projecten zullen in 1997worden voortgezet. Voor een uitgebreide
beschrijving van deze projecten wordt verwezen naar voorgaande onderzoekprogramma's.
Hieronder volgt een korte beschrijving van hette verwachten resultaat in 1997.
In 1997wordt het onderzoek 'Landbouwsystemen in de Europese Unie met een hoge natuurwaarde' afgerond. Doel van het onderzoek isom de economische potentie en levensvatbaarheid
te verkennen van landbouwsystemen in de EUin gebieden met een hoge natuurwaarde, dit
onder behoud van extensieve beheersmethoden. In 1997 ligt de nadruk op de invloed van
gewijzigde omstandigheden in het landbouw-milieubeleid op de economische potentie. De
eindrapportage vindt eveneens in 1997plaats,terwijl een Engelstalig artikel aan een tijdschrift
met externe referee wordt aangeboden. Eriseen begeleidingscommissie aanwezig waar de
Directies Natuurbeheer en Internationale Zaken invertegenwoordigd zijn.
Dedoorlooptijd van het promotie-onderzoek 'Demand and Supply modelsfor Dutch Horticulture'
is van januari 1995t/m december 1998. Het doel van het onderzoek ishet ontwikkelen van een
samenhangende setvan vraag-en aanbodmodellen voor subsectoren van de Nederlandse landentuinbouw. Het onderzoek wordt begeleid door de LUW en LEI-DLO.In 1997wordt de aanbodkant in het model ingebracht en worden schattingen van het aanbod gemaakt. Ook vindt in
1997 de integratie tussen vraag en aanbod plaats.
Op het terrein van ontwikkelingssamenwerking zijn er een aantal doorlopende projecten (DLV,
NUTMON (project met in 19970,2 fte EU-contrafinanciering), IACen exportbevordering).
Tevenswordt op DLO-niveau gewerkt aan het indienen vantwee gecoördineerde onderzoekprogramma's waarin LEI-DLOsamenwerkt met AB-DLO,CPRO-DLO, IMAG-DLO, ID-DLO, IBN-DLO,
SC-DLO.
Het project 'Future of European Agriculture'wordt uitgevoerd in samenwerking met het Centraal
PlanBureau (CPB)en de Stichting Onderzoek Wereldvoedselvoorziening (SOW-VU, projectleiding). In 1997 zal in het kader van dit project verder worden gewerkt aan de ontwikkeling van
het European Union Agricultural Model (EUAM). Dit model heeft betrekking op de EU-15,
hierbinnen worden landen,regio's en groepen agrarische bedrijven onderscheiden. Eind 1997zal
dit model, dat kan worden beschouwd alseen geactualiseerde en verbeterde opvolger van ECAM
(ECAgricultural Model) beschikbaar zijn voor beleidsanalyses. In de opbouwfase kunnen reeds op
een aantal onderdelen beleidsanalyses worden uitgevoerd. Erisgeen begeleidingscommissie
aanwezig.
Het onderzoek 'De internationale perspectieven voor de Nederlandse tuinbouwsector in het licht
van veranderende handelsrelaties met landen in Midden en Oost-Europa en rond de MiddellandseZee'wordt in 1997afgesloten. Het onderzoek richt zich op de analyse van de huidige en
toekomstige handelsstromen tussen de EU-en Nederland in het bijzonder- en de MOE-landen
enerzijds en de landen rondom de Middellandse Zee anderzijds op het gebied van groenten-,
fruit- en sierteeltproducten om meer gefundeerd de positie van Nederland te bepalen ter voorbereiding op eventuele aanpassingen in het Europese marktordenings- en handelsbeleid. In 1997
ligt de nadruk op de uitwerking van de handelsrelaties met de Middellandse Zee-landen. Eris
een begeleidingscommissie, bestaand uit vertegenwoordigers van de directies Industrie en
handel, Internationale Zaken en Landbouw.
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Het project 'Visserijbeleid van de EU'isnieuw. Het project heeft tot doel de directie Visserij te
ondersteunen bij de ontwikkeling van de gewenste positie in Brusselten aanzien van het GVB na
2002. De gedachtenvorming en standpunten binnen Nederland en de ECwordt geanalyseerd.
Inzicht wordt verkregen in de consequenties van beleidsopties voor de Nederlandse positie. De
fasering geschiedt in overleg met directie Visserij om zo goed mogelijk de behoeften te dekken.
De uitvoeringsperiode ligt tussen 1/1/97en 1/7/98.Gedurende het onderzoek zal regelmatig
overleg met de directie Visserij (Vaesen Barel) plaatshebben.
Het onderzoek 'Management of EconomieImpacts of Fishery Management Decisions' is een
nieuw FAIR-project, in samenwerking met Duitse en Spaanse onderzoekinstellingen. Het doel is
het ontwikkelen entoepassen van een model waarmee de economische gevolgen van visserijbeheersmaatregelen kunnen worden geschat voor enkele belangrijke segmenten van de Nederlandse vissersvloot (in feite een formalisering/standaardisering van een regelmatig terugkerende
ad hoc activiteit). De looptijd van het onderzoek istwee jaar. Het resultaat in 1997 iseen geharmoniseerd databestand met geschatte onderlinge relaties,terwijl ook een eerste modelopzet
verwacht mag worden
Een half fte isgereserveerd voor kortlopende vragen van de beleidsdirecties richting LEI-DLO.De
inhoud wordt bepaald door de aanwezige behoeften (politieke agenda).
Eendeel van het werkprogramma valt onder deWettelijke en Dienstverlenende taken (WDT).
Hieronder valt het Landbouw-Economisch bericht, dat een overzicht geeft van de actuele economische situatie in de Nederlandse agrarische bedrijfstak. Ook dejaarlijkse ramingvan de
sectorrekening valt eronder. Erwordt voor Eurostat een raming gemaakt van het agrarisch
inkomen in het lopendejaar ten behoeve van het gemeenschappelijk markt- en prijsbeleid. Een
ander project isde macro-economische input-outputanalyse van de Nederlandse landbouw.
Berekeningen worden uitgevoerd naar de betekenis van de agrarische sector voor de Nederlandseeconomie.
Capaciteitsknelpunten in 1997
Devolgende projectvoorstellen zijn gebaseerd op dewensen van de beleidsdirecties voor 1997.
Ten eerste de publicatie 'Europese 'BEF' (Bedrijfsuitkomsten En Financiële positie)'. Op basis van
gegevens uit het Europese boekhoudnet, landbouwrekeningen en buitenlandse handel wordt
inzicht verschaft in de concurrentiepositie van de Nederlandse bedrijven. In deze editie kan
rekening worden gehouden met dewensen die bij LNV leven in het kader van voorbereiding op
het EU-voorzitterschap van Nederland.Deeerste Europese BEFzal in oktober 1996 gereed zijn en
isbegeleid door een commissie onder voorzitterschap van de directie Landbouw (voorzitter:
drs.G.G.van Leeuwen). De publicatie wordt onder de aandacht gebracht van de Europese
Commissie, mede om tot verdergaande samenwerking met andere lidstaten te komen. De
Europese BEF,editie 1997, kan naar verwachting in september/oktober 1997gereed zijn en zal
door een commissie (met LNV-vertegenwoordiging) begeleid worden.
Het verrichten van korte sectorvisiesvoor jaarlijks een aantal sectoren. De invloeden van beeldveranderingen in detijd (1985, 1995,2005),trends, kansen en omgeving (bedreigingen) op het
beleid van LNVstaancentraal.
Opdrachten in het kader van fiscale beleidsontwikkeling door LNV (vereenvoudiging, vergroening). Defiscale module in het Financieel Economisch Simulatie (FES-)model berekent de effecten
van veranderingen in het fiscale systeem zowel op bedrijfs- alssectorniveau.
Het project 'Farm Bill/WTO', een analysevan de ontwikkeling van het Amerikaanse landbouwbeleid (Farm Bill) tegen de achtergrond van een komende GATT/WTO-ronde envan de betekenis
van deze ontwikkeling voor de positie van deEU.
Eenproject dat beoogt meer zichtte krijgen op de ontwikkelingen op (middel)langetermijn op
de wereldmarkt voor devoor Nederland belangrijke agrarische producten (onder meer granen).
Eenonderzoek naar de haalbare productieniveaus voor de belangrijkste landbouw-producten in
Oost-Europa tegen de achtergrond van eenvoorziene toetreding alsmede op de consequenties
voor landbouwbeleid en concurrentiepositie.
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Een ander project betreft de mogelijke veranderingen in het EU-marktordeningsbeleid en de
consequenties daarvan voor de positie van Nederland (granen,zuivel, rundvlees, groenten,
tomaten). Hierbij moet o.a. gedacht worden aanveranderingen met betrekking t o t het quotumbeleid, plafonnering van steun,GATT-commitment met betrekking t o t producten intensieve
veehouderij, preferentiële afspraken met derde landen, mogelijkheden voor cross-compliance
etc.
andere relevante
programma 's

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

indicatie omvang

totaal 3,2 M / , waarvan 1,8 Mƒten laste van LNV

projecten

...

FEA(vervolg op ECAM) (LEI-DLO,P.J.J.Veenendaal)
Oost-Europa- en Middellandse Zeelanden (LEI-DLO,S.van Berkum)
Agrarisch grondgebruik in EU(LEI-DLO,F. Brouwer)
Vraag en aanbodmodellen Land-entuinbouw (LEI-DLO, M. van der Zouw)
Projecten voor ontwikkelingssamenwerking (LEI-DLO,A.J.de Jager) (waaronder EUcofinanciering Nutmon)
Visserijbeleid 2002 (LEI-DLO,P.Salz)
Kortlopende vragen (LEI-DLO,J.H.Post)
Het EU-project 'Management of Economie Impacts of Fishery Management Decisions' (50%
contrafinanciering EU) moet nog in dit overzicht worden ondergebracht. Dit betekent dat er
overleg moet plaatsvinden over welk van bovenstaande projecten wordt geschrapt dan wel
wordt getemporiseerd. In 1997 gaat het, evenals in 1998,om 0,4fte programmafinanciering.
Knelpunten voor 1997
Op basisvan overleg met de beleidsdirecties landbouw, internationale zaken en vis heeft LNV
voor 1997 nog devolgende wensen:
Europese BEF(Bedrijfskosten enfinanciële positie) (LEI-DLO, K.J. Poppe)
Korte sectorvisies (jaarlijks aantal sectoren) (LEI-DLO,J.H.Post/G.S.Venema)
Fiscale beleidsontwikkeling (LEI-DLO,G.S.Venema)
Farm Bill/WTO (LEI-DLO,J.H.Post)
Middellange termijnontwikkelingen op wereldmarkt (voor Nederland belangrijke
agrarische producten) (LEI-DLO,J.H.Post)
Productieniveaus in Oost-Europa en consequenties voor landbouwbeleid en concurrentiepositie (LEI-DLO,J.H.Post)
Veranderingen in EU-marktordeningsbeleid en consequenties voor Nederland (LEI-DLO,
J.H. Post)
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programma 248

Economische aspectenvan deontwikkeling van het landelijk
gebied

programmaleider

Dr.J.H.A. Hillebrand — LEI-DLO

aanvangsjaar

1996

eindjaar

1999

samenvatting

Het programma isgericht op de analysevan de economische aspecten van ontwikkelingen in de
verschillende landelijke gebieden in Nederland en daarbuiten. Aandacht wordt ook besteed aan
de mogelijkheden om deze ontwikkelingen met overheidsbeleid te sturen.Verder wordt rekening gehouden met de inbedding van devraagstukken in een nationale en internationale
context.

aanleiding

Het landelijk gebied kan verschillende functies vervullen. Die functies zijn onder andere het
bieden/leveren van eenwoon- en werkplek, van voedsel, natuur, landschap, recreatiemogelijkheden en drinkwater. Binnen het landelijk gebied zijn allerlei actoren actief. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de overheid,ondernemers en gepensioneerden. Die actoren zijn op
een bepaalde manier met de functies verbonden. Het gaat daarbij niet om een één op één
relatie, maar wel zullen bepaalde actoren de ene functie belangrijker vinden dan de andere.
Problemen doen zichvoor als er in de beleving van de actoren geen evenwicht bestaat tussen de
diverse functies. Globaal gesteld kunnen ertwee situaties onderscheiden worden. In de eerste
situatie ishet probleem dat er te veel functies zijn, die elkaar dus in deweg zitten (overdrukgebieden). In detweede situatie komen de inkomens genererende functies niet goed t o t hun recht.
Erisdan eigenlijk eentekort aanfuncties (onderdrukgebieden).
Door het beleid wordt intoenemende mate geprobeerd rekening te houden met het bestaan
van meerdere ensomsconcurrerende functies en daarmee verbonden actoren. Dat betekent dus
een verschuiving van op bepaalde functies gericht beleid naar een integrale aanpak van problemen, waarbij het uiteindelijk doel iservoor te zorgen dat er naar de mening van de betrokken
actoren evenwicht bestaattussen deverschillende functies.
Een en ander betekent dat de verschillende functies bij de bestudering van het landelijk gebied
in samenhang moeten worden beschouwd en dat deverschillende actoren allemaal in die
analyse moeten worden betrokken. In aanvulling op de noodzaak van een functie- en een artoroverstijgende aanpak, iser de behoefte aan een specifieke invulling van het onderzoek per
regio. Vanwege de (grote) diversiteit die er bestaat tussen de verschillende gebieden in Nederland kent, bij wijze van spreken,elk gebied z'n eigen problematiek. Dit laatste gegeven isook de
reden dat in het overheidsbeleid sprake isvan decentralisatie van bevoegdheden van de rijksoverheid naar de regionale en locale overheden. Dit neemt overigens niet weg dat ook rekening
moet worden gehouden met nationale en internationale aspecten die verbonden zijn met de
problematiek van het landelijke gebied.
Op grond van het bovenstaande kan de probleemstelling die ten grondslag ligt aan dit programma, alsvolgt worden beschreven:
'Welke economische en socio-culturele problemen ten aanzien van het evenwicht tussen de
diverse functies doen zich nu en in de toekomst in de verschillende plattelandsgebieden in de
beleving van de verschillende actoren voor en welke organisatorische en andere oplossingen
kunnen daarvoor worden geformuleerd?"
De primaire doelgroep van het programma is LNV.Daarbij gaat het dan met name om de directies GRR,Natuurbeheer en Landbouw. Ook van belang zijn de regionale directies.
Schematisch is in defiguur het onderzoekterrein van het LEI-DLO programma 248 weergegeven.
Het doel van het programma ishet vanuit een economische of socio-culturele optiek verschaffen
van adequate informatie aan diverse met het platteland verbonden actoren over ontwikkelingstendenties en-mogelijkheden op het platteland.Adequaat wil zeggen dat de informatie e r t o e
moet bijdragen dat regio's,gelet op de diverse functies, zich optimaal kunnen ontwikkelen. Bij
'informatie' gaat het zowel om feitelijke gegevens alsom inzichten.
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LEI-DLO

LEI-DLO

LEI-DLO

Figuur Het onderzoeksterrein van programma 248

Om de doelstelling van het programma te realiseren dient eerst een vraag van methodologische
aard beantwoord te worden.Dezevraag luidt:
'Op welke manieren c.q.via welke instrumenten kan informatie verschaft worden aan diverse bij
het platteland betrokken actoren over ontwikkelingstendenties en -mogelijkheden in de verschillende plattelandsgebieden?'
Intheorie bestaat de beantwoording van dezevraag uit het achtereenvolgens verrichten van de
volgende drie taken:
1. Het in kaart brengen van het terrein van onderzoek. Het gaat daarbij om het definiëren van
deverschillende actoren op het platteland,met bijbehorende doelstellingen en randvoorwaarden ten aanzien vanfuncties, envan de interacties dietussen deze actoren bestaan. Dit
komt neer op het maken van een kwalitatieve analyse van de determinanten van de ontwikkelingsrichtingen van het platteland. Het product van deze analyse iseenconceptueel model
waarin wordt beschreven hoe de gedragingen van deverschillende actoren in elkaar grijpen
enwelke functies samenhangen of concurreren.
2. Wanneer de kwalitatieve analyse isafgerond, kan op grond daarvan overgegaan worden t o t
het verzamelen van data,waarmee de analyse kanworden gekwantificeerd en gevalideerd.
Indezetweede taak zal in eerste instantie de aandacht worden gericht op bepaalde plattelandsgebieden en op bepaalde probleemvelden.
3. De derde taak isdeontwikkeling van instrumenten waarmee informatie kanworden verschaft over toekomstige ontwikkelingstendenties en-mogelijkheden van het platteland. Het
kan daarbij gaan om kwalitatieve verkennende methoden, zoals de scenario-methode, maar
ook om kwantitatieve methoden,zoals econometrische en/of simulatiemodellen. Het product
isde invulling (operationalisering) van het ontwikkelde conceptuele model voor specifieke
gebieden en specifieke problemen en/of aspecten.Bij deze operationalisering zal ook aandacht worden geschonken aan de beoordeling en eventueel de aanpassing van het conceptuele model.
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Wanneer de methodologische vraag beantwoord is,kan begonnen worden met de toepassing
van de ontwikkelde instrumenten op de specifieke problemen die in bepaalde plattelandsgebieden spelen.De keuzevan dezetoepassingen zal in nauw overleg met belanghebbenden moeten
plaatsvinden.
In de praktijk zullen de ontwikkeling van de instrumenten en de toepassing daarvan deels gelijk
met elkaar oplopen.Anders gezegd:de genoemde stappen zijn vaak wel te onderscheiden, maar
kunnen niet worden gescheiden.
planning 1997

Naconsultatie van devoor dit programma meest relevante directies van LNV isbesloten de
aandacht in 1997vooral te concentreren op de problematiek van de allocatie van functies in het
landelijk gebied en het bepalen van de regionaal-economische effecten daarvan. Het gaat
daarbij om vier aspecten:
a. het opsporen van de factoren die van invloed zijn op het ruimtegebruik van de diverse
functies;
b. het bepalen van de mogelijkheden voor beïnvloeding van dat ruimtegebruik;
c. het nagaan van dete verwachten ontwikkeling ten aanzien van de ruimtelijke verdeling van
functies bij bepaalde omgevings- en beleidsscenario's;
d. het aangeven van deconsequenties van veranderingen in het ruimtegebruik voor de
regionaal-economische ontwikkeling.
Twee projecten worden op dit terrein onderscheiden. Project A richt zich op de allocatie van
functies via de markt, en bouwt deelsvoort op het in 1996 samen met onder andere CPB,RIVM
en RPDuitgevoerde onderzoek Regionale Grondbalansen. Project Bbetreft de allocatie van
functies via interventie (beleidsingrijpen). Belangrijk in dat verband isdevraag hoe functies
zonder marktprijs afgewogen kunnen worden tegen functies waarvoor wel een dergelijke prijs
geldt. Wat betreft deze problematiek kanvoortgebouwd worden op het in 1996 en eerdere
jaren uitgevoerde project Economie en natuur. Deexacte inhoud van de projecten A en Bzal in
overleg met de gebruikersgroep worden vastgesteld.
Eendeel van de capaciteit wordt gereserveerd voor ad-hocvragen. Deze ruimte isbedoeld om
LNV in de gelegenheid te stellen het sociaal-economisch onderzoek meer inte zetten voor
oplossing van (zeer) actuele beleidsvragen. Deervaring uit het recente verleden leert dat voor dit
soort vragen tenminste 0,40 fte per jaar benodigd is,ofwel 10procent van detotale capaciteit.
De resultaten van het onderzoek zullen hoofdzakelijk bestaan uit publicaties in de vorm van
rapporten, bijdragen aan congressen en (inter)nationale publicaties. Om de onderzoeksresultaten
ook onder een breder publiek bekendheid te geven,zullen lezingen gehouden worden en zal
gestreefd worden naar artikelen in meer populaire tijdschriften.

andere relevante
programma's

272,274,314,316,

indicatie omvang

totaal 0,8 M / ten lastevan LNV

projecten

62104
62101

Labour strategies of farm women (contra-fin.EU)
Sustainable landuse (contra-fin.EU)
Particulieren en bosuitbreiding (add.fin. Bosbeleidsplan)
Kortlopende vragen
Zwaluwstaarten met projecten andere programma's (Nog nader te bepalen in de loop
van 1996)
Zwaluwstaart Recreatie-onderzoek progr. 272
Allocatie van functies via de markt
Waardering ongeprijsde functies

(Indien het EU-voorstel'Monitoring the socio-ec.Situatie inthe rural areas...'wordt gegund,
dient van de zwaluwstaartprojecten of de nieuwe projecten capaciteit te vervallen)
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programma 310

Economie, Bedrijfsvoering en Milieukwaliteit

programmaleider

Ir. D.W. de Hoop -LEI-DLO

aanvangsjaar

1997

eindjaar

2000

samenvatting

In dit programma vindt een afstemming en integratie plaats van diverse bestaande monitoringsprojecten op het gebied van economie, milieu en bedrijfsvoering. De projecten worden op
verschillende niveaus uitgevoerd,variërend van het intensief monitoren op een relatief klein
aantal bedrijven (gangbaar, voorlopers, ecologisch,koploper - De Marke) tot het minder intensief
monitoren op veel bedrijven.Tussen deze projecten dient eenwisselwerking op te treden.
Relaties die in de intensieve monitoringsprojecten worden aangetoond tussen bedrijfsvoering en
milieukwaliteit kunnen gebruikt worden voor het vertalen van de bedrijfsvoering van grotere
aantallen bedrijven naar milieukwaliteit op regionaal en nationaal niveau. Empirische gegevens
dienen ter validatie van modellen, daarnaast worden de modellen ingezet voor verklaring van
relaties in de empirische gegevens. Het programma richt zich in eerste instantie vooral op aandachtsvelden voortvloeiend uit de Integrale Notitie Mest- en Ammoniakbeleid.

aanleiding

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

doel

Doelstelling ishet verkrijgen van inzicht in de integrale relaties tussen economie, bedrijfsvoering
en milieukwaliteit op praktijkbedrijven. Hierdoor kan zowel een ex-post als een ex-ante evaluatie
van het landbouwmilieubeleid worden uitgevoerd. Het programma richt zich in eerste instantie
op de melkveehouderij en op de milieudoelstellingen uit de Integrale Notitie Mest- en
Ammoniakbeleid.
-

-

-
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Het programma levert een beeld van de onderlinge relatiesvan de genoemde aspecten
(bedrijfsvoering, economie en milieukwaliteit) bij diverse groepen bedrijven (koploper,
voorlopers, gangbare bedrijven), en de ontwikkeling in de tijd.
Het programma stelt knelpunten vast en geeft oplossingsrichtingen aan die zich op praktijkbedrijven voordoen om te voldoen aan de huidige en detoekomstige normen uit de Integrale
Notitie Mest- en Ammoniakbeleid.
Het programma geeft aanwelke bedrijven/bedrijfssystemen aan de gestelde normen kunnen
voldoen en metwelke kosten dit gepaard gaat.
Door het gebruik van cijfers van praktijkbedrijven en door het uitdragen van de resultaten
heeft het programma ook een demonstratiekarakter en kan het een bijdrage leveren aan het
vergroten van de onderbouwing en het draagvlak van het landbouwmilieubeleid.

-

Het programma levert een bijdrage aan de calibratie envalidatie van modellen aan de hand
van empirische gegevens en de daaruit afte leiden relatiestussen bedrijfsvoering, economie
en milieu.

In eerste instantie beperkt het programma zich hoofdzakelijk t o t de (melk)veehouderij en de
mineralen- en ammoniakproblematiek. Afhankelijk van de resultaten kan uitbreiding naar
andere sectoren en andere milieuthema's plaatsvinden.
Voor de melkveehouderij worden twee sporen gevolgd. Eenspoor ishet intensief monitoren op
een beperkte groep bedrijven. Het andere spoor ishet gebruik makenvan gegevensbestanden
die gebaseerd zijn op grotere aantallen bedrijven. Dezetwee sporen leveren informatie op die
het mogelijk maakt om een beeldte gegeven van regionale milieukwaliteit en een doorkijk naar
toekomstige milieukwaliteit.
1. Intensief monitoren; koppelen diverse meetprogramma's gevolgd door integrale
analyse
Het streven isgericht op het verkrijgen van een groep bedrijven die intensief worden gemonitored. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gegevens van het Bedrijven Informatie Net van
LEI-DLO,van proefbedrijf de Marke,van bedrijven die deelnemen aan het MDM-project c.q.
het vervolgproject (trekker LEI-DLO),deelnemers aan Mineralen op Scherp (NMI), Praktijkcijfers (LTO/LNV/VROM)envan bedrijven die deelnemen aan het project Management op
Biologische Bedrijven (PR/LBI).Mogelijk wordt ook gebruik gemaakt van gegevens van
praktijkbedrijven die door DLVzijn verzameld. Hierbij zal een kennisuitwisseling met DLV
plaatsvinden. De gegevens met betrekking t o t de bedrijfsvoering worden gekoppeld met de
gegevens afkomstig uit het mestmeetnet (RIVM) en met beschikbare gegevens van BLGG
(ruwvoerkwaliteit, bodemvruchtbaarheid). Op enkele bedrijven wordt de ammoniakemissie
gemeten (uitvoering IMAG-DLO in relatie met programma 241).
2. Analyse bestaande databestanden
Door gebruik te maken van bestaande databanken kunnen snel concrete resultaten worden
gepresenteerd. Hiervoor wordt een koppeling tot stand gebracht tussen gegevens die beschikbaar van BLGG/DELAR/NRS.Deze gegevensbestanden worden geanalyseerd op relaties
bodemkwaliteit - gewaskwaliteit en mineralenoverschotten.
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van informatie die beschikbaar isuit het Bedrijven Informatie Net van LEI-DLO.Hierbij zal met name gekeken worden naar de bedrijfssystemen die in
de melkveehouderij voorkomen ende mogelijkheden/knelpunten die zichvoor doen bij deze
systemen bij de huidige entoekomstige normen uit de Integrale Notitie.
3. Vertaling relaties bedrijfsvoering, economie en milieukwaliteit naar regio en toekomstige milieukwaliteit
4. Validatie en calibratie van modellen
planning 1997

Ad 1 :Intensief monitoren
De activiteiten in 1997 richten zich hoofdzakelijk op hettot stand brengen van de koppeling van
de diverse meetprogramma's.
- Start van het project met de werktitel Voorhoedebedrijven Duurzame Melkveehouderij
(vervolg MDM in samenwerking met De Marke).
- Uitvoeren van ammoniakemissie metingen op enkele MDMA/DM bedrijven
- Opzet integraal meetnet kwaliteit bovenste grondwater RIVM/LEI-DLO
- Analyse verzamelde gegevens RIVM-LEI-DLO mestmeetnet
- Uitvoeren van grondwaterkwaliteitsmetingen op MDM-en ecologische bedrijven (RIVM)
- Mogelijk wordt ook een analyse uitgevoerd van gegevensvan praktijkbedrijven die door DLV
zijn verzameld,waarbij sprake zal zijn van kennisuitwisseling met DLV.
Ad 2:Analyse bestaande databestanden
- In 1997wordt een koppeling tot stand gebracht tussen de gegevensbestanden van NRS,BLGG
en LEI-DLO en/of DELAR.Deze gegevensworden geanalyseerd op relaties tussen bodemkwaliteit, gewaskwaliteit en mineralenoverschotten.
- Op basisvan het Bedrijven Informatie Net van LEI-DLOwordt eenonderzoek uitgevoerd naar
mogelijkheden en knelpunten vante onderscheiden bedrijfssystemen in de melkveehouderij
in relatie tot de normen uit de Integrale Notitie.
- Bijdrage in analyse van het LTO/LNV/VROM-project Praktijkcijfers (LEI-DLO)
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Ad 3:Vertaling naar regionale en toekomstige milieukwaliteit
- Vertaling van de bedrijfsvoering van de Marke met bijbehorende grondwaterkwaliteit naar
de melkveehouderij op de zandgrond.
- Inschatten van de grondwaterkwaliteit in diverse regio's op basisvan de gevonden empirische
relaties (LEI-DLO/RIVM)
Ad 4: Calibratie en validatie van modellen
- Validatie van LEI-DLO-modellen
- Ineen later stadium kantoetsing plaats vinden van grondwaterkwaliteitsmodellen met
behulp van gegevens die op de MDM/VDM bedrijven zijn verzameld.
andere relevante
programma's
indicatie omvang
projecten
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241,317
totaal 0,8 M / ten laste van LNV
-

Coördinatie programma 310(LEI-DLO)
Mestmeetnet Analyse LEI-DLO-RIVMmeetnetgegevens (LEI-DLO, RIVM)
Duurzame bedrijfssystemen in de melkveehouderij (LEI-DLO)
Voorhoedebedrijven Duurzame Melkveehouderij vervolg MDM in samenwerking met
projectteam de Marke (LEI-DLO,AB-DLO,PR,CLM)
Praktijkcijfers: voorbereiding van het analysedeel
Monitoring van ammoniakemissie uit natuurlijk geventileerde melkveestallen (IMAG-DLO)
Bepaling van de nitraatuitspoeling in Nederland bij verschillende bedrijfsvoering (SC-DLO)
De Marke
Analyse databestanden BLGG/NRS/DELAR/LEI-DLO
Calibratie van LEI-DLO-modellen
Analyse van gegevens van meetnetten van DLVen kennisuitwisseling via DLV
(LEI-DLO/DLV)
Management op biologische melkveebedrijven (PR/LBI/LEI-DLO)

3.15 Inzetvantechniek entechnologie inde agrarische sector
255
257
258
279
293

Energieuit biomassa
Mechatronische systemenvooragrarische productieprocessen
Integratievaninnovatievetechnologische principes inde melkveehouderij
Documentatieten behoevevandeAGRIS/FAOdatabase
Reductievanhetenergiegebruik metverbeteringvandekwaliteit vanhetproduct enhet
productieproces indebeschermdeteelten
308 Precisielandbouw endeeffectenvoor hetmilieu endeopbrengst enkwaliteit vanhet
product (i.o.)
(203) Bedrijfsontwikkelingsonderzoek eneffectenvanveranderingen intechniek enomgeving
voor bedrijvenensectoren(zie3.14)
(217) Plantenfysiologie,productvormingen-kwaliteitvanbeschermdetuinbouwgewassen
(zie3.12)
(292) Onderzoek naarverbeteringvanarbeidsomstandigheden enarbeidsvoorziening vooreen
optimale inzetvanarbeid(zie3.16)
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Programma 255

Energie uit biomassa

programmaleider

Ir. E.Annevelink - IMAG-DLO

aanvangsjaar

1995

eindjaar

1998

Samenvatting:

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

aanleiding

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

doel

Het programma zal zich richten op de oogst, het verzamelen, het transport, de opslag,
devoorbewerking en de logistiek van biomassa voor elektriciteitsproductie. Het
onderzoek zal zowel theoretisch (bestuderen en bewerken van literatuurgegevens en
eigen gegevens) alspraktisch van aard zijn. Voor het laatste zal gebruik worden gemaakt van de
proefvelden met wilg en populier die in 1994zijn opgezet door een aantal marktpartijen. Vanaf
1994komen gegevens over hetteeltsysteem beschikbaar. Deeerste biomassa-oogsten van deze
proeven zijn in 1997voorzien. Biomassa uit afvalstromen en uit agrarische bijproducten zal voor
dit programma beschikbaar zijn uit diverse bronnen.
Afhankelijk van de wensen van LNV,die goeddeels gebaseerd zullen zijn op een in 1994verschenen CLM-rapport zullen verschillende gewassen enverschillende teeltsystemen onderzocht
worden. Thans zijn devolgende werkzaamheden voorzien:
- ontwerpen en beginnen met de opbouw van een databank voor verschillen de interessante
biomassastromen. Relevante gegevens over energiewaarde, fysische eigenschappen, karakteristieken van bewaar- en droogverloop, beschikbaarheid (regionaal en in detijd), marktgevoeligheid, etc;
- aanleveren data voor een haalbaarheidsstudie pilotvergasser (samen met BTGen ECN);
- technisch onderzoek naar mogelijkheden van verzamelen, conserveren en opslag met nadruk
op kwaliteitsverlies, verliezen van biomassa, broeigevoeligheid, etc;
- onderzoek naar logistieke aspecten van oogst/verzameling,transport, opslag en gebruik van
biomassa voor elektriciteitsopwekking;
- integrale ketenbewaking voor de diverse afvalstromen met alscriteria geld en energie.
Hiervoor isook de databank nodig.
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-

oplossen van gaandeweg zich openbarende praktijkproblemen, opstellen van protocollen en
transfer van kennis over het verzamelen van afval en agrarische bijproducten en over de teelt
en oogst van e-gewassen. Onderhoud en observeren van proefvelden.
- experimenten (proefvelden, gegevens verzamelen) met andere dan houtachtige e-teelten,
waaronder eenjarigen;
- gebruik van databestanden over opbrengsten enteelt van verschillende potentiële energiegewassen;
- inpassen en evaluatie van e-teelten in bedrijfssystemen.
Om in detoekomst gesignaleerde knelpunten binnen dit onderzoek (zowel afval, bijproducten
als e-teelten) gericht opte lossen lijkt het betrekken van andere onderzoekinstellingen noodzakelijk. Voorgesteld wordt om nu over deze modules nog geen beslissingte nemen. Dit kan beter
op jaarbasis gebeuren om optimaal aante sluiten bij maatschappelijke, politieke en wetenschappelijke ontwikkelingen. Voor ieder optie kan dan de gewenste doorlooptijd en omvang vastgesteld worden.
Bij gebleken perspectief zal samen met de marktpartijen een aanzienlijke inspanning nodig
kunnen zijn.
Tijdens het onderzoek zal er frequent contact zijn met onderzoekers die het vergassing- en
verbrandingsdeel van de elektriciteitsproductie kolom bestuderen.
planning 1997

Het programma richt zich op het gebruik van biomassa voor warmte- en elektriciteitsopwekking.
Het geplande werk isopgedeeld in een aantal modulen, die hierna kort worden besproken.
Technisch onderzoek naar de verdichting van biomassa
Met de geavanceerde onderzoekpers die in 1996 isgebouwd wordt onderzoek verricht naar de
invloed van fysische en mechanische eigenschappen (o.a.vochtgehalte, deeltjesgrootte en -vorm)
op deverdichting van biomassa.Als eerste biomassasoort wordt het agrarisch bijproduct stro
nauwkeurig bestudeerd.
Technisch onderzoek naar verzamelen en oogst, drogen & bewaren van biomassa
Samen met LUW-A&F wordt onderzoek gestart naar de invloed van het oogsttijdstip, de droogmethode, de conserveringsmethode (drogen of inkuilen) en de bewaarduur op de
energieconversie-eigenschappen, oogstbare massa en energie-input van de energiegewassen
hennep, miscanthus en stro. Hierdoor kan een bijdrage aan de kostenbesparing op de brandstofproductie worden geleverd.
Binnen het promotie-onderzoek 'drying of willow inthe biomass fuel supply chain', ligt de
nadruk op het modelleren van natuurlijk en geforceerd drogen, met alsdoel deverandering in
vochtgehalte te kunnen voorspellen. Belangrijke factoren zijn deeltjesgrootte en vochtgehalte.
Naast het modelleren worden tevens droog- en bewaarexperimenten gestart met wilg, die
geoogst isin devorm van hele stengels.
Logistiek onderzoek
Decase-studie met Biologiesvoor NOVEM naar de logistieke aspecten van park- en plantsoenafval wordt afgerond. Devraag naar optimalisatie van de gehele aanvoerketen van biomassa
wordt steeds sterker. Daarom zal het optimalisatiemodel worden uitgebreid om het een vergelijkbare functionaliteit te geven als het simulatiemodel. Afhankelijk van externe opdrachten
zullen een aantal logistieke casesin de praktijk worden doorgerekend.
Experimenten met energiegewassen
De oriënterende proeven in dewilgenvelden met verschillende N-bemesting, plantdatum en
onkruidbestrijdingswijzen worden in het voorjaar bemonsterd. Infebruari wordt wilg geoogst
met de 'hele stengel' oogstmachine Empire 2000 uit Zweden. Het doel isde machine te testen in
de Nederlandse situatie (b.v.andere bodemgesteldheid).
Beschikbaarheidvan organische stoffen
Erwordt gewerkt aan een overzicht van de beschikbaarheid van organische stoffen uit de
landbouw, die geschikt zijn voor de opwekking van energie. Defactoren, die dit aanbod bepalen
en de gevolgen vanveranderingen van dezefactoren worden onderzocht.
Economische haalbaarheid van energie uit biomassa
Binnen deze module wordt een standaardmethode (verder) ontwikkeld,waarmee de kosten van
biomassa uit de landbouw kan worden bepaald.
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Milieu-technische aspecten, maatschappelijke acceptatie ensociaal-economische effecten van
energie uit biomassa
Een oriënterende studie vindt plaats naar de mogelijkheden van het gebruik van de
LevensCyclusAnalyse-methode (LCA),deTechnology Assesment (TA) methodiek en het 'SocioEconomic Multiplier Model for Rural Diversification through Biomass Energy Development
(BIOSEM MODEL)' op het gebied van energie uit biomassa. Op basis hiervan wordt uitgebreider
onderzoek voor 1998geformuleerd.
Output
Annevelink, E.,Teelt, oogst en logistiek van energiegewassen. Proceedings studiedag NVTL
Techniek, energie en milieu, 11maart, Reehorst, Ede.
Breteler, H.,Teelt van energiegewassen. Proceedings EAC-seminar Energie uit biomassa,
30januari, ECN,Petten.
Evers,E., Eenvoorstudie naar de mogelijkheden van stro voor de opwekking van energie.
IMAG-DLO-nota.
Evers,E., Resultaten van het oriënterend verdichtingsonderzoek bij stro en andere
biomassasoorten. IMAG-DLO-nota.
Evers,E., Resultaten van het oriënterend verdichtingsonderzoek bij stro en andere
biomassasoorten. Landbouwmechanisatie.
Gigier, J.K., J.V.van den Berg &C.Sonneveld,Salixalsenergiegewas; opbrengstgegevens
proefjaar 1995. IMAG-DLO-nota.
Gigier, J.K., J.V.van den Berg &C.Sonneveld,Salix alsenergiegewas; opbrengstgegevens
proefjaar 1996. IMAG-DLO-nota.
Gigler,J.K., R.A. Heesen,E.Hendrix &G.Meerdink, Logistical chain of willow biomass fuel:
a dynamic programming approach. Paper,Third Biomass Conference Of The Americas, 24-29
August 1997, Montreal, Canada.
Gigler,J.K., Park- en plantsoenafval alsenergiegrondstof. Tuin- en Parktechniek (tijdschrift LM).
Huisman,W. &J.K. Gigier, Logistics of the biomass fuel supply chain. Proceedings Biomass &
Energy crops.Association of Applied Biologists,7-8April,Cirencester, UK.
Kasper, G.,W. Huisman & C.Sonneveld,Invloedvan oogst, drogen en bewaren op de
energieconversie-eigenschappen, oogstbare massa en energie-input van hennep, miscanthus
en stro: eerste resultaten. IMAG-DLO-nota.
Meeusen-van Onna, M., Beschikbaarheid van organische stoffen uit de landbouw voor energie
doeleinden. LEI-DLO-rapport.
Mol, R.M. de, E.Annevelink, E.JJ.Lamaker &A.P.W.M.Curvers, Simulation of the logistics for the
collection of biomass. Proceedings SPC7of IFORSInformation systems in logistics and transportation, Gothenburg,Sweden.
Mol, R.M. de, M.A.H.Jogems, P.Van Beek &J.K.Gigler,Simulation and optimization of the
logistics of biomass fuel collection. Netherlands Journal of Agricultural Science.
Mol, R.M.,T.Curvers,A. Lamaker & E.Annevelink, Gedetailleerd verslag simulatie van de
logistiek van park- en plantsoenafval met Biologies, IMAG-DLO-nota.
Mol, R.M.,T. Curvers,A. Lamaker & E.Annevelink, Simulatie van de logistiek van park- en
plantsoenafval met Biologies. Bundel 11deVIAS-symposium, Informaticatoepassingen in de
agribusiness, 6juni. Reehorst, Ede.
Scheer,A., Geforceerd drogen van hennep. IMAG-DLO-nota.
andere relevante
programma's
indicatie omvang

totaal 0,8 M / ten lastevan LNV

projecten

51.301

63.197
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Technologische aspecten en logistiek bij de oogst/verzameling, bewerking en conservering,transport van biomassa bestemd voor energiedoeleinden (IMAG-DLO,
E.Annevelink)
Haalbaarheid bio-energie (LEI-DLO, M.J.G. Meeusen-van Onna)

programma 257

Mechatronische systemen voor agrarische productieprocessen

programmaleider

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

beginjaar

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 kan worden ingezet
om mensonvriendelijke arbeid te verlichten met geavanceerde fijnmechanische automaten met
complexe sensorsystemen en bijbehorende besturing.

aanleiding

Het landbouwkundige productieproces isveelal zeer complex. Slechts in zeer zeldzame gevallen
ishet procesvoldoende bekend om de effecten vanveranderingen van inputs op de outputs te
kunnen voorspellen. Doorgaans spelen intuïtie entrial-and-error methoden, gekoppeld aan jaren
lange ervaring een grote rol in de sturing van de processen.Tegelijkertijd wordt het moeilijker
om goed personeel te vinden dat bereid isom in minder aantrekkelijke arbeidsomstandigheden
routinematige handelingen te verrichten die nodig zijn om bijvoorbeeld planten of dieren te
verzorgen of het product te oogsten. De oplossing van beide aspecten van de moderne agribusinessligt in het op dejuiste wijze gebruiken van objectieve kennisvan het systeem (meettechnologie) om een adequate besturing te krijgen van ofwel het productieproces zelf of een mechatronische automaat om specifieke handelingen te verrichten.
Intoenemende mate moet het product van landbouwkundige activiteiten aan zeer specifieke
eisenvoldoen. Dezetrend zal zich nog verder doorzetten alsde procesindustrie verder betrokken
wordt in deverwerking van het primaire product. Meer en meer zullen dan producten gevraagd
worden die een geringe onderlinge spreiding vertonen envoor relevante parameters binnen een
goed omschreven band liggen. Eenvoorbeeld van dezetrend isde behoefte om melk met
verschillende eiwit- envetgehaltes op de boerderij gescheiden te bewaren. Naast deze vraag
naar hogere productkwaliteit en geringere spreiding zal de landbouw, in de maatschappelijke
drang om de duurzaamheid van het productieproces te verhogen, nog meer dan nu reeds het
geval is,worden gedwongen om inputs te minimaliseren. Bovendien leiden gereduceerde inputs
per eenheid product natuurlijk t o t hogere marges voor de agrarische bedrijven. Deze trends
vereisen dat het productieproces goed wordt beheerst.
Beheersing van de complexe agrarische processen isslechts mogelijk door het proces zeer nauwgezet te volgen, en op karakteristieke parameters te sturen. Hiervoor ishet natuurlijk nodig om
relevante parameters te kunnen meten en de processen te kunnen besturen.Voor een groot
aantal agrarische processen ontbreekt de meettechnologie om dit met voldoende nauwkeurigheid, in het proces zelf te doen.Ook ontbreken veelal de instrumenten om op dejuiste wijze in
het proceste kunnen ingrijpen.
In de land- entuinbouw worden mechanisatieproblemen in veel gevallen opgelost door agrosysteemtechniek te combineren met werktuigbouwkunde. Eenaantal problemen zijn met de
gangbare aanpak echter niet oplosbaar, terwijl andere processen beter (sneller, hogere kwaliteit,
e.d.) moeten. Oplossingen met een hogere graad van ingebouwde intelligentie zijn gevraagd.
Bovendien doet de ketenbenadering in deverschillende sectoren eentoenemend beroep op de
effectiviteit van het agroproces en de beheersing daarvan. In het procesdeel of het marktdeel
van de keten wordt hogere kwaliteit of een geringere spreiding van de kwaliteit gevraagd.
Buiten de landbouw zijn er methoden ontwikkeld waarmee vergelijkbare problemen zijn opgelost. Hierbij wordt fijnmechanica enwerktuigbouwkunde gecombineerd met elektronische meeten regeltechniek. Decombinatie van moderne technologieën biedt vaak een efficiëntere oplossing. Het zoeken naar deze oplossingen en het uitwerken ervan vraagt echter om een andere
aanpak. Onderzoekers van de verschillende disciplines moeten al in een zeer vroeg stadium van
een project hun expertise bundelen bij het zoeken naar de meest adequate oplossing. Mechatronica isdesynergetische combinatie van fijnmechanica/werktuigbouwkunde en elektronische
meet- en regeltechniek met bijbehorende systeemaanpak in het ontwerpen van producten en
processen.
Mechatronica iseen nieuwe aanpak die een extra dimensie kan geven aan de landbouwmechanisatie. Binnen het Landbouwkundig Onderzoek staat mechatronica en de mechatronische aanpak
echter nog in de kinderschoenen. Hoewel binnen IMAG-DLOde expertise op gebieden als
fijnmechanica, werktuigbouwkunde, meet- en regeltechniek en informatietechnologie aanwezig
is,en er ook voldoende kennis van agrosystemen beschikbaar is,moet met name het synergetisch
combineren van die kennis verder t o t ontwikkeling worden gebracht. Alleen op die manier
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kunnen in detoekomst de grenzen die nu zijn bereikt worden doorbroken en kunnen er oplossingen worden aangereikt voor een aantal knellende problemen in detuinbouw die veelal te
maken hebben met kwaliteit, milieu,arbeidsvoorziening en arbeidsomstandigheden. Oogst en
handling processen,bijvoorbeeld, kunnen met intelligente mechatronischesystemen zodanig
worden uitgevoerd dat in dezelfde procesgang (objectieve) sortering plaatsvindt. Bovendien
kunnen autonome systemen vaker langs dete oogsten producten gaan,zodat met een kleinere
spreiding geoogst kan worden. Hierdoor kantegemoet gekomen worden aan een belangrijke eis
vanuit de ketenbenadering die vraagt om constantere kwaliteit met minder spreiding.
Het iszeer belangrijk om het bedrijfsleven in eenvroeg stadium van het onderzoek te laten
meedenken en hun invloed te kunnen laten doen gelden. Perslot van rekening moeten de
resultaten uiteindelijk toepasbaar, tegen redelijke kostente produceren envermarktbaar zijn.
Om het agro-bedrijfsleven nu al bij het programma te betrekken is er een Mechatronica Workshop georganiseerd waarin detoepasbaarheid van mechatronica in de land- entuinbouw is
geanalyseerd en isnagedacht over onderwerpen waar het onderzoek zich in eerste instantie op
zou moeten richten. De uitkomsten van dezeworkshop zijn in deze programma-omschrijving en
in de keuze van de projectonderwerpen verwerkt.
De resultaten van het programma liggen primair in het precompetitievetraject van het toeleverend bedrijfsleven. In deze fasevraagt de problematiek namelijk hoge investeringen om de
oplossingen te ontwikkelen,terwijl de risico's nog groot zijn. Disseminatievan de resultaten naar
het bedrijfsleven moet uiteindelijk leiden tot innovatieve apparatuur met een aantrekkelijke
prijs/prestatie verhouding. Hettoeleverend bedrijfsleven vormt dan ook de directe doelgroep van
dit programma, maar uiteindelijk wordt ook de concurrentiekracht van de Nederlandse primaire
productie met nameten aanzienvan de geleverde kwaliteit verbeterd.
doel

planning 1997
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Het onderzoek heeft tot doel de expertise te ontwikkelen om de meerwaarde van de combinatie
van disciplines als meettechnologie, besturingstechnologie, fijnmechanica en informatietechnologie optimaal te kunnen benutten en de mechatronische aanpak binnen het Landbouwkundig Onderzoek te bevorderen ente verbreiden.
Eentweede doelstelling van dit programma isom oogst- en gewasbehandelingsproblemen in de
land- entuinbouw, die vragen om multidisciplinaire oplossingen, aante pakken met een mechatronische methodiek. Hiervoor wordt op dit moment veelal laaggekwalificeerde menskracht
ingezet, hetgeen leidt tot een arbeidsvoorzieningsprobleem. Dit probleem kan worden opgelost
met voldoende intelligente technische hulpmiddelen en systemen.Mechatronica moet leiden t o t
het in kaart brengen van een zo groot mogelijk aantal alternatieve oplossingen in een vroeg
stadium van het onderzoek; de beste keuze daaruit, gemaakt vanuit een multidisciplinaire
(fijnmechanica, meet- en regeltechniek, elektronica en informatietechnologie gecombineerd met
de agrodisciplines uit deverschillende toepassingsgebieden) optiek; en een uiteindelijke oplossing die volgens de inzichten van dat moment optimaal is.Toepassingsgebieden waarbinnen de
projecten van dit programma zullen liggen zijn de oogst van (hoogopgaande) vruchtgewassen in
kassen, het selectief oogsten van bepaalde soorten bloemen,verbeterde (individuele) oogsttechnieken voor akkerbouwproducten om milieuproblemen te voorkomen (tarra), naoogst handling
van vollegrondsproducten, intelligentere besturing van akkerbouwapparatuur waardoor lagere
inputs gerealiseerd kunnen worden, en dergelijke. Concreet zal binnen deze doelstelling onderzoek worden gedaan naar intelligente mechatronische oplossingen voor arbeidsvoorzieningsproblemen (oogst van bepaalde kasgroenten), problemen met de spreiding in kwaliteit van producten (oogst van bloemen, naoogst sortering en handling van akkerbouwproducten) en bepaalde
milieuproblemen (reductie van inputs door betere beheersing van dewerktuigen, verbeterde
oogsttechniek bij bepaalde vollegrondsproducten ten aanzien van tarra).
Het programma beoogt om in goed gedefinieerde projecten onderzoek te doen naar problemen
die een goede beheersing van specifieke agrarische productieprocessen in de weg staan.De
verschillende projecten zullen in de praktijk aangetoond bruikbare oplossingen voor deze
problemen moeten opleveren.
Aan de doelstelling van het programma zoalsverwoord in de programmabeschrijving wordt in
deverschillende projecten vorm gegeven door middel van het verwerven en ontwikkelen van
kennis, methoden en concepten. In essentie kunnen daarmee in detoekomst vier basiscomponenten van mechatronische systemenvoor agrarische toepassingen worden gerealiseerd. Deze
vier mechatronische componenten zijn:
1. een (semi-)autonoom voertuig (grove positionering),
2. een robotarm (fijne positionering),
3. een end-effector (het gereedschap,
4. meettechniek voor lokalisatie van objecten en detectie van objecteigenschappen.

In 1997wordt in de verschillende projecten alsvolgt aan devier genoemde mechatronische
componenten gewerkt:
1. Een (semi-)autonoom voertuig
Door middel van literatuurstudie en scouting van andere kennisbronnen wordt de stand van
zaken op het gebied van autonome voertuigen in kaart gebracht. Aandacht wordt daarbij
besteed aan voertuigtechniek, meettechniek ten behoeve van localisatie, besturingstechniek,
foutdetectie, communicatie met dethuisbasis enveiligheid. In het kader van het project 'Een
plukautomaat voor hoogopgaande vruchtgroentengewassen' zal het concept van een voertuig dat zichvolledig autonoom door een kasverplaatst, worden uitgewerkt. In het project
'Een (semi-) autonoom voertuig voor bewerkingen in de vollegrondsteelten' worden de
nauwkeurigheid en robuustheid van GPSen grondradar ten behoeve van localisatie van het
voertuig door middel van experimenten geëvalueerd. Daarna zal worden aangevangen met
de ontwikkeling van een autonoom besturingssysteem voor een bestaande trekker.
2. Een robotarm
In 1997 zal in vier projecten verder invulling worden gegeven aan deze component. In het
project 'Ontwerp en besturing van mechanische structuren' zal aandacht worden besteed aan
de combinatie vanwerktuigbouwkundig ontwerp met concepten uit de meet-, regel- en
systeemtechniek. Aan de relatie tussen defunctionele ruimte en de daarbij behorende structuur van de robotarm (aantal vrijheidsgraden) zalspeciale aandacht worden besteed. De
ontwikkelde methodiek zal worden gebruikt in het project 'Een plukautomaat voor hoogopgaande vruchtgroentengewassen' waarin het wordt toegespitst op een concrete applicatie.
De ontwikkelde methodiek zalworden geëvalueerd door middel van experimenten met een
robotarm. In het project 'Stabilisatie van spuitbomen' zal,in samenwerking met de Landbouwuniversiteit, worden gewerkt aan een model van de flexibele spuitboom. Indien de
verkregen resultaten dat in 1997reedstoelaten zal een aanvang worden gemaakt met het
ontwerp van een actief dempingssysteem. In het project "Werktuigen voor plaatsspecifieke
bewerkingen in de akkerbouw' zalworden gewerkt aan de ontwikkeling van het besturingssysteem voor de precisiegeleiding vanwerktuigen op het veld. Dewerking van het besturingssysteem zal door middel van experimenten op praktijkschaal worden getest.
3. Een end-effector
In 1997 zullen in het project 'Ontwikkeling vaneen end-effector voor het grijpen en plukken
van fruit' literatuurstudie enscouting van andere kennisdragers en leveranciers inzicht
moeten geven in de beschikbare methoden entechnieken voor het grijpen, c.q. plukken van
objecten zoals fruit. Door middel van verkennende experimenten zal inzicht worden verkregen in de problematiek van het pakken en plukken van objecten met een grote biologische
variabiliteit. Deverkregen kennis zalworden toegepast in het project 'Een plukautomaat voor
hoogopgaande vruchtgroentengewassen'.
4. Meettechniek voor lokalisatie van objecten en detectie van objecteigenschappen
In het kader van het project 'Een plukautomaat voor hoogopgaande vruchtgroentengewassen' zalworden gewerkt aan het ontwikkelen van methoden voor de identificatie, lokalisatie
en detectie van specificaties van komkommervruchten. Uitgangspunt bij dit onderzoek isde
reflectie van licht (zichtbaar, NIR)danwei ultrasone geluidsgolven door het object. Beeldbewerkingstechnieken waaronder stereovisie, binoculaire visie, neurale netwerken en fuzzy
technieken zullen worden gebruikt voor het extraheren van de gewenste gegevens uit de
verkregen metingen. Bestaande en zo mogelijk op de markt te verkrijgen technologie zal
worden geëvalueerd door middel van experimenten. In het project 'Meting van kwaliteit en
rijpheid van fruit' zalverder worden gewerkt aan het in kaart brengen en ontwikkelen van
fysische meetmethoden voor het bepalen van de rijpheid en kwaliteit van fruit. In 1997 zal
het literatuuronderzoek worden afgerond.Tenslotte zal in het project 'In-line meting van de
samenstelling van melk' de stapworden gemaakt van off-line meting naar on-line meting van
de samenstellende componenten zoals eiwitten,vet en suikers, maar ook componenten die
samenhangen met ziekte mastitis.
Maatschappelijke drijfveren
Maatschappelijke drijfveren van dit programma zijn de reductie van inputs, de reductie van
emissies,de verbetering van de efficiëntie van de bedrijfsvoering, het verlichten c.q. wegnemen
van zware en/of eentonige arbeid en deverbetering van de kwaliteit van het produkt tijdens het
productieproces. Dit laatste aspect krijgt met name vorm door het onderzoek naar on-line
detectie van kwaliteitsparameters tijdens de oogst. Dit laat zich direct vertalen in een uniformere
kwaliteit van het produkt. Het programma beoogt door middel van hoogwaardige mechanisatie
de concurrentiepositie van de Nederlandse agrarische sector te verbeteren.
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Financiering doorSTW
In antwoord op het schrijven DWK/965286 zij vermeld dat de resultaten zoals hiervoor beschreven uitsluitend met behulp van programmafinanciering zullen worden gerealiseerd. De status
van aanvragen voor aanvullende financiering bij bijvoorbeeld STWisnog te onzeker om indicatieste geventen aanzien van de daarmeete boeken resultaten.
Prioriteitenstelling fundamenteel strategisch versusapplicatiegericht onderzoek
Overeenkomstig de indicaties van LNV heeft het realiseren van generieke kennis en concepten in
dit programma hogere prioriteit dan het realiseren van eenconcrete applicatie, zoals bijvoorbeeld een plukrobot. Het nastreven van een applicatie heeft vooral als doel het onderzoek te
stroomlijnen.
Samenwerking met kennisinstellingen en kennisdoorstroming
Een belangrijk aspectvan dit onderzoekprogramma ishet feit dat reeds beschikbare kennis op
het gebied van de mechatronicawordt gemobiliseerd entoegankelijk wordt gemaakt voor de
agrarische sector. Dit geschiedt door middel van scouting van (inter)nationale kennisdragers
(literatuur, instituten, universiteiten) en door samenwerking met de Landbouwuniversiteit
Wageningen en de Universiteit Twente. Dezesamenwerking biedt ook een garantie voor de
betrouwbaarheid en geldigheid van dete boeken resultaten.
Relatie met SEO-projecten en ander IMAG-DLO onderzoek
Een klein deel van dit programma isdirect gericht op een mechatronisch aspect van precisielandbouw. In dat opzicht werkt dit deel van het programma ondersteunend,c.q.toeleverend, voor
andere activiteiten op het gebied van precisielandbouw bij IMAG-DLO.Zostaat dit programma in
relatie t o t de SEO-verkenning 'Precisielandbouw' waarin IMAG-DLO, LUW,
SC-DLO,AB-DLO en LEI-DLO participeren.
Inverband met dit programma moet ook het SEOproject 'Dielektrischevierpuntssensor' worden
genoemd waarin hoogwaardige meettechnologie wordt ontwikkeld voor het contactloos meten
van vocht en nutriënten in bijvoorbeeld de bodem. Deze expertise zal in detoekomst ingezet
kunnen worden ten behoeve van precisie landbouw.
Output
In 1997zal de output van dit onderzoekprogramma bestaan uit hetvastleggen en overdragen
van de opgedane kennis middels afstudeerverslagen, nota's, rapporten, voordrachten of publicaties in vaktijdschriften en peer-reviewed journals. Devolgende output isgepland:
Eradus,W.J.,In-line meting van de samenstelling van melk. Nota IMAG-DLO
Groenen, R.,Optische methoden voor identificatie, localisatie en detectie van specificaties van
komkommervruchten, Afstudeerverslag Universiteit Twente
Smit,W., Localisatie en detectie van specificaties van komkommervruchten met behulp van
computervision, Stageverslag Technische College Ede
Van Henten, E.J.,Mechatronic systemsfor agricultural production systems. Bijdrage aan IFAC/ISHS
3rd Workshop on Mathematical and Control Applications in Agriculture and Horticulture,
Hannover, Germany
Van Henten, E.J.,Mechatronic systemsfor agricultural production systems,Bijdrage aan
IARP-Bio-Robotics Symposium,Valencia, Spanje
Van Henten, E.J. enJ.Bontsema,The state of the art in passive and active stabilization of large
spraying booms -An overview, Nota IMAG-DLO
Van Henten, E.J. et al.,(Semi-)autonomevoertuigen - Een literatuuronderzoek. Nota IMAG-DLO
Van Henten, E.J.,Mechatronica in de Land-enTuinbouw, Studiedag te organiseren door
IMAG-DLO in samenwerking met het Mechatronica Platform en de NATI
Van Henten, E.J.,Mechatronica in de Land-enTuinbouw, Bijdrage aan de beurs 'Industriële
Elektronica'
Van Zuydam, R.P., Precisieplaatsbepaling en-geleiding van werktuigen in het open veld. Bijdrage
aan de beurs'Industriële Elektronica'
Van Zuydam, R.P., Precisieplaatsbepaling en-geleiding van werktuigen in het open veld, Bijdrage
aan de Landbouw RAI 1997
Van Zuydam, R.P.,Standvan zaken op het gebied van precisie geleiding van akkerbouwwerktuigen - Eenliteratuuroverzicht, Nota IMAG-DLO
Van Zuydam, R.P.,C.Werkhoven, H.L. Dijksterhuis en L.G.vanWilligenburg. High accuracy
remote position fix and guidance of moving implements inthe open field. Bijdrage aan 1st
European Conference on Precision Agriculture, Warwick, UK
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Van Zuydam, R.P., Centimetre accuracy of RTKDGPS:experiments with sensors on agricultural
tractors
Van Zuydam, R.P., Navigation and position fix of an agricultural implement inthe open field.
Van Zuydam, R.P., Guidance of implements inthe open field - experiment with RTKDGPS
Visscher, G.J.W., Fysische meetmethoden voor niet-destructieve bepaling van kwaliteit en rijpheid
van vruchten, Nota IMAG-DLO
andere relevante
programma 's

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

indicatie omvang

totaal 2,0 M / , waarvan 1,9 M / ten lastevan LNV

projecten

50021
50025
50026
50027
50028
50305
50322
51005

Een plukautomaat voor hoogopgaande vruchtgroentengewassen (IMAG-DLO, LUW,
UT, EJ.van Henten)
Een (semi-)autonoom voertuig voor veldbewerkingen in de vollegrondsteelten
(IMAG-DLO E.J.van Henten)
Ontwerp en besturing van mechanische structuren (IMAG-DLO, E.J.van Henten)
Ontwikkeling van een end-effector voor het grijpen en plukken van fruit (IMAG-DLO,
P.W. Wennekes)
Stabilisatie van spuitbomen (IMAG- DLO,LUW, E.J.van Henten)
Meting van rijpheid en kwaliteit van fruit (IMAG-DLO, G.J.W.Visscher)
In-line meting van de samenstelling van melk (IMAG-DLO,W.J.Eradus)
Werktuigen voor plaatsspecifieke bewerkingen in de akkerbouw (IMAG-DLO,
R.P.van Zuydam)
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programma 258

Integratie van innovatieve technologische principes in de
melkveehouderij

programmaleider

Dr.ir. CE.van 't Klooster — IMAG-DLO

aanvangsjaar

1995

eindjaar

1998

samenvatting

Het onderzoek richt zich op de integratie van innovatieve technologische principes in de melkveehouderij. Dat vindt plaats in onderzoek op het gebied van het volautomatisch melken, de
ontwikkeling van computermodellen voor bronst- en ziektedetectie en onderzoek naar on-line
gestuurde, dierspecifieke melktechnieken. De kwaliteit van het productieproces en de bevordering van de diergezondheid en het dierlijk welzijn vormen de belangrijkste oogmerken van het
onderzoek.

aanleiding

De melkveehouderij in Nederland isin het zicht gekomen van nieuwe technologische ontwikkelingen, die vergaande gevolgen hebben voor de gehele productiemethode. Dit geldt als eerste
voor de introductie van de melkrobot. Daarnaast verandert door het gebruik van sensoren voor
dierbewaking en detoepassing van kennissystemen de gang van zaken op het bedrijf.
Een in 1994voltooide Technology Assessment studie in opdracht van LNV laat zien dat het in de
ogen van verschillende doelgroepen bij het automatisch melken gaat om een belangrijke en
maatschappelijk aanvaardbare,technologische ontwikkeling, waarvan men ook verwacht dat die
zichverder zal doorzetten.Wel wordt er gewezen op het risico van ongewenste neveneffecten,
indien men detechnologie haar eigen gang laat gaan.Aspecten waarvoor men bijzondere
aandacht vraagt betreffen o.a het welzijn en de gezondheid van de dieren,de mogelijkheid van
weidegang, de melkkwaliteit en detechnische betrouwbaarheid van de systemen.Ook de
rentabiliteit wordt gezien alseen kritisch punt, alhoewel daar in een vroeg stadium van de
technologie niet alles over te zeggen valt.
Het programma beoogt aan devolgende maatschappelijke belangen bij te dragen:
a) Vermindering van de arbeidsbelasting op het melkveebedrijf en verbetering van het welzijn
en de maatschappelijke positie van deveehouder en diens medewerkers (humanisering van
de arbeid).
b) De invulling vanvoorwaarden op het gebied van dierlijk welzijn bij de introductie van nieuwe
technologieën op het melkveebedrijf, zoals het automatisch melken.
c) Bevordering en handhaving van de diergezondheid van melkveebedrijven met vergaande
automatisering van het productieproces.
d) Ontwikkeling van eentechnologische productiewijze op het melkveebedrijf die op termijn
duurzaam en concurrerend isen het imago van de Nederlandse melkveehouderij versterkt.
Wetenschappelijk bezien zijn de uitdagingen binnen het programma groot. Hierbij valt te
refereren aan een nieuw begrip in het landbouwtechnisch entechnologisch onderzoek, namelijk
'biosystems engineering'. Deessentie hiervan isde integratie van biologische en technologische
principes in productiesystemen. In het onderhavige programma waar het gaat om technieken van
dierbehandeling en-management isdeze kennisintegratie absolute voorwaarde voor succes.
Detoepassing van nieuwe technologische kennis in de praktijk vraagt van het onderzoek een
benadering intermen van geïntegreerde oplossingen. Belangrijke zaken zijn de integratie van
het automatisch melksysteem in de stal lay-out inverband met vrij koeverkeer en het vaker
melken per dag.Voor de Nederlandse situatie dient de combinatie van automatisch melken en
weidegang zowel systeem-analytisch als experimenteel te worden onderzocht.
De individualiteit van koeien speelttevens een rol bij het koeverkeer naar de melkrobot en
daarmee bij de regelmaat van de melkintervallen en de melkfrequentie die per dag maximaal
haalbaar is.De koebewegingen door de stal hangen samen met de sociale rangorde en de
individuele gedragsritmiek ten aanzien van voeropname en rusten.Op basisvan het verloop van
deze processen isper koe een individuele melkstrategie te definiëren.
Erisreden omte streven naar een nieuwe, aande individuele koe aangepaste melktechniek ter
voorkoming van speenbeschadiging en uierontsteking.Variaties in uiervorm en koegedrag
vereisen een meer op de individuele koe afgestemde besturing van het automatisch melken.
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De bronst- en ziektedetectie met behulp van sensoren en op basisvan productiegegevens onder
omstandigheden van automatisch melken envariabele melkintervallen vraagt de aandacht.
Methoden die voldoen bij tweemaal melken per dag voldoen dan niet meer.
Daartegen isbij automatisch melken deveehouder extra afhankelijk van een geautomatiseerde
dierbewaking, die dejuiste signalen moet afgeven.
De beoogde technologische ontwikkelingen vragen ook om een analyse vanuit arbeidsorganisatorisch en arbeidstechnisch oogpunt. Hiertoe moeten modellen worden ontwikkeld.
Samengevat, de onderzoeksvraag komt voort uit detoepassing op het melkveebedrijf van
nieuwe technologische principes en de noodzaak van integratie daarvan in het houderijsysteem.
doel

Centraal staat de integratie van het automatisch melksysteem in de lay-out van de stal en in het
management van het bedrijf. Het onderzoek leidtt o t een ontwerp van koerouting en lay-out
waarbij de koeien de melkstand vrijwillig bezoeken en de gewenste melkfrequentie per dag
wordt gehaald. Om het koeverkeer te ondersteunen wordt het automatisch melken gekoppeld
aan devoerverstrekking op de diverse,geëigende locaties in de stal. Dekoerouting en de
integratie daarvan met devoertechniek en ook de lay-out van de melkstanden worden geoptimaliseerd vanuit eisente stellen op het gebied van dierlijk welzijn en dierfysiologie.
Om overbelasting van koeien met hoge melkproducties te voorkomen,wordt een expert-beslissingsmodel toegepast, waarbij (op dag-of weekbasis) de melkfrequentie envoerverstrekking als
productiebepalende factoren afhankelijk worden gesteld van het productieniveau en het gewichtsverloop van de dieren en de melksamenstelling. Dezevorm van koemanagement op
individuele koebasiswordt in de procesbesturing van het automatisch melk- en voersysteem
geïmplementeerd.
Uitgangspunten omtrent hetvrijwillig koeverkeer bijtoepassing van een automatisch melksysteem en het individueel koemanagement vormen ook de basis in het onderzoek naar de combinatie van automatisch melken en weidegang.Vanuit de optiek van management en arbeid,
dierwelzijn, diergezondheid envoerstrategie wordt deze combinatie onderzocht en getoetst. Het
onderzoek moet aantonen,onder welke condities detoepassing van volautomatisch melken bij
koeien met weidegang gedurende de gehele dag of delen ervan kan slagen. Relaties met de
mineralenmanagement op het bedrijf kunnen aan de orde komen.
Consequenties voor de arbeidsorganisatie op het melkveebedrijf vande overgang naar automatisch melken worden geanalyseerd. Hierbij komt een beeld naar voren van de arbeidsbesparing
die deze automatisering oplevert, in afhankelijkheid van de wijze waarop het automatisch
melken binnen het bedrijf wordt opgezet.
Risico'svan de melktechniek voor despeenkwaliteit en uiergezondheid van de koeworden in
beeld gebracht. Daarbij gaat het om de invloed van de technische parameters van het melken op
de speenkwaliteit en uiergezondheid bij vaker dantweemaal daags melken. Detechnische
mogelijkheid van een adapterende melktechniek waarbij per koe en per kwartier de parameters
van het melken worden ingesteld,worden bestudeerd.
Diermonitoring ten aanzien van ziekte en bronst wordt bestudeerd onder de omstandigheden
van frequent melken en bij gebruik van eencombinatie van variabelen.Onderdeel daarvan is het
on-line registreren van melkhoeveelheid, het meten van de melk-samenstelling, het frequent
wegen van de koeien of het gebruik van conditiescore. Ook het bezoek van de dieren aan het
automatisch melksysteem wordt alsvariabele meegenomen. De gemeten variabelen worden via
algoritmische bewerkingen omgezet in een detectiemodel.
Naast de doelstellingen die met dethans verkregen resultaten reeds beantwoord kunnen worden, rest de vraag te beantwoorden welke mogelijkheden er zijn om automatisch melken met
weidegang te combineren. Hiervoor zal een eenvoudig stalgebouw met een automatisch melksysteem in de nabijheid vanweidepercelen worden geplaatst. De ontwikkeling isgericht op het
in deze context invullen van de diereisen,wat betreft kwaliteit, kwantiteit entijdsbesteding van
ruwvoeropname, krachtvoeropname,wateropname en melkfrequentie.
Bij beschikbaarstelling van SEO-Cfinanciering zal in 1996worden aangevangen met het ontwerpen van stalsystemen met vrij koeverkeer, en zal dit in 1997 worden voortgezet. Reeds gestarte

419

experimenten waarin de relatiestussen voerlocaties,voerverstrekking en het vrijwillig AMSbezoek worden getoetst zullen worden afgerond en gerapporteerd.
Hogere melkgiften en melkfrequenties verhogen de machinemelktijd. Het onderzoek naar een
adapterende koevriendelijke melktechniek zal afwijkingen aan de slotgaten van de spenen in
relatie tot beperking van de machinemelktijd bestuderen. Hierbij ishet tevens noodzakelijk om
de belasting van de melktechniek op de spenente kunnen vaststellen.
Bijgedragen wordt aan het AKK-project Kwaliteitsborging op het Melkveebedrijf.
Samen met het PRiseen project voor speenbehandeling vanuit een console onder de koe
aangeboden voor financiering aan het bedrijfsleven.
Geplande output in 1997:
- Behaviour of cows during the automatic milking proces (Ipema, Ketelaar, Stefanowska,
De Koning,Smits)
- Time budget of cows milked in an automatic milking system (Ipema, Ketelaar, Stefanowska,
De Koning, Smits)
- The influence of different barn layouts onthe cows' visitstowards an automatic milking
system; individual cow strategies (Ipema,Ketelaar, Stefanowska, De Koning, Smits)
- Concentrate feeding in barn layouts with an automatic milking system;effects on milking
frequency, milk yield andtotal feed intake (Ipema, Ketelaar, Stefanowska, De Koning, Smits)
- Automatic milking and grazing:somefirst experimental results (Ipema, Ketelaar, Stefanowska, De Koning,Smits)
- The milking process at milkings with variable intervals (Ipema and De Koning)
- Milk flow patterns of single udder quarters; methods and analysis (Ipema and De Koning)
andere relevante
programma's

203, 241, 257,292,297 en 301

indicatie omvang

totaal 1,5 Mƒten laste van LNV

projecten

53.313
53.312
50.323
52.300
53.004
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Systeemlay-outen koemanagement bij automatisch melken (IMAG-DLO,
A.H. Ipema)
Melktechniek ter verbetering van de uier- en speengezondheid en melkkwaliteit
(IMAG-DLO,A.H. Ipema)
Mechatronische systemen in de melkveehouderij (IMAG-DLO, P.H. Hogewerf)
BOSvoor de bewaking van gezondheid envoortplanting in de melkveehouderij
(IMAG-DLO,J.M.F.H.Achten)
Kennisgestuurde ontwerpmodellen of -systemen voor landbouwbedrijfsgebouwen
(IMAG-DLO, CR. Braam)

programma 279

Documentatie ten behoeve vandeAGRIS/FAO database

programmaleider

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

aanvangsjaar

1995

eindjaar

1998

samenvatting

De bibliografische en inhoudelijke ontsluiting van in Nederland gepubliceerde wetenschappelijke
agrarische literatuur die voor het buitenland relevant wordt geacht. Deze gegevens (documentatie) worden aangeleverd aan het AGRIS/FAOsysteem.

aanleiding

De Food and Agricultural Organization van de United Nations werd opgericht tijdens een internationale bijeenkomst op 16oktober 1945, in Quebec, Canada. In de preambule van de FAO
beginselverklaring, gaven de lidstaten blijk van hun verlangen de productie en distributie van
voedsel en andere landbouwproducten te optimaliseren, om de leefomstandigheden van volkeren op het platteland te verbeteren, en zo bij te dragen aan een expanderende wereldeconomie
en de mensheid te vrijwaren van honger. Eénvan de primaire taken van de FAOwordt vermeld
in artikel 1.1 van de Constitution:
'The Organization shall collect, analyse, interprète and disseminate information relating to
nutrition, food and agriculture. In this Constition, the term 'agriculture' and its dérivâtes include
fisheries, marine products, forestry and primary forestry products'.
In het kader van deze doelstelling verzorgen wereldwijd de "AGRIS Input Centers' voor het
verzamelen, analyseren en ontsluiten van in hun land gepubliceerde landbouwkundige literatuur, die voor andere landen interessant is.Het eindproduct van die activiteit isdeAGRISdatabase.Voor Nederland isPUDOC-DLO het AGRISInput Center.

doel

Het aanleveren van documentatiegegevens aan deAGRIS/FAO database.

planning 1997

Evenalsvorigejaren zal de selectie, bibliografische en inhoudelijke ontsluiting middels toekenning vanAGRIScategorie- en onderwerpscoderingen van in Nederland gepubliceerde wetenschappelijke agrarische literatuur die voor het buitenland relevant is,ter hand worden genomen.
Eenen ander in samenwerking met de AGRISProcessing Unit in Wenen en het AGRIS Coordinating Committee in Rome,waarbij de eerstgenoemde instelling zorgt voor controle op kwaliteit
en kwantiteit van de input van de Input Centersvan de deelnemende landen,en detweede een
mondiale beleidstaak heeft.
Het bovengenoemd ontsloten materiaal zalworden ondergebracht in het AGRIS/FAO bestand dat
on-line, op CD-ROM en op papier toegankelijk is.Het bestand isin het bijzonder voor ontwikkelingslanden van belang gezien het accent op optimalisatie van productie en distributie van
voedsel. Het zijn juist deze gebieden waar het zwaartepunt van de FAO activiteiten ligt. Wereldwijd bouwen de AGRISInput Centers' (voor Nederland isdat PUDOC-DLO) het AGRIS/FAO
bestand.

andere relevante
programma's
indicatie omvang

totaal 0,4 M / ten lastevan LNV

projecten

Het programma bestaat uit één doorlopend project.
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programma 293

Reductie van het energieverbruik met verbetering van de
kwaliteit van het produkt en het productieproces in de
beschermde teelten

programmaleider

J.C.Bakker - IMAG-DLO

aanvangsjaar

1996

eindjaar

1999

samenvatting

Doel van het programma iseen reductie van het energiegebruik met verbetering van de kwaliteit
van produkt en productieproces in de beschermdeteelten te bereiken. Hiermee zal een
substantiële bijdrage worden geleverd aan de realisatie van het NMPen een systeembeschrijving
opgeleverd kunnen worden voor toekomstige productiesystemen met 50% lagere inzet van
fossiele energie. Hierdoor zal deconcurrentiekracht, ook op lange termijn,van de Nederlandse
beschermde teelten versterkt worden. Deze doelstelling iseentussenstap in de lange termijn
ontwikkeling van productiesystemen die vrijwel onafhankelijk moeten zijn van fossiele
energiebronnen.

aanleiding

Het directe energiegebruik van de Nederlandse agrarische sector in zijn geheel bedroeg in 1992
volgens het CBS157 PJ.Het grootste deel hiervan kan worden toegerekend aan de glastuinbouw
(68 PJvoor glasgroenten en 63 PJ voor glasbloemen), de champignonteelt en andere beschermde
teelten.
Toenemend of zelfs gelijkblijvend gebruik vanfossiele brandstoffen door deze tuinbouwsectoren
isom meerdere redenen minder gewenst. Inde eerste plaatswordt er een aanzienlijk beslag
gelegd op eindige voorraden, en in detweede plaats komt er bij de verbranding van fossiele
brandstof C0 2 vrij, een gas dat een bijdrage levert aan het broeikas-effect, van de aardse
atmosfeer.
Het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) en het NMP+van het Ministerie VROM geven aan in
hoeverre het energiegebruik en de C0 2 -uitstoot op nationale schaalteruggedrongen moeten
worden. Via de"Structuurnota Landbouw' en de'Meerjaren-afspraken' tussen het Landbouwschap, Min.v. LNVen Novem, zijn de lijnen uitgezet waarlangs de agrarische sector zal moeten
bijdragen aan het NMP.
De meerjarenafspraak "Energie-Glastuinbouw geeft aan dat op korte termijn (tot het jaar 2000)
de energie-efficiëntie (energiegebruik per eenheid produkt) zal moeten verbeteren (met ca.25%
ten opzichte van 1994), en dat ervoor de C0 2 -uitstoot wordt gestreefd naar een afname met 3
tot 5% ten opzichte van 1989.
Om de doelstellingen van de NMP'ste realiseren,zal detuinbouwsector zich erop moeten
instellen dat op de langere termijn het absolute gebruik van fossiele energiedragers drastisch
omlaag moet. Dit laatste kan niet bereikt worden met toepassing van bestaande technologieën
maar vereist nieuwe, sterke impulsen,waarvoor reeds in de komende jaren aanzetten gegeven
moeten worden.
De problemen waarvoor de glastuinbouw, champignonsector en andere beschermde teelten
staan zijn niet gering. De milieubelasting isgroot door de intensieve manier van produceren met
het daarbij horende hoge gebruiksniveau van energie, nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen
en hulpmaterialen.
Inverband met bovenstaande geldt bovendien dat door de consument steeds meer verlangd
wordt dat het product op een milieu-verantwoorde manier wordt geproduceerd. Stonden tot
voor kort de kwantiteit en kostprijs van het product centraal met afgeleide aandacht voor
kwaliteit, tegenwoordig ligt het accent intoenemende mate op de kwaliteit van het product in
relatie t o t het productieproces (d.w.z. de mate van de belasting van het milieu en het energiegebruik van de teelt).
Door binnen de strenger wordende maatschappelijke enwettelijke eisen aante sluiten bij de
veranderde marktsituatie kan bovendien internationaal een concurrentievoorsprong worden
verkregen ten opzichte van landen waar dit uitgangspunt nog niet wordt nagestreefd.
Verlaging van het energiegebruik gaat nu veelal gepaard met een onacceptabele kwaliteitsdaling van het produkt. De energiebesparing moet daarom plaatsvinden bij handhaving of
verbetering van de huidige kwaliteit.
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Oplossingen om hieraan en aan de nieuwe enveranderende normen van de maatschappij en
consument te voldoen, zijn nog niet standaard beschikbaar. Ongetwijfeld isdit mede een
oorzaak van het achterblijven van de energiebesparingen in de praktijk bij de verwachtingen
zoals neergelegd in de MJA-E. Strategisch-fundamenteel energiebesparingsonderzoek waarin
bovengenoemde aspecten zijn geïntegreerd isdan ook noodzakelijk om nieuwe impulsen te
genereren.
Eenverlaging van de energiebehoefte bij beschermde teelten met daarbij verlaging van emissies,
beheersing van ziekten en plagen, met het oog op kwalitatief betere producten heeft een
directe relatie met de binnenklimaatprocessen, het resulterende klimaat en de korte en lange
termijn beheersing daarvan. Door bestudering en integratie van deze aspecten in het
productiesysteem kunnen vernieuwende technologieën ontwikkeld worden voor een tuinbouw
die met een hoge produktkwaliteit snel op een veranderende markt kan reageren. Hierbij kan
deze productiewijze alsconcurrentievoordeel ten opzichte van productieregio's met een hogere
ziekte- en plaagdruk worden gebruikt.
doel

Reductie van het energiegebruik met verbetering van de kwaliteit van product en productieproces in de beschermde teelten om daarmee een substantiële bijdrage te leveren aan de realisatie
van het NMPen het opleveren van eensysteembeschrijving voor toekomstige productiesystemen
met 50% lagere inzet van fossiele energie ten opzicht van het huidige gebruik als bijdrage aan
de versterking van de concurrentiekracht, ook op lange termijn,van de Nederlandse beschermde
teelten. Deze doelstelling iseentussenstap in de lange termijn ontwikkeling van
productiesystemen die vrijwel onafhankelijk moeten zijn vanfossiele energiebronnen.

planning 1997

In 1997worden een aantal projecten uitgevoerd die reeds in 1996zijn gestart, gericht op
deelaspecten van het totale te beschrijven systeem. Daarnaast worden een aantal nieuwe
projecten gestart waarvan een aantal met een meer strategisch-fundamenteel karakter. In het
programma zijn drie hoofdlijnen onderscheiden:
1. Systeemanalyse en integratie,
2. Vermindering van het absolute energiegebruik,
3. Verbetering van de efficiëntie en de kwaliteit van het product en het productieproces.
Binnen de eerste hoofdlijn worden twee projecten uitgevoerd gericht op de analyse van
verschillende fysische processen. In 1997wordt eentheoretisch model gebouwd van kasventilatie
bij grote raamopeningen, experimentele toetsing zal in 1998 plaatsvinden. Op het terrein van de
champignonteelt wordt een meetmethode voor het karakteriseren van composten voor
champignons aan de hand van de C0 2 productiesnelheid opgeleverd. De invloed van
omgevingsfactoren, klimaatinstellingen en bedrijfsuitrusting op het energiegebruik in de
glastuinbouw wordt geanalyseerd met behulp van in 1996 ontwikkelde modellen. Deze kennis
wordt benut in een nieuw project gericht op energieopwekking en -gebruik op regionaal niveau.
Dit zal in 1997 uitmonden in een rekenmethode voor het optimaliseren van de benutting van het
energie-aanbod in eentuinbouwregio. De resultaten van dit project vormen de eerste stap van
eentotale systeembeschrijving van een productiesysteem gericht op een substantieel lager
gebruik van fossiele energie.
Binnen detweede hoofdlijn worden projecten worden uitgevoerd die gericht zijn op verdere
vermindering van de energiebehoefte van een kasen het verbeteren van het conversierendement van fossiele energie.
De effecten van diverse combinaties van constructie, dakvorm en beschikbare materialen op
lichttransmissie en energiegebruik wordt middels simulatiestudies onderzocht. Op basis daarvan
worden in 1997de meest perspectiefvolle combinaties geselecteerd en beschreven op basis
waarvan verdere ontwikkeling kan plaatsvinden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van kennis op
het terrein van materiaaleigenschappen en meettechnologie die gegenereerd wordt in eenEUHCM samenwerkingsproject.
Het onderzoek naar deverbetering van het conversie-rendement van fossiele energie richt zich
op het gebruik van korte- en langetermijn warmte opslag. Een nieuw project gericht op lange
termijn warmteopslag zal in 1997 leident o t een beschrijving van de haalbaarheid van de diverse
technieken en de daaraan gekoppelde energiebesparing. Op het gebied van zonne-energie
wordt gewerkt aan detoepassingsmogelijkheden van fotovoltaïsche systemen en het opzetten
van een demonstratieproject.
Het onderzoek binnen de derde hoofdlijn concentreert zich op de warmte- en vochtbeheersing,
klimaatverdeling en klimaatbesturing. Bij het onderzoek naar de ruimtelijke verdeling van
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temperatuur en vocht worden een aantal experimenten uitgevoerd om in 1997te komen t o t een
validatie van het in 1996 ontwikkelde fysisch model voor dewarmte en stralingsuitwisseling. De
resultaten worden benut bij een experiment met gerichte warmtetoediening om de energieefficiëntie bij de productie vantomaat te verhogen. Met het PBGwordt een door IMAG-DLO in
1996 ontwikkeld softwareprogramma getest voor het oplossen van horizontale
temperatuurverschillen in praktijkkassen. Insamenwerking met de LUW-ATFwordt gestreefd
naar financiering vanuit de STW-geldenvoor de bouw van een 3-D model voor de temperatuurverdeling in kassen.Alsvoorbereiding worden reeds datasets verzameld over de 3-dimensionale
temperatuurverdeling onder praktijkomstandigheden.
Met het PBGte Naaldwijk wordt een prototype-regelaar met nieuw ontwikkelde
regelalgorithmen ontwikkeld en geanalyseerd met behulp van simulatie en
gevoeligheidsanalyses, in 1997 zal een eerste versieworden ingebouwd in het
klimaatregelsysteem van IMAG-DLO.Tevenswordt i.s.m. het PBGgewerkt aan een verbeterde
schermregeling,wat in 1997moet uitmonden in experimenteel getoetste richtlijnen voor een
energiezuinige schermregeling.Voortbouwend op de analyse van de C0 2 productiesnelheid bij
champignons wordt gestreefd naar de uitvoering of de start van een project gericht op
toepassing van deze kennis bij de ontwikkeling van eenverbeterde klimaatregeling bij de
champignonteelt.
De ontwikkeling van energiezuinige manieren voor ontvochtigen van kassen kan leiden t o t een
belangrijke energiebesparing. In 1996 iseenvoorstudie uitgevoerd. Het project wordt voortgezet
gericht op de ontwikkeling en modellering van innovatieve ontvochtigingssystemen. Dit project
wordt niet gefinancierd uit de programmagelden maar vanuit gelden voor innovatief onderzoek
binnen IMAG-DLO.
Naar aanleiding van het adviesvan de beoordelingscommissie om extra aandacht te schenken
aan kennisoverdracht isin de loop van 1996een nieuw project gestart.
Geplande output in 1997
Bakker, J.C.,v.d.Braak, H.F. de Zwart, F.L.K.Kempkes en B.v.d.Sluis. Meetmethodiek voor het
vaststellen van energie-efficiëntie verbetering door het gebruik van warmtebuffers.
(Eindrapportage).
Braak, N.J.van de e.a.Verhoging energie-efficiëntie door verbeterde schermregeling
(Eindrapportage)
Braak, N.J.,Kempkes, F.L.K.,Effects of local heat input on the leaf temperature distribution in
greenhouses.
Briassoulis, D. and D.Waaijenberg, Structural analysis of greenhouses and causes of failure.
Briassoulis, D., D.Waaijenberg,J.Gertraud en B.von Eisner. Mechanical properties of covering
materials for greenhouses. Part I.A general overview
Briassoulis, D., D.Waaijenberg,J.Gertraud en B.von Eisner. Mechanical properties of covering
materials for greenhouses. Part II. Quality assesment.
DeZwart, H.F.,Judging energy saving prospectives in horticulture by means of a simulation
model.
DeZwart, B.v.d.Sluis,Warmtebuffers in de praktijk: energie efficiëntie verbetering
Kempkes F.L.K.Verticale lucht- en gewastemperatuurverdeling bij verschillende buisliggingen in
een tomatengewas.
Loeffen, H. Meetmethode voor bepaling van C0 2 productiesnelheid van compost onder
geconditioneerde omstandigheden.
Loeffen, H.,Gerrits,J.Relatietussen C02 productiesnelheid van verschillende composten en de
productie van champignons.
Loeffen, H.C0 2 production rate asmethod to determine the quality of full grown compost for
mushroom growing.
Miguel, A.F.,N.J.van de Braak,A.M.Silva and G.PA. Bot., Forcedfluid motion through
materials with pores and openings.
Miguel, A.F.,N.J.van de Braak,A.M.Silva and G.P.A.Bot., Analysis of the hydrodynamical
characteristics of screens.
Miguel, A.F.,N.J.van de Braak, A.M.Silva and G.P.A.Bot., Modelling mixed convection through
materials with pores and openings - application to natural convection.
Miguel, A.F,N.J.van de Braak,A.M.Silva and G.P.A.Bot, Analysis of air exchange and internal
pressures in enclosures induced byfluctuating outside pressures.
Mystriotis,A. andT.de Jong,CFDasadesigntool for spatial distributed systems in agriculture.
Papadakis,G.,D. Briassoulis,A. Mistriotis,J.A. Stoffers, G.Scarascia-Mugnozza, G.Vox,
B.von Eisner and P.Feuilloley. Physical properties andtesting methods of greenhouse
covering materials.
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Stoffers, J.A., Light transmission in orientation free greenhouses with zig-zag shaped hard cover.
Van Henten E.J.,van Meurs,W.T.M.,Development of an energy efficient climate control system
based on application of optimal control theory.
Waayenberg, D. Ervaringen met richtlijn foiiekassen
Naast deze nu reeds geplande output zullen naar verwachting nog een aantal vakpersartikelen
verschijnen enworden (poster) presentaties verzorgd tijdens workshops en symposia (o.a. van
ISHS).
andere relevante
programma's

129,217,256,257,276

indicatie omvang

totaal 2,0 M / , waarvan 1,5 M / ten lastevan LNV

projecten

Hoofdlijn 1 .Systeemanalyse en integratie
54311.02
Kasventilatie bij grote ventilatiedebieten (IMAG-DLO/PBG Naaldwijk, T. de Jong) ')
54307:
C0 2 productiesnelheid alsmethode voor het bepalen van de doorgroeide
compostkwaliteit en de opbrengst van champignons (IMAG-DLO/PCHorst, H.
Loeffen) 2 )
54302:
Analyse van het energiegebruik bij tuinbouwbedrijven en evaluatie van
energiegebruiksmodellenvoor kassen (IMAG-DLO,J.J.G. Breuer)
54007
Analyse van het elektrische en fossiele energiegebruik alsgevolg van de inzet van
(recirculatie)ventilatoren in detuinbouw (IMAG-DLO/LEI-DLO/PBG Naaldwijk,...) 3 )
54008
Regio-optimalisatie energiegebruik bij beschermde teelten (IMAG-DLO,...)
Hoofdlijn 2.Vermindering van het absolute energiegebruik
54306
Kasconstructie- en materiaalonderzoek glastuinbouw ten behoeve van verhoogde
isolatiewaarde (IMAG-DLO,J.C. Bakker)
54009
Langetermijn warmte-opslag op tuinbouwbedrijven (IMAG-DLO, P.Knies)
54002.02
Toepassingsmogelijkheden van fotovoltaïsche systemen in de agrarische sector
(IMAG-DLO,J.P.G. Huijs)
Hoofdlijn 3.Verbetering van de efficiëntie en de kwaliteit
54309
Verhoging energie-efficiëntie door verbeterde schermregeling
(IMAG-DLO/PBG Naaldwijk, N.J.v.d. Braak)4)
54003
Innovatieve ontvochtigingssystemen voor detuinbouw (IMAG-DLO,T.de Jong) 5)
54311.01
Oplossen van horizontale klimaatverschillen in kassen (PBG Naaldwijk, L. Nijs;
IMAG-DLO, N.J.v.d.Braak) ')
54001
Realisatievan gewenste vertikale temperatuur- envochtigheidsprofielen in kassen
(IMAG-DLO/PBG Naaldwijk, J.C. Bakker) 5 )
50324
Realisatie prototype geïntegreerd energie-effectief kasklimaatbesturingssysteem
(IMAG-DLO/PBG Naaldwijk, E.J.van Henten) 7 )
50020
Optimalisatie klimaatregelingen voor detuinbouw (IMAG-DLO,W.T.M, van Meurs)
54006
Gebruik van C0 2 -productiesnelheid als regelparameter bij champignonteelt
(IMAG-DLO/PC-Horst, H. Loeffen) 8 )
54005
Kennisoverdracht (IMAG-DLO, G.P.A. Bot)
Binnen dit project wordt op een aantal terreinen expertise ingezet in samenwerking met het
PBGte Naaldwijk. Voor 50% medefinanciering door het Landbouwschap in kader MJA-E .
Voor 50% medefinanciering door het Landbouwschap.
Voor dit project wordt medefinanciering bij NOVEM gevraagd.
Voor dit project ismedefinanciering van de NOVEMverkregen.
Dit project wordt gefinancierd vanuit de innovatiegelden en staat losvan de
programmabegroting.
Voor dit project wordt medefinanciering bij NOVEM/Landbouwschap gevraagd.
Voor 50% medefinanciering door het Landbouwschap.
Dit project wordt uitgevoerd indien medefinanciering verkregen kan worden bij het
Landbouwschap.
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programma 308

Precisielandbouw endeeffecten voor het milieu en de opbrengst
en kwaliteit van het product (i.o.)

programmaleider

Ing.A.H.Bosma - IMAG-DLO

aanvangsjaar

1997

eindjaar

2000

samenvatting

Door de ontwikkeling van informatie- entelecommunicatietechnieken envooral precisiedetectiesystemenwordt precisie landbouw een hulpmiddel voor de ontwikkeling van een
duurzame landbouw. In dit programma wordt aandacht besteed aan detoepasbaarheid van
ontwikkelde en nog te ontwikkelen technieken op praktijkschaal.

aanleiding

Het programma iseenvervolg van prog. 198,dat per 31 december 1996 is afgesloten. Over de
inhoud van het programma isoverleg gaande met DWK en LNV.
Het programma reageert op de LNVindicaties Economie-milieu, Duurzame landbouw en
Kwaliteit. Voor een duurzame landbouw gelden economische en milieutechnische criteria. Om
hieraan te voldoen moet een aantal problemen worden opgelost. Eenscala aan
milieuproblemen die de ontwikkeling van duurzame landbouw en de integratie ervan in het
landelijk gebied bemoeilijken, kan mogelijk worden opgelost door de inzet van techniek en
technologie (waarin onderdelen vanuit de precisielandbouw). Detechniek heeft verder invloed
op de kwaliteit van de producten en de productieprocessen.
De inzet van innovatieve techniek entechnologie kan een bijdrage leveren aan de verbetering
van de duurzaamheid van de agrarische productie en de leefbaarheid van met name het
landelijk gebied.
Binnen het programma worden devolgende elementen onderscheiden:
- mogelijkheden vantoepassing van precisie landbouw voor plaatsgericht toediening van
hulpstoffen zoals meststoffen waardoor met lagere hoeveelheden kan worden volstaan;
- het effect vantoepassing van precisielandbouw op:
- opbrengst;
- productkwaliteit;
- besparing aan input (energie,chemische middelen, mineralen);
- milieubalans.
Bij de invulling wordt tevens rekening gehouden met de uitkomst van deverkenning die in het
kader van de SEO-cdoor IMAG-DLO,SC-DLOenAB-DLO wordt uitgevoerd.

doel

Het doel van dit onderzoek isom innovatieve technologie te ontwikkelen en inte passen bij het
oplossen van specifieke problemen in de landbouw- en milieusector. Dit doel sluit aan bij de LNVindicaties betreffende economie-milieu en innovatieve technologie t b . v . duurzaamheid en
kwaliteitvan productstromen in de landbouw- en milieusector.

planning 1997

Binnen het programma zullen nog een aantal zaken voortkomend uit het beëindigde prog. 198
worden afgerond. Dit betreft:
- Onderzoek tarrareductie bij bieten:
Vooral gericht op het afronden van het in 1996 uitgevoerde onderzoek, waarbij in
samenwerking met 1RS ,Agrifac en NOVEM onderzoek naar vermindering van
grondtarra is uitgevoerd.
- Onderzoek loofverwijdering aardappelen:
Afronding onderzoek naar trekkracht in relatie t o t trekrichting en -snelheid bij het trekken
van individuele stengels en bestudering van mogelijkheden van verbetering van
loofverwijdering door "pulserend' looftrekken en luchtondersteuning bij de invoer.
Bestudering vanteeltmaatregelen op plaatsing van stengels om betere materiaalinvoer bij het
looftrekken te bewerkstelligen.
Erwordt getracht medefinanciering van het bedrijfsleven te verkrijgen.
Over deverdere invulling van het werkplan 1997 isnog overleg gaande. Degedachten gaan uit
naar de ontwikkeling van een pilot/praktijk situatie waarin vanuit deverschillende disciplines
(bodem, gewas,techniek) gezamenlijk kanworden gewerkt aan de ontwikkeling envoor de
verzameling van kengetallen voor evaluatie van precisie landbouw. Hiervoor wordt gedacht aan
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een invulling met de gewassen granen, aardappelen,suikerbieten en gras.Ter vergelijking zal in
de pilotsituatie ook aandacht worden besteed aandetraditionele landbouw.

andere relevante
programma's
indicatie omvang
projecten

257,276
totaal 0,4 M / ten lastevan LNV
51**1
51**2
51307

Precisielandbouw (IMAG-DLO, P.van Velde)
Ontwikkeling van oogsttechnieken voor aardappelen zonder het gebruik van
chemische middelen (IMAG-DLO, P.van Velde)
Vermindering van grondtarra bij suikerbieten door verbetering van de
rooitechniek (IMAG-DLO,G.D. Vermeulen)
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3.16 Arbeidsbehoefte, arbeidsorganisatie en
arbeidsomstandigheden
292

Onderzoek naar verbetering van arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorziening voor een
optimale inzet van arbeid
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programma 292

Onderzoek naar verbetering vanarbeidsomstandigheden en
arbeidsvoorziening voor eenoptimale inzet van arbeid

programmaleider

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

aanvangsjaar

1996

eindjaar

1999

samenvatting

De hoofddoelstelling van dit programma ishet leveren van bijdragen aan het bereiken van
optimale oplossingen voor de arbeidsproblematiek in de agrarische sector (landbouw, natuurbeheer envisserij). Dit wordt bereikt door het, op basisvan een gecoördineerde onderzoeksaanpak,
ontwikkelen, integreren entoepassen van kennis op het gebied van arbeidsomstandigheden en
arbeidsvoorziening, mede vanuit het perspectief van de arbeidsorganisatie, en het up-to date
houden van een arbeids- en werktuigendatabank.

aanleiding

Door bedrijfsleven en overheid iswaf betreft arbeidsomstandigheden onlangs een convenant
afgesloten, met als hoofddoelstelling deverbetering van de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden in de agrarische bedrijfstak. Erwordt met name beoogd: het risico op bedrijfsongevallen
en beroepsziekten terug te dringen, het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid te
verminderen, de structurele, integrale zorg voor arbeidsomstandigheden te versterken en het
imago van de bedrijfstak op de arbeidsmarkt te verbeteren. In de Arbo-Stuurgroep wordt veel
waarde gehecht aan praktische projecten,waarvan de resultaten direct op de werkvloer
merkbaar zijn.
Wat betreft de arbeidsvoorziening werd, op initiatief van het Regionale Bestuur Arbeidsvoorziening (RBA) Den Haag/Delft, de Commissie personeelsvoorziening Tuinbouw ingesteld. Deze
commissie deed voorstellen om de arbeidsmarkt in detuinbouw te legaliseren ente normaliseren. De conclusies van het rapport van deze Commissie,'De oogst van een gecoördineerde
aanpak', werden onderschreven door de bij de personeelsproblematiek in de tuinbouw
betrokken partijen door middel van het ondertekenen van het Tuinbouwaccoord (april 1993).
Mede naar aanleiding van dit rapport heeft LNVopdracht gegeven t o t het uitvoeren van een
Programmeringsstudie Arbeidsvoorziening.
In beleidsnotities (NRLO, 1995 en LNV-Kennisbeleidsplan, 1995) wordt "arbeid ' als prioritair
onderzoeksthema genoemd. Erwordt door het Ministerie van LNV naar gestreefd de komende
jaren meer aandacht te besteden aan onderzoek vanvraagstukken van arbeidsomstandigheden,
arbeidsvoorziening en management, inclusief deverzameling van bedrijfsspecifieke arbeidskundige en -organisatorische data omtrent arbeidsbehoefte. Gezien de samenhang tussen de
genoemde onderwerpen acht het Ministerie eensamenhangende onderzoeksaanpak gewenst. In
dit verband isin opdracht van LNVeenVoorstel voor een Kaderprogramma Arbeid ontwikkeld.
Probleemstelling
Onderzoek op het gebied van arbeidsomstandigheden isvan belang om ondernemers te helpen
zich meer te richten op voorkóming en beperking van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid,
zoals de intentie isvan de arbeidsomstandighedenwet. Wetgeving, zowel nationaal als
internationaal, iserop gericht dat individuele bedrijven zich met arbo-beleid gaan bezig houden.
Beleidsvoering m.b.t.arbeidsomstandigheden, bestaande uit een systematische aanpak van arborisico's,behoort tot deverplichting van elke agrarische onderneming. Deskundige ondersteuning
van voorlichting, onderwijs en onderzoek moet ten dienste staan van eenzo groot mogelijke
(zelfredzaamheid vanwerkgevers/ondernemers in de agrarische bedrijfstak.
Wat betreft de arbeidsomstandigheden isdoor automatisering en mechanisering de zwaarte van
het werk in de afgelopen jaren sterk verminderd. Erkan echter niet worden geconstateerd dat
het ziekte- en arbeidsongeschiktheidsrisico voor werknemers in de agrarische bedrijfstak is
afgenomen. De knelpunten in de arbeidsomstandigheden kunnen in eentwee gerelateerde
groepen uiteengelegd worden: lichamelijke gezondheid enwelzijn/stress. Erzijn drie hoofdredenen voor het ontstaan van lichamelijke gezondheidsschade: de aandoeningen van het bewegingsapparaat, de fysische en chemische omgevingsfactoren, en de (on)veiligheid. Bij aandoeningen van het bewegingsapparaat moet niet zozeer gedacht worden aan de zwaarte van de
fysieke belasting, maar vooral aan het somslangdurige karakter ervan,alsook aan het veelvuldig
optreden van kort-cyclischwerk. Defysieke belasting heeft tot gevolg dat rugklachten een
omvangrijk gezondheidsprobleem in de agrarische bedrijfstak zijn geworden. Ten aanzien
hiervan isnaast de organisatie van het werk endaarmee de duur van de belasting de inrichting
van de werkplek van groot belang.Zaken als(asymmetrische) werkhoudingen, de blootstelling
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aantrillingen en ongunstige klimatologische omstandigheden bepalen mede het risico.
Bijvoorbeeld trekkerwerkzaamheden worden vaak zeer langdurig achtereen uitgevoerd waarbij
de genoemde factoren gecombineerd optreden. Bij biologische en chemische omgevingsfactoren
gaat het onder andere om de schadelijke invloed van stof (varkenshouderij), allergieën voor
plantensappen en stuifmeel, en blootstelling aan gewasbeschermings-, reinigings- en
ontsmettingsmiddelen. Deagrarische sector wordt gekenmerkt door een relatief groot aantal
ongevallen. Het werken met trekkers, aangedreven werktuigen en veevormen de belangrijkste
ongevalsoorzaken. Ongevallen dragen meer dan in andere bedrijfstakken bij aan
arbeidsongeschiktheid (circa 11% van de gevallen).
Het tweede knelpunt betreft het welzijn van de ondernemers en werknemers in de agrarische
sector. Dewerkdruk, werktijden en het werktempo zijn binnen de land- entuinbouw relatief
hoog. Ook detoenemende automatisering legt een grotere druk op de agrarische ondernemers.
Aan aspecten als arbeidsinhoud en het verdelen vanverantwoordelijkheden wordt nog weinig
aandacht geschonken. Nu neemt de ondernemer meestal alle beslissingen,waardoor hij
misschien overbelast wordt en de andere werkenden met louter uitvoerende taken geconfronteerd worden. Een bijzondere hiermee samenhangende problematiek betreft devaak slecht
geregelde positie van meewerkende gezinsleden, met name van de echtgenotes. Erlijkt zich een
ontwikkeling in twee richtingen voor te gaan doen,waarbij een deel van de echtgenotes de
positie van mede-bedrijfshoofd krijgt en een deel van de echtgenotes juist minder betrokken
raakt bij het bedrijf (maar waarschijnlijk wel inspringtaken zal blijven vervullen).Vanuit het
emancipatiebeleid bezien isvan belang nate gaan welke zaken de keuze-vrijheid nadelig
beïnvloeden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de werkgelegenheid(skansen) voor
vrouwen buiten het bedrijf. Ook isvan belang nate gaan of bepaalde keuzes ook de verwachte
of veronderstelde gevolgen hebben. Zo isbekend dat in veel man-vrouw-maatschappen de
vrouw (nog) een achtergestelde positie heeft ten opzichte van de man,bijv. op het terrein van de
besluitvorming. Verder zijn er nogal wat meewerkende vrouwen wier arbeidsstatus weinig of
niet geregeld is.Ook de arbeidsperspectieven van de allochtone werknemers verdienen
aandacht.
Wat betreft de arbeidsvoorziening hebben de veranderingen die in de land- entuinbouw in de
afgelopen jaren zijn opgetreden (desector ismet steeds minder bedrijven een steeds grotere
productie gaan realiseren) knelpunten (mede) veroorzaakt. Het eerste knelpunt heeft betrekking
op de problemen om voldoende arbeid (gezinsleden en personeel)te mobiliseren en te
behouden. Deze problemen spelen met name in detuinbouw. Door de sterke schaalvergroting in
deze sector issteeds meer arbeid per bedrijf nodig en het blijkt moeilijk te zijn om die grotere
behoefte te vervullen. Dat heeft onder anderete maken met de volgende zaken:
- ondernemers zien arbeid onvoldoende alseen strategische factor in het bedrijfsbeleid,
waarmee concurrentievoordeel behaald kan worden
- de sector heeft een gebrek aanwervend en bindend vermogen voor werkenden/werkzoekenden
- in verschillende sectoren bestaan grote fluctuaties door het jaar heen in de arbeidsbehoefte
(sterke pieken en dalen)
- de aansluiting op de arbeidsmarkt isniet optimaal (o.a.verschil in zoekkanalen tussen
werkgevers en werkzoekenden)
- wet- en regelgeving (o.a.geringe gebruik arbeidsmaatregelen om instroom te bevorderen).
De aangegeven problemen hebben gevolgen voor zowel het bedrijf (de ondernemer) alsvoor de
andere werkenden (werknemers en gezinsleden) en kunnen dus ook vanuit verschillend gezichtspunt benaderd worden.Voor het bedrijf betekenen de problemen dat niet, of alleen maar met
grote moeite, op de gewenste wijze geproduceerd kan worden.Voor de andere werkenden geldt
dat de kwaliteit van de arbeid minder isdan zou kunnen. Deverwachte tendens t o t
flexibilisering zal,omdat werkgevers enwerknemers daar een verschillende inhoud aan geven,
de gesignaleerde problemen waarschijnlijk vergroten.
Het tweede knelpunt heeft betrekking op deverborgen ente verwachten werkloosheid in
sommige (landbouwsectoren. Deze hangt onder andere samen met regelgeving die uitbreiding
van bedrijven (zowel in agrarische als in niet-agrarische richting) bemoeilijkt, en met de
problemen die bedrijfshoofden en gezinsleden hebben om buiten het bedrijf een baan te vinden,
die ook nog gecombineerd kan worden met bedrijfsactiviteiten (parttime-farming). Verder zal
een flink aantal bedrijven de komende jaren helemaal (moeten) verdwijnen, mogelijk deels via
"natuurlijk verloop' (opheffing bedrijf bij het op leeftijd komen van het bedrijfshoofd) of door
gedwongen beëindiging met onbekende gevolgen voor de betrokkenen. Belangrijk in dit
verband zijn de veranderingen in de socialezekerheid,waarbij voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte ondernemers moeilijker wordt het eigen bedrijf gaande te houden. Indit programma
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zal met betrekking t o t het arbeidsoverschot vooral gekeken worden naar mogelijkheden om
arbeid op rendabele wijze inte zetten ten behoeve van productdiversificatie enverhoging van
productkwaliteit.
De ondernemer neemt op het agrarisch bedrijf eencentrale plaats in.Vaak wordt een onderscheid gemaakt tussen drie ondememerstaken: ondernemerschap (marktgerichtheid), management (beheersing van de organisatie van het productieproces) envakmanschap (kennis van en
inzicht in het product en het productieproces. De kennisbehoefte in de primaire agrarische
bedrijven iszeer divers (LNV-Kennisbeleidsplan, 1995). De diversiteit hangt samen met de
veranderingen van markt en beleid alsmede met de fysieke omgeving, bedrijfsgrootte,
intensiteit, financiële positie en met de kennis,ervaring envoorkeur van de ondernemer. Voor
zijn kennisbehoefte kan de ondernemer al lang niet meer op één plaatsterecht. Het werken met
blauwdrukken en recepten isslechts beperkt mogelijk en de ondernemer moet zelf actief her en
der kennis halen en inpassen op bedrijfsniveau. Als manager zal de ondernemer zijn aandacht
over vele zaken moeten verdelen. Daarbij heeft hij behoefte aan informatie in eenvoor hem
toegankelijke vorm en zal hij steeds meer gebruik maken van gespecialiseerde adviezen dan wel
hulpmiddelen bij de bedrijfsvoering. In de opleidingen staat vakmanschap voorop en wordt
relatief weinig aandacht besteed aan de andere taken.Toch zijn zij van wezenlijk belang voor
een goede bedrijfsvoering. Ermoet immers op eenverantwoorde manier bepaald worden wat er
geproduceerd gaat worden, hoeveel,en hoe dat het meest doelmatig kan gebeuren.
Door o.m. het beheersen van de kostprijs en het benutten van marktkansen kan de ondernemer
zich onderscheiden t.o.v. de concurrerende productie-gebieden. Marktkansen kunnen beter
worden benut door het voeren van een kwaliteitsbeleid. De eisen die aan de kwaliteit van het
product worden gesteld,nementoe. Het besef isgroeiende dat dit vraagt om meer aandacht
voor de kwaliteit van het productieproces. Dit uit zich onder meer in aangepaste eisen die
gesteld worden aan de mensen in de organisatie, envergt duswaarschijnlijk een aangepaste
arbeidsorganisatie.
De arbeidsorganisatie neemt een centrale plaats in het geheel van de arbeidsproblematiek.
Enerzijds heeft de organisatie invloed op de arbeidsomstandigheden (incl. arbeidsinhoud),
anderzijds op de arbeidsvoorziening. Daarnaast beïnvloeden arbeidsomstandigheden en
arbeidsvoorziening elkaar onderling. Gemeenschappelijk voor de problematiek op beide
gebieden isde eenzijdige aandacht voor arbeid in de bedrijfsvoering (arbeid = kostenpost), die
zijn weerslag vindt in de arbeidsorganisatie.
Hoewel niet expliciet onderwerp van onderzoek in dit programma zijn inverband met de arbeid
op land- entuinbouwbedrijven ook de arbeidsvoorwaarden en -verhoudingen van belang. Bij de
arbeidsvoorwaarden gaat het bijvoorbeeld om de loonhoogte, de duur van het contract en de
sociale zekerheid. Bij arbeidsverhoudingen gaat het vooral om de zeggenschap op het bedrijf,
hoe die isverdeeld.Van belang ismet name devraag of er ruimte ist o t meedenken, meepraten
en meebeslissen,zodat gebruik gemaakt kan worden van de kennis die aanwezig is bij de
mensen die detaken uitvoeren.Zowel de arbeidsvoorwaarden alsde arbeidsverhoudingen staan
in een wederzijdse relatie tot de arbeidsorganisatie, de arbeidsomstandigheden en de
arbeidsvoorziening. Dit levert het volgende overzicht van relaties,de arbeidsruit', weergegeven
infiguur 1.
Knelpunten op het gebied van arbeidsomstandigheden zorgen (mede) voor problemen op het
gebied van de arbeidsvoorziening,terwijl ook het omgekeerde geldt. De positieve kant hiervan is
dat bereikte oplossingen ook een meervoudig effect kunnen hebben. Het kan dus belangrijk zijn
de arbeidsvoorzienings- enarbeidsomstandigheden- knelpunten in samenhang met aspecten die
de arbeidsorganisatie beïnvloeden te onderzoeken entegelijkertijd aandacht te besteden aan
andere arbeidsaspecten. Deaanpak van problemen zal daarom steeds geschieden vanuit het nog
nader uit te werken schema van de arbeidsruit. Eristhans geen algemeen onderzoek (lopend of
recent afgesloten) waarin expliciet ingegaan wordt op de relatie arbeidsomstandigheden arbeidsvoorziening - arbeidsorganisatie.
Ten behoeve van het onderzoek op het gebied van arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorziening en voor het evalueren van opties voor de arbeidsorganisatie vormen data omtrent
arbeidsbehoefte de basis.Basiskennis op het gebied van arbeidsbehoefte, arbeidsomstandigheden en werktuigen isverspreid aanwezig bij de kennisinstellingen alsmede bij IKC'sen DLV.
Soortgelijke kennis isin verschillende vormen aanwezig. Decapaciteit bij de afzonderlijke
instellingen isechter ontoereikend om alle kennis in kennisbanken onder te brengen en actueel
te houden. Door de IKC'sworden KWIN's (Kwantitatieve Informatie) uitgegeven; de informatie
heeft betrekking op standaard-omstandigheden. Voor aanwending van deze informatie in
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complexe bedrijfssituaties, moet de ondernemer zelf de nodige aanpassingen doorvoeren en/of
adviseurs hiervoor inschakelen om bedrijfsspecifieke oplossingen te berekenen. De gedrukte
informatie veroudert bovendien snel. De inrichting en het onderhouden van 'kennisbanken',
bestaande uit databanken met basiskennis plus interactieve, on-line toepassingsprogrammatuur,
bieden doelmatige faciliteiten om in de informatiebehoefte van de diverse ondernemers te
voorzien. De basiskennis ishierbij bij één loket oproepbaar en met de bijbehorende toepassingsprogrammatuur, die de gebruiker zelf kan oproepen,wordt bedrijfsspecifieke informatie
gegenereerd en/of oplossingen uitgerekend. Ziefiguur 2voor structuur en samenhang van de
arbeids- enwerktuigendatabank. Bundeling van capaciteit levert meer kritische massa op,
waardoor wel actuele databanken entoepassingsprogrammatuur aan geboden kan worden. De
koppeling van arbo-data entechnische en bedrijfseconomische data vanwerktuigen geeft
ondersteuning aan de behoefte om data op één plek bijeen te brengen.
Degeschetste problematiek speelt ook in andere EU-landen; internationale samenwerking met
organisaties en instellingen op het gebied van afstemming van definities, methodologieën,
toepassingsprogrammatuur en eventueel data versterkt de omvang van de kritische massa en de
toepasbaarheid en efficiency.
Doelgroep
Deeindgebruikers van de resultaten van het programma zullen enerzijds met name de agrarische
ondernemers en eventueel gezinsleden en personeel zijn. Deresultaten zijn ook relevant voor
groepen van bedrijven in studieclubverband. Echter de benodigde informatie zal hen in veel
gevallen indirect moeten worden aangereikt. Datwil zeggen dat voorlichtende (Stigas,SEV,DLV)
en onderwijs-instanties nadrukkelijk een doelgroep vormen van het programma. Daarnaast iseen
deel van resultaten relevant voor beleidsvorming door de overheid (LNV),bedrijfsleven (bijv.
verzekeringsmaatschappijen, banken en financieringsmaatschappijen, loonbedrijven), het
georganiseerd bedrijfsleven (bijv. LBS,LTO)ende vakbeweging.
doel

De hoofddoelstelling van dit Programma Arbeid ishet leveren van bijdragen aan het bereiken
van optimale oplossingen voor de arbeidsproblematiek in de agrarische sector, door het
ontwikkelen, integreren entoepassen van kennis op het gebied van arbeidsomstandigheden en
arbeidsvoorziening, mede vanuit het perspectief van de arbeidsorganisatie en het up to date
houden van een arbeids- enwerktuigendatabank. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan de
verbetering van de gezondheid,veiligheid enwelzijn van dewerkers in de agrarische sector en
aan de inzet van dejuiste soort arbeid op dejuiste manier. Een nevendoelstelling isdat door dit
programma meer aandacht aan arbeid zalworden besteed,en dat arbeid ook op andere
terreinen, w.o. beleid,prominenter op de agenda zal worden geplaatst.
Deze doelstelling leidt t o t devolgende resultaten:
1. Deevolutie naar een productie met een hoge toegevoegde waarde (producten met hoge
kwaliteit), waarnaar de Nederlandse landbouw streeft, vraagt om (meer) aandacht voor de
kwaliteit van arbeid,wat op zijn beurt weer een gunstige uitwerking kan hebben op de
rentabiliteit van de factor arbeid en deconcurrentiepositie van de onderneming. Dit duidt op
een sterke relatie tussen de kwaliteit van de arbeid en de kwaliteit van het product. Indien
externe financiering wordt verkregen zal onderzoek worden uitgevoerd dat meer inzicht zal
opleveren in de precieze vorm van deze relatie. De rol en plaats die de arbeidsorganisatie
hierin heeft bij de oplossingen voor de knelpunten op het gebied van arbeidsomstandigheden
en arbeidsvoorziening zalworden aangegeven.Onderzoek zal duidelijk maken waarom
verbetering van de arbeidsomstandigheden en betere afstemming van vraag en aanbod van
arbeid, voor zover oplossingen wèl voorhanden zijn, nog relatief weinig aandacht krijgt op de
bedrijven en hoe die aandacht vergroot zou kunnen worden. Meer aandacht voor deze
arbeidsaspecten zal voorts een positieve invloed uitoefenen op de motivatie van de
werkenden. Door factoren te onderzoeken die de uiteindelijke implementatie van
oplossingen bepalen worden kritische succesfactoren blootgelegd. Innovaties kunnen tot
stand komen naconfrontatie van de behoefte aan kennis op het gebied van arbeid met het
aanbod van kennisproducten.
2. De keuzen die de ondernemer maakt op dezojuist genoemde gebieden hebben gevolgen
voor de arbeidsorganisatie op het bedrijf. Daarbij gaat het in essentie om de vertaling van de
taken op een bedrijf naar functies (banen) en deverdeling van die functies over personen
(zittende en nog aante trekken personen). Ook het vaststellen van de arbeidsbehoefte en het
organiseren vanwerkuitvoering behoort hiertoe.Worden er bijvoorbeeld zoveel mogelijk
banen geschapen die zowel uitvoerende als regelende delen kennen,of neemt de
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ondernemer zelf alle regelende taken voor zijn rekening? Op basisvan de hier geschetste
positie van arbeid in de ondernemingen in relatie t o t de concurrentiepositie kan, indien
medefinanciering wordt verkregen, eentypologie van ondernemingen op basisvan de positie
van arbeid in de onderneming in relatie t o t de concurrentiepositie worden opgesteld.
Resultaten zijn:
- nieuwe en aanpassingen/integratie van bestaande modellen van arbeidsbegroten om
effecten van mogelijke veranderingen inteelten (biodiversiteit) of bedrijfsvoering op de
arbeidsvoorziening en arbeidsbelasting van een specifiek bedrijf;
- modellen voor de berekening van de omvang, kwaliteit enverdeling van de vraag naar en
het aanbod van arbeid in een regio ten behoeve van de regionale arbeidsvoorziening;
- databank van bewerkingsprofielen vanteelten en diergroepen ter ondersteuning van
bedrijfsspecifieke en regionale arbeidsbegrotingsmodellen.
3/4. Het onderzoek zal behalve inzicht verschaffen in gezondheidsbelastende factoren op de
werkplek ook zorg dragen voor het realiseren van oplossingen voor geconstateerde
knelpunten en problemen door identificatie van maatregelen (organisatie, werkmethoden,
bedrijfsinrichting, mechanisatie en hulpmiddelen) ter verbetering van de werkplek en de
veiligheid van dewerkenden.Voorts levert het onderzoek methoden op die van nut zijn voor
het herkennen en lokaliseren van oorzaken van arbeidsongeschiktheid en verzuim en het
aangeven van maatregelen om dezeweg te nemen. Indien medefinanciering wordt
verkregen zal onderzoek naar voorwaarden voor doelmatige risico-inventarisatie en registratie van bedrijfsongevallen en beroepsziekten plaatsvinden. Dit leidt t o t methoden om de
arbeidsomstandigheden te verbeteren en daarmee de concurrentiepositie te versterken.
De resultaten gericht op de preventie van detwee in de agrarische sector en daar buiten
meestvoorkomende categorieën van aandoeningen van het bewegingsapparaat, namelijk
rugklachten en nek/schouderklachten, betreffen:
- geëvalueerde ergonomische interventies op basisvan een bredere kennis van de effecten
van veranderingen in de bedrijfsvoering op de gezondheid van het bewegingsapparaat, in
het bijzonder van de rug en het nek/schouder gebied;
- geëvalueerde interventiestrategieën op basisvan inzicht in de wijze waarop voornoemde
kennis effectief kanworden toegepast op bedrijfsniveau om de gezondheid van de
werkende te bevorderen.
De Nederlandse agrariër wordt blootgesteld aan een breed scalavan omgevingsinvloeden:
stof, bestrijdingsmiddelen, klimaat, geluid,of eigenschappen van werktuigen en gereedschappen. Onderzoek naar vermindering van de problematiek levert de volgende resultaten
op:
- aangegeven en geëvalueerde alternatieve werkuitvoeringen ter vermindering van het
risico door contact met schadelijke omgevingsfactoren;
- setvan geëvalueerde criteria ter stimulering van het effectief gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen.
5. Het onderzoek verschaft tevens inzicht in defactoren die zorgen voor problemen in de
arbeidsvoorziening. Bovendien maakt het onderzoek duidelijk op welke wijze de gesignaleerde problemen kunnen worden opgelost. Belangrijk isdat er goede gegevens komen over
de arbeidsbehoefte en arbeidsinzet, waarbij het niet alleen gaat om gegevens over kwantiteit, maar ook om gegevens over kwaliteit. Daarnaast zal niet alleen de huidige of de op
korte termijn te verwachten situatie onderwerp van studie zijn, maar ook die op de wat
langere termijn. Dit levert devolgende resultaten op:
- inzicht in de arbeidsperspectieven van allochtone werknemers, in het bijzonder in de ZuidHollandse glastuinbouw;
- scenariostudie,welke een beeld schetst van de verwachte ontwikkelingen in het aantal
banen (omvang en kwaliteit) in de primaire agrarische sector in de periode 1995-2015 en
waarin wordt aangegeven of er in bepaalde regio's problemen in de matching tussen
vraag en aanbod zullen ontstaan;
- inzicht in de rol en positie van de boerin,tuinders- of vissersvrouw (knelpunten, kansen,
bedreigingen in relatiet o t arbeidsorganisatie en arbeidsomstandigheden) vergelijkbaar
met eerdere onderzoeken om ontwikkelingen te kunnen aangeven.
6. Toekomstige ontwikkelingen zullen mogelijk de arbeidsproblematiek van aard doen veranderen. Zo kunnen technologische veranderingen alsbijvoorbeeld automatisering leiden t o t een
435

toename van stress, bijvoorbeeld door continue oproepbaarheid. Het isvan belang voor het
beleid dergelijke veranderingen te kunnen voorzien. Indit programma zullen methode(n) of
model(len) worden ontwikkeld op basiswaarvan de gevolgen van te verwachten
ontwikkelingen voor arbeid,in het bijzonder de mentale belasting en het welzijn van
ondernemers en werknemers,worden aangegeven. Met name geeft dit de volgende
resultaten:
- eensystematische aanpak voor de optimalisatie van de presentatie van informatie bij de
inschakeling van geavanceerde technologie in de agrarische productie;
- inzicht in de effecten van continue beschikbaarheid op het welzijn van dewerkende en in
dewijze waarop negatieve effecten zijnte verminderen;
- inzicht in de invloed van monotonie vantaken op de motivatie van werknemers en op de
balanstussen arbeidsvraag en arbeidsaanbod, rekening houdend met zowel effecten op
de aantrekkelijkheid van dearbeid als het benodigde scholingsniveau en inzicht in de
wijze waarop op bedrijfsniveau de negatieve effecten van monotonie zijnte voorkomen.
7. Activiteiten in het kader van dit programma leident o t de inrichting en beheer van een
Arbeids- en Werktuigendatabank, inclusief de ontwikkeling/aanpassing van toepassingsprogramma's, de methodologie endeverzameling en onderhoud van data en het aanbieden
van een on-line klantgerichte gebruikers-service in samenwerking met het praktijkonderzoek.
Naast arbeidskundige data vanwerkmethoden, zoals element- entaaktijden,worden ook
data m.b.t. de arbeidsomstandigheden, zoals mentale enfysieke belasting van de
werkmethoden verzameld,alsmedetechnische, energetische en onderhoudsgegevens van
machines en werktuigen. Dedatabank sluit aan bij de sectorgewijze kennisbanken, waarin
ook teelt-, milieugegevens zijn opgenomen envormt een logisch onderdeel ervan.Voor het
raadplegen van de databank wordt een menustructuur aangeboden, waarin ook bestaande
en nieuw te ontwikkelen toepassingsprogramma's worden ondergebracht. Door bundeling
van nationale en internationale capaciteit wordt standaardisatie m.b.t. terminologie,
methodologie en procedures op het gebied van arbeidskunde, arbeidsomstandigheden en
werktuigen bevorderd.
planning 1997

Dearbeidsproblematiek in de agrarische sector iste verdelen intwee aandachtsvelden: de
arbeidsomstandigheden en de arbeidsvoorziening. Desamenhang tussen beide aandachtsvelden
ligt in de arbeidsorganisatie.
Het onderzoek naar verbetering van de arbeidsomstandigheden sluit aan bij de doelstellingen
van het Arbo-Convenant. Het onderzoek naar verbetering van de arbeidsvoorziening sluit aan op
de programmeringsstudie Arbeidsvoorziening en het door DWK als knelpunt aangeduide thema
Arbeid en Ondernemerschap, waarvan het belang recent nogmaals isaangegeven door de
Commissie Peper.
Aandachtsveld Arbeidsomstandigheden
Binnen het aandachtsveld Arbeidsomstandigheden worden twee groepen problemen
bestudeerd, namelijk samenhangend met lichamelijke gezondheid en met welzijn en mentale
belasting.
Lichamelijke gezondheid
De in 1996 uitgevoerde (pilot)studie van IMAG-DLO naar preventie van lichamelijke klachten als
gevolg van kortcyclisch werk op chrysantenbedrijven, wordt in 1997 uitgebreid. Samen met
Proefstations PVen PBOvoert IMAG-DLOonderzoek uit naar de ontwikkeling van
preventiemaatregelen ter voorkoming van nek, schouder, rug-en knieklachten. De effecten van
arbeidsorganisatorische aanpassingen op de arbeidsomstandigheden worden door IMAG-DLO en
PBGonderzocht. Indien RIVO-DLOexterne financiering kan bewerkstelligen, zal soortgelijk
onderzoek op vissersboten en invisverwerkende bedrijven worden uitgevoerd. In samenwerking
met VU-Amsterdam zal IMAG-DLOeen praktisch hanteerbaar instrument ontwikkelen voor de
beoordeling van defysieke belasting;dit instrument kunnen o.a. Stigas-medewerkers toepassen
bij de beoordeling van werksituaties. IMAG-DLOvoert onderzoek uit om de routering
(momenten, duur van blootstelling, invloedsfactoren) van chemische (bestrijdings)middelen
binnen het primaire agrarische bedrijf vastte stellen. IMAG-DLO onderzoekt samen met PPde
reducerende effecten van (persoonlijke) beschermende maatregelen op chemische
(bestrijdings)middelen enstof. Oorzaken van het niet of onvoldoende toepassen van persoonlijke
beschermingsmiddelen worden geïnventariseerd; maatregelen ter vermindering van hinder en
discomfort, worden onderzocht.
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Welzijn en mentale belasting
Deverschillen tussen eentraditioneel melksysteem en een automatisch melksysteem (als nieuwe
technologie) op de mentale belasting van ondernemer en gezinsleden worden door IMAG-DLO
bestudeerd.
Aandachtsveld Arbeidsvoorziening
Binnen het aandachtsveld Arbeidsvoorziening worden twee groepen problemen bestudeerd,
namelijk samenhangend met de bepaling van de arbeidsbehoefte en de afstemming van vraag
en aanbod van werkenden.
Arbeidsbehoefte
In CIGRWorking Group 17(chairmanship) vergelijkt en harmoniseert een aantal Europese
onderzoekinstellingen (waaronder IMAG-DLO) de modellen voor de berekening van taaktijden,
arbeidsbegrotingen en werktuigkosten; ook deVakgroep ATF en het ATCzijn hierbij betrokken.
Europese afspraken worden gemaakt over een efficiënte en betrouwbare uitwisseling van
basisgegevens. Het onderzoek naar de methodologische onderbouwing van het arbeidskundig
onderzoek wordt in samenwerking met deVakgroep ATFvoortgezet. Samen met de
Proefstations, IBN-DLO en LBS/PVSverricht IMAG-DLOarbeidskundig en arbeidsorganisatorisch
onderzoek naar verbeteringen van werkmethoden en bedrijfssystemen. Inopdracht van het
Verbond van Verzekeraars en het Gezamenlijke Uitvoeringsorgaan zal komende drie jaren de
actualisatie van de gegevens over arbeidsbehoefte en-belasting in de Databank voor Arbeid en
Werktuigen worden uitgevoerd.Voor dit doel zal maximaal 0.5 fte uit het programma worden
aangewend, omdat de gegevens in combinatie met computermodellen ook beschikbaar zijn voor
ondersteuning van beleid en (haalbaarheids)onderzoek. Externe doelgroepen, zoals DLV,
banken, accountants en praktische bedrijven krijgen tegen betaling toegang tot de databank
voor het uitvoeren van bedrijfsspecifieke berekeningen en adviezen.
Arbeidsvoorziening
Detoekomstverkenning van LEI-DLO,waarbij wordt geïdentificeerd welke externe en intern
relevante factoren van invloed zijn op defactor arbeid,wordt afgerond. Destudie kan basis zijn
voor de sectorvisies LNV. Inde studie wordt niet alleen gekeken naar arbeidsvoorziening, maar
ook naar arbeidsomstandigheden, arbeidskosten ensociale zekerheid. Ook het LEI-DLO project
over arbeidsstrategieën van agrarische vrouwen enverbrede plattelandsontwikkeling wordt in
1997 afgerond. LEI-DLO start een mobiliteitsonderzoek, dat niet alleen inzicht moet geven in het
wervend en bindend vermogen van agrarische bedrijven, maar ook in de in-,uit- en doorstroom
van het personeel in de verschillende sectoren.
Aandachtsveld arbeidsorganisatie
IMAG-DLO zal samen met PBGhet kwaliteit- en milieuzorgsysteem uitbouwen naar een
combizorgsysteem; hierin zal bijzondere aandacht aan de arbeidsorganisatie worden besteed.In
samenhang hiermee start IMAG-DLO onderzoek om de kwantitatieve en kwalitatieve omvang
van managementtaken op het gebied van operationele bedrijfsvoering en ondernemerschap vast
te stellen. Het bestaande arbeidsbegrotingsmodel wordt voor dit doel uitgebreid,waarbij ook de
(potentiële) mogelijkheden van individuele medewerkers voor het verrichten van
managementtaken wordt opgenomen. Hierdoor kan de ondernemer ontlast worden en zal het
bindend vermogen voor de medewerkers toenemen. LEI-DLO en IMAG-DLO gaan de effecten
toetsen van de mate waarop zorgsystemen zijn ingevoerd op een aantal bedrijfskarakteristieken.
IMAG-DLO onderzoekt samen met LEI-DLOof door verschillende bedrijfsstijlen en inzet- en
organisatie van arbeid (arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden) de
arbeidsmotivatie van de medewerkers kan worden verhoogd. Een Deense gastmedewerker zal bij
IMAG-DLO (binnen eenthesis) werken aan de inbouw van fuzzy logic regels in
werkorganisatiemodellen voor het oplossen van operationele beslissingsproblemen. LEI-DLO start
onderzoek naar deeltijdarbeid in de Nederlandse land- entuinbouw, om inzicht te krijgen in de
verschillende typen deeltijd-agrariërs en de strategieën, die zij kiezen. Nationale en
internationale ontwikkelingen op de mogelijkheden t o t deeltijdarbeid worden bestudeerd.
Output
Arbeidsomstandigheden
Drost, H.et al.Routering van gewasbestrijdingsmiddelen modelmatige beschrijving van
invloedsfactoren op blootstelling van bestrijdingsmiddelen.
Drost, H. et al.Haalbaarheid van arbeidsorganisatorische maatregelen op reductie van
blootstelling aan chemische bestrijdingsmiddelen.
Letter, R.Stappenplan bij de keuze van persoonlijke beschermingsmiddelen.
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Letter, R.et al. Oorzaken en middelen ter vermindering van knieën en rugklachten in de
boomteelt
Oude Vrielink, H. et al.Oorzaken en middelen ter preventie van rug-en schouderklachten in de
varkenshouderij
Oude Vrielink, H.et al.Oorzaken en middelen ter preventie van rug-en schouderklachten in de
chrysanten vermeerderingsbedrijven.
Top, M. v.d.et al.Mentale belasting bij melken in de melkput en met de melkrobot.
Arbeidsvoorziening
Achten, J.et al.Comparison of task time models in field work.
Achten, J.et al.Toevoeging van management- en ondernemerstaken aan het
arbeidsbegrotingsmodel.
Schilden. M. v.d.et ai.Methodological aspects of the collection of task times.
Kroeze, G.et al.Updating of tasktimes and work packages in horticulture, dairy farming and
open ground vegetables.
Spierings, C.J.M.Agrarische arbeid in 2010.Themaverkenning naar arbeidsvoorziening,
arbeidsomstandigheden, arbeidskosten en sociale zekerheid.
Overbeek, M.M.M. Arbeidsstrategieën van agrarische vrouwen en verbrede
plattelandsontwikkeling.
Arbeidsorganisatie
Schilden, M. v.d.et al.Aard en omvang van managementtaken op glastuinbouwbedrijven.
Databank Arbeid en Werktuigen
Databank voor Arbeid enWerktuigen als instrument voor beleid,onderzoek, voorlichting en
bedrijfsleven.
Door de projectmedewerkers zullen op diverse congressen en symposia lezingen en/of posters
worden verzorgd. Erworden vakpublikaties geschreven voor vaktijdschriften.
andere relevante
programma's

203, 245,274

indicatie omvang

totaal 1,3 M / , waarvan 1,1 M / ten laste van LNV

projecten

52.302
52.303
52.304
52.305
52.306
52.309
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62104
xxx
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Modellen voor het geïntegreerd oplossen van bedrijfsspecifieke en regionale arbeidsvoorzieningsproblemen (IMAG-DLO,J.M.F.H. Achten)
Verandering van de agrarische bedrijfsvoering in relatie tot de gezondheid van het
bewegingsapparaat van dewerkende (IMAG-DLO, H.H.E. Oude Vrielink)
Veilig omgaan met omgevingsinvloeden via alternatieve uitvoering van het werk en
het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (IMAG-DLO, H.H.E. Oude Vrielink)
Gevolgen vantechnologische ontwikkelingen voor arbeid in het bijzonder de mentale
belasting en het welzijn van ondernemers enwerknemers (IMAG-DLO, M. van de Top)
Modellen en gegevensvoor het oplossen van bedrijfsspecifieke arbeidskundige
problemen (IMAG-DLO,J.M.F.H. Achten)
Actualisering van gegevens in de Databank voor Arbeid en Werktuigen
(IMAG-DLO,J.M.F.H.Achten)
Verkenning agrarische arbeid in 2010 (LEI-DLO,C.J.M. Spierings)
DEMETRA,Arbeidsstrategieën van agrarische vrouwen en verbrede
plattelandsontwikkeling (LEI-DLO, M.M.M. Overbeek)
Deeltijdarbeid in de Nederlandse land- entuinbouw (LEI-DLO,C.J.M. Spierings)
Gebrek aanwervend en bindend vermogen in de land- entuinbouw (LEI-DLO,
C.J.M. Spierings)

3.17 Voedselvoorziening enplattelandsontwikkeling inde
tweedeenderdewereld
306
322

Duurzame voedselproductiesystemen envoedselvoorziening in ontwikkelingslanden (i.o.)
Beheer tropische ecosystemen (i.o.)
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programma 306

Duurzame voedselproductiesystemen envoedselvoorziening in
ontwikkelingslanden (i.o.)

programmaleider

Prof.dr. F.W.T.Penning de Vries - AB-DLO

aanvangsjaar

1997

eindjaar

2000

samenvatting

Dit programma draagt bij tot voedselveiligheid in ontwikkelingslanden. Daartoe worden
scenario's opgesteld en geanalyseerd.Verder wordt proceskennis ontwikkeld en geïntegreerd om
potentiële knelpunten te identificeren en actuele knelpunten op te lossen in de
voedselvoorzieningsketen (inputvoorziening, productiesystemen, infrastructuur, markten) en bij
de agro-ecologische en sociaal economische duurzame productie (plantaardig en dierlijk). De
identificatie vindt plaats op bedrijfs-, regio- en nationaal niveau,met speciale aandacht voor
duurzaamheid (geen uitputting natuurlijke hulpbronnen), economische ontwikkeling (handel,
koopkrachtige vraag) en milieu (impact landbouw op omgeving).

aanleiding

Aanleiding
(1) Hoewel de aarde alsgeheel voor alle bewoners voldoende voedsel kan zou kunnen leveren is
volstrekt duidelijk dat dit in meerdere regio's om uiteen-lopende redenen zeer moeilijk zal
zijn. Het probleem hangt direct samen met armoede, met verloren gaan en niet efficiënt
benutten van natuurlijke hulp-bronnen, en met sociale en politieke onrust. Gebrek aan
voedselveiligheid heeft daarom ook voor Europa grote economische en politieke implicaties.
(2) LNVgeeft aan (Kennisbeleidsplan) meer aandacht te wensen voor sector-overschrijdend
onderzoek en internationale samenwerking met sterke partners te stimuleren. Het
eindrapport van het project 'Strategische heroriëntatie LNVOS-beleid (1995)' geeft aan acties
te wensen met betrekking tot Natuurlijke hulpbronnen en productiemiddelen. Industrie en
handelsrelaties, het Overheidsbeleid in relatie tot landbouw, enversterking van de kennisinfrastructuur in de ontwikkelingslanden, en wenst de aandacht vooral op een aantal landen
in de middengroep van ontwikkeling te richten. De RAWOO-publicatie 10 (Supporting
capacity building for research inthe South) beveelt o.m. aan brede, geïntegreerde
benaderingen te stimuleren per land of regio,waarbij de betrokken landen in de bepaling
van de onderwerpen en bij het onderzoek nauw zijn betrokken. Het IFPRI,in haar grote
studie 'Vision 2020', gaf aan dat het verrichten van landbouwkundig onderzoek gericht op
verhoging van productiviteit en duurzaam beheer natuurlijke hulpbronnen noodzakelijk is
om het aantal armen en hongerigen in dewereld niet verder te laten toenemen (boven de
800 miljoen!).
Probleemstelling
Voedselproductie en voedselveiligheid hebben een groot aantal facetten welke in samenhang
moeten worden bestudeerd. Met name het verbandtussen voedselproductie, duurzaam gebruik
van natuurlijke hulpbronnen, en economische ontwikkeling isessentieel,maar toch weinig
onderzocht. Zeker ontwikkelingslanden hebben daartoe nog te weinig capaciteit, maar ook voor
internationale instituten isecoregionale problematiek nieuw. Voor het ontwikkelen van
kwantitatieve, geïntegreerde methoden wordt daarom door CG-instituten en NARS op
'Wageningen' een beroep gedaan.DLOkan hierin een belangrijke rol spelen omdat het
instituten met de meeste betrokken disciplines Mnhuis' heeft.
Doelgroepen
(1)LNV(DWK, IZ);
(2) onderzoeks- en planningsorganisaties in ontwikkelingslanden;
(3) rurale ontwikkelingsorganisaties in ontwikkelingslanden;
(4) internationale organisaties voor landbouw en landgebruik.
Deverhouding tussen LNValsgebruiker (doelgroep 1)en alssponsor (doelgroepen (2), (3) en (4))
moet nader worden uitgewerkt.
Hoofdindeling programma
Het programma richt zichvooral op delen CCoverheidsbeleid in relatie tot landbouw') en D
Cversterken capaciteit') van paragraaf 5.3.3 van het rapport 'Strategische Heroriëntatie LNVOSbeleid', met dwarsverbanden naar dedelen B("industrie en handelsrelaties') enA ("natuurlijke
hulpbronnnen').
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Het programma kan in vijf hoofdonderdelen worden onderscheiden:
(1) de voedselketen, met LNVvooral insponsorrol;
(2) de ontwikkeling van markten, met LNVvooral als gebruiker;
(3) voedselproductie, met LNValssponsor én gebruiker;
(4) landbouw en milieu, met LNVvooral alssponsor
(5) management (uitvoering, overleg met opdrachtgevers en buitenlandse partners),
De lopende projecten zijn in de eerstevier groepen ondergebracht, met een aanduiding van de
capaciteit, alsmede nieuwe ideeën voor onderzoek dat het programma wezenlijk zou versterken.
Toelichting op de hoofdonderdelen:
(1) Voedselketen
Dit deelprogramma richt zich op devraagwelk onderdeel van de voedselketen,van zaaizaad,
kunstmest, water en kennis,tot en met de aankoop door consumenten, een beperkende factor
vormt om voldoende en goede humane voedingte verkrijgen, in specifieke landen en regio's, op
methoden om deze vraag te beantwoorden en op suggesties hoe de bottlenecks opgelost
kunnen worden.
(2) Ontwikkeling markten
Dit deelprogramma richt zich op devraagwelke nationale, regionale en mondiale markten zich
zullen ontwikkelen met betrekking tot voedsel,gegeven verschillende scenario's van bevolkingen inkomensgroei, handelsverdragen, politieke ontwikkelingen, en beperkingen door natuurlijke
hulpbronnen (rekening houdend met grootschalige land- en water degradatie,
klimaatverandering).
(3) Productie van voedsel
Dit deelprogramma richt zichop het kwantificeren van mogelijkheden voor ontwikkeling. De
vraag hoeveel voedsel in landen en regio's duurzaam kan worden geproduceerd met gewassen
of dieren,gegeven biofysische en socio-economische omstandigheden staat daarbij voorop.
Scenario's worden uitgewerkt van dewijzen waarop aan de voedselbehoefte kan worden
voldaan. De resultaten worden vertaald in voedselveiligheid, groei van handel,suggesties voor
bedrijfs- en streekontwikkeling, en suggestiesvoor lokale acties om eventuele bottlenecks te
vermijden.
Zowel productiesystemen die naar maximum productiviteit streven alssystemen met maximale
aandacht voor het milieu (en minimale externe input, zoals biologische landbouw) worden
onderzocht. Integratie van akkerbouw enveeteelt (en somsvisteelt), en recirculate van
nutriënten, speelt een sleutelrol. Onder efficiënte productie wordt ook verstaan het gezond
houden van dieren. Eenbijzonder aspect isde aandacht voor energie- en andere non-food
gewassen die met voedselgewassen om natuurlijke hulpbronnen concurreren.
(4) Landbouw en milieu
Dit deelprogramma richt zich op het kwantificeren van de interactie tussen landbouw en milieu,
zoals diet o t uiting komt in erosie, bodemdegradatie, grondwaterverontreiniging (N0 3 ) en
luchtverontreiniging (NH3), netto C02-emissieen klimaatverandering. Verder iser aandacht aan
de gevolgen van degradatie van lokale hulpbronnen (bodem,water, biodiversiteit,
luchtkwaliteit); hierbij isnauwe interactie met IBN-/SC-DLOO.S. programma geboden.
Bevorderen van biodiversiteit valt buiten dit programma.
(5) Programma-management
In 1997wordt veel aandacht gegeven aan het feitelijke laten aansluiten van de lopende en
nieuwe projecten binnen dit programma, zowel in Nederland alsin het veld als met de partners.
Hiervoor is 1fte nodig (0,2fte per instituut). Daarna vergt programmaleiding ca.0,5 fte.
Doelstelling
(1) aan DWK en beleidsdirecties: een beeld geven van scenario's vantoekomstige ontwikkelingen
in voedselproductie envoedselzekerheid in enkele ontwikkelingslanden welke direct (via
prijzen, handel, afzetgebied) danwel indirect (sociale onrust, milieudegradatie) de EU
beïnvloeden.
(2) aan nationale onderzoek' en planningsorganisaties in ontwikkelingslanden: samen concrete
suggesties ontwikkelen om knelpunten in ontwikkeling van voedselproductie en gebruik
natuurlijke hulpbronnen te vermijden of opte lossen;
(3) bijdragen aan kennisoverdracht aan en opbouw van infrastructuur bij betrokken NARSt.a.v.
onderzoek over voedselproductie en voedselzekerheid.
Fasering: 1997:afronden stappenplant o t formulering van definitief programma; voortzetten
lopende projecten met een bijstelling t b . v het nieuwe programma, ontwikkeling nieuwe
projecten om onderlinge samenhang te versterken;
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1998-1999:verbeteren en uitvoeren projecten met partners;voorbereiding vervolg programma;
2000: afronden projecten, kennisoverdracht aan opdrachtgevers en betrokken NARSen partners.
Aanpak, Wetenschappelijk:
Erwordt naar gestreefd om verklarend onderzoek te verrichten,waarbij steeds proceskennis
wordt benut om verschijnselen op een hoger niveaute verklaren. Dit biedt het voordeel van
meer generieke antwoorden, envan betere mogelijkheden om het onderzoek te laten aansluiten
op onderzoek van niet-OS programma's. Het biedt tevens een goede complementariteit aan
onderzoek van CGIAR instituten en andere internationale instellingen. Ruimte zal worden
gelaten aan praktijkgerichte activiteiten op bedrijfsniveau in detropen, met bijbehorende
kennisoverdracht en networking.
Aanpak, organisatorisch:
Erwordt projectmatig gewerkt, als regel met organisaties in een of meer ontwikkelingslanden.
Die organisaties zijn dan partner in onderzoek en onderwerp van kennisoverdracht. Daartoe
zullen regelmatig medewerkers uit het ontwikkelingsland voor enige tijd in Wageningen
meewerken; hun directeuren worden in het proces betrokken om de acceptatie van resultaten te
vergroten. Erwordt naar gestreefd om 1-2fte te realiseren in shuttle-research en/of tijdelijke
detachering bij partners in een ontwikkelingsland (detijdsbesteding en kosten daarvan zijn in de
begroting opgenomen). Het opzetten van en deelnemen aan internationale workshops, onder
meer van CG-instellingen,zorgt ervoor dat het programma internationaal vooraanstaand blijft.
AB-DLO heeft een intentie-verklaring opgesteld met het IRRIteneinde verder onderzoek op ecoregionaal niveau te versterken. ID-DLO heeft een overeenkomst afgesloten met het ILRI voor
ondersteuning vanTse-TseenTheileriosis onderzoek middels moleculair biologisch
gesynthetiseerde deelvaccins.
Verder zal het programma een netwerk opleveren van internationale contacten, en er wordt
gewerkt aanverbreding van het onderzoek met aanvullende financiering van derden.
Historie van relevante OS-programma's
AB-DLO (programma 260) heeft afgelopen jaren met verschillende partners een duidelijke
bijdrage geleverd aan capaciteitsopbouw van nationale instituten in Azië en het IRRI(met DGISfinanciering) ten behoeve van desysteem analytische wijze van onderzoek in rijst-ecosystemen.
Scenario studies zijn gemaakt met betrekking tot de potentiële voedselveiligheid in verschillende
regio's (in opdracht van WRRen IFPRI).De noodzaak voor en mogelijkheden van intensivering
van akkerbouw-veeteelt systemen in de Sahel, met name m.b.t.gebruik van P,isgrondig verkend
(o.m.t.b.v. DGISen Wereldbank). Verder iseenzekere integratie van agro-ecologische opties met
sociaal economische ontwikkelingsmogelijkheden t o t stand gebracht ('DLV'-project); in dit
project participeerde ook LEI-DLO.Verder zijn enkele EU-projecten uitgevoerd op het gebied van
nutriëntenbeschikbaarheid en organische stof beheer in humide tropen.Zowel de opgedane
proceskennis, de ervaring met onderzoeksnetwerken alsde ontwikkelde relaties met NARS en
CG-instituten zijn een uitstekende basisvoor verder onderzoek.
CPRO-DLOwerkt in diverse programma's samen met nationale onderzoeksinstituten in
ontwikkelingslanden en met internationale instituten zoals IPGRI,CIMMYT,AVRDC, ISNAR en
FAOop het gebied van uitgangsmateriaal, resistentie-veredeling, biotechnologie,
zaaizaadsystemen en zaaiwetgeving. Het project 2.090.072 zal naar dit programma worden
overgebracht.
IMAG-DLOwerkte aan kleinschalige mechanisatie (programma 199, DGIS)ter ondersteuning van
lokale onderzoek- en ontwikkelingsorganisaties in detropen, en leverde concrete bijdragen aan
de ontwikkeling entoetsing van betere productie-systemen voor de kleinschalige landbouw.
Nadruk lag daarbij op dierlijke tractie (soil andwater conservationtillage), post harvest
technologieën voor natte rijstteelt en droge voedselgewassen,en eenvoudige aardappel
bewaarsystemen;voorlichting en begeleiding van lokale fabricage van werktuigen was
onderdeel van het werk.
ID-DLO (programma 211) onderzocht de grote verliezen in de dierlijke productie door parasitaire,
bacteriële en virale ziekten,die inveel gevallen ook de humane gezondheid bedreigen. Zo is
aangetoond (in Afganistan, met DGISen NOVIB)dat incidenteel georganiseerde ziektebestrijding
zelfs inwanhopige situaties sneltot economisch verantwoorde resultaten kan leiden. Expertise is
aanwezig om Tse-Tse bestrijding te moderniseren. De'jaarrond'veiligstelling van goed ruwvoer
door een goede keuze van veerassen op basisvan ziekteresistentie, voederwaardering en van
voer conserveringsmethoden kan seizoensuitputting en overbegrazing voorkomen. Met
CPRO-DLOen Zuid-Afrikaanse Universiteiten wordt samengewerkt om de productiviteit van
gemeenschappelijke weiden te verhogen. EenEU-projectter ondersteuning van biodiversiteit
wint sterk aan betekenis wanneer bedreigde populaties in ontwikkelingslanden worden behoed
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voor eliminatie door verdringingskruising. Aansluiting bij het ILRIbiedt goede kansen voor
mondiale toepassing.
Het LEI-DLO-(deel)programma 245) overlandbouweconomisch onderzoek en
ontwikkelingslanden', isgericht op duurzaam landgebruik en internationale handel. Het is een
nieuw programma dat voortbouwt op reeds lopende activiteiten in nauwe samenhang met
partners in Afrika en Azië. Het SEO-programma"Industrie en Handel' isook in belangrijke mate
op ontwikkelingslanden gericht.
planning 1997

Het werkplan volgt vier sporen:
(1) een volgende versie van het programma wordt ontwikkeld waarbij uitdrukkelijk vraagzijde en
aanbodzijde in workshops aan de orde komen. Resultaat: verbeterde en door betrokkenen
onderschreven definitieve versievan dit programma. Datum: 1juni 1997.
(2) de ingezette projecten worden afgewerkt volgens plan, maar waar mogelijk bijgesteld aan de
hand van de onder (1)genoemde discussies.
Resultaten: Per project publicaties in gereviewde tijdschriften, alsmede co-publicaties in
nationale fora in ontwikkelingslanden.
(3) nieuwe projecten binnen het programma worden opgestart duidelijk gericht op het
overkoepelend karakter van het kader van dit programma., Resultaat: een samenhangend en
consistent onderzoekprogramma.
(4) projectvoorstellen voor externe financiering worden ontwikkeld op basisvan DLO-projecten
(2) en (3). Daarbij kan extra profijt worden getrokken van de sterkere positie van dit
programma t.o.v. devroegere versnippering.

andere relevante
programma's
indicatie omvang

Totaal 4,9 M / , waarvan 2,9 M / ten lastevan LNV

projecten

Deel (1) de voedselketen
10704en
Ontwikkeling methoden om concrete ontwikkelingstrajecten te kwantificeren van
31506
bedrijven inWest Afrika en Costa Rica,en het optimaliseren daarvan met lokale
gebruikers ('DLV'-project') (AB-DLO,met LUWen SC-DLO)
57304
Aardappelbewaring en -processing Vietnam (IMAG-DLO)
nieuw
Bottlenecks in devoedselketen voor peri-urbane landbouw in Afrika of Azië (LEI-,
CPRO-,AB-DLO)
nieuw
Impact luchtverontreiniging op peri-urbane landbouw in semi-aride gebieden
(AB-DLO)
nieuw
Verbetering zaaizaadvoorziening door identificatie van knelpunten (CPRO-DLO)
Deel (2) ontwikkeling van markten
10718
Kwantificeren van de mogelijke en haalbare voedselveiligheid, met name in China
(AB-DLO)
nieuw
Analysevan de belangrijkste internationale stromen vanvoedsel, efficiency,
knelpunten; beleidsadvisering (LEI-DLO)
Deel (3) voedselproductie en voedselveiligheid
51701,
51703
Kleinschalige mechanisatie: dierlijke tractie, post harvesttechnologieën (IMAG-DLO)
2.090.072
Fusarium resistentie intarwe (CPRO-DLO)
10722
Sustainable cropping systems and crop rotations (AB-DLO)
nieuw
Identificatie genen die schade door fysische factoren (droogte, zout) en biologische
factoren (ziekten, plagen) verminderen (CPRO-DLO)
nieuw
Biotechnologie kennisoverdracht aan NARS(CPRO-DLO)
Deel (4) landbouw en milieu
64137
Integrated Nutrient Management (NUTMON) (LEI-, SC-DLO)
nieuw
Evaluatie effectiviteit kunstmest op dorps-,en regio niveau in WestAfrika (AB-,LEI-,
SC-DLO)
10631
Organic matter dynamics in semi-humid tropics (AB-DLO)
10635
Crop residue management (AB-DLO)
10714
Optimaal gebruik van nutriënten, land en arbeid in gemengde productiesystemen
40099
Diergezondheid, preventie en bestrijding van ziekten (ID-DLO)
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45008
nieuw
nieuw
nieuw
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Veevoederbeschikbaarheid, productie- en conserveringssystemen (ID-DLO)
Biodiversiteit, zoötechniek, management enwelzijn (ID-DLO)
Kwantificeren van dewaarde vantoediening van P voor West Afrikaanse bedrijven
(dorpen) voor productie en herstel natuurlijk milieu (AB-DLO)
Verbetering van veevoedergewassen door veredeling en oogst/
verwerkingsmethodieken (CPRO-, ID-DLO)(AB-DLO)

programma 322

Duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen in
ontwikkelingslanden (i.o.)

programmaleider

Ir. P.J.M. Hillegers - IBN-DLO

aanvangsjaar

1997

eindjaar

2000

samenvatting

Het doel van dit programma ishet behoud, herstel en duurzaam beheer van culturele en
natuurlijke ecosystemen in ontwikkelingslanden. Uitgangspunt hierbij iseen integrale
benadering door middel van onderzoek, voorlichting, onderwijs/trainingen en institutionele
versterking. Deactiviteiten richten zich op vier thema's: duurzaam landgebruik, dynamiek en
samenhang van functies in het landelijk gebied, herstel van gedegenereerde systemen en
biodiversiteit.
Detoenemende wereldbevolking en de (over)exploitatie van natuurlijke hulpbronnen
veroorzaken vooral inzowel detropen ensubtropen als in Oost Europa enAzië een versnelde
degradatie van de natuurlijke en culturele ecosystemen waarvan de mens afhankelijk is.
Nationaal en internationaal beleid iser op gericht om deze catastrofale trend te stoppen en om
processen omte buigen in de richting van herstel en duurzaam beheer. De UNCTAD conferentie
in Rio deJaneiro bevestigde de grote bezorgdheid van de internationale gemeenschap over dit
mondiale maatschappelijke probleem. In Nederland bestaat er een grote maatschappelijke
betrokkenheid bij de OS-problematiek en het mondiale milieu, hetgeen t o t uiting komt in de
hoge nationale OS-bijdrage en devele internationaal opererende hulp- en milieu organisaties.
De Nederlandse overheid voert een progressief beleid door het ondertekenen van internationale
verdragen actieve steun toezeggingen in diverse regeringsstandpunten en andere
beleidsstukken. Ook de Nederlandse wetenschappelijke instellingen bij monde van de Raadvan
Advies voor het Wetenschappelijk Onderzoek in het kader van Ontwikkelingssamenwerking
(RAWOO) geeft hoge prioriteit aan wetenschappelijk onderzoek en overdracht van kennis ten
behoeve van OS.Het onderwerp van het onderhavige programma vormt een van de prioriteiten
binnen het RAWOO advies.
In de LNV beleidskaders Dynamiek en Vernieuwing, DWK-Kennisbeleidsplan en PIN committeert
ook het LNVzichvoor het inzetten van haar krachten ter verbetering van de situatie van de mens
en zijn milieu in de minder ontwikkelde landen van dewereld. Eenbelangrijk uitgangspunt
hierbij iseen geïntegreerde landbouwtechnische, ecologische en sociaal economische aanpak met
participatie van boerenorganisaties, NGO'sen regionale en lokale beleidsmakers. Bundeling en
inbedding van de verschillende onderzoeksprogramma's op het gebied van ontwikkelingssamenwerking past binnen dit beleid evenals verdere internationalisering. Dit laatste vergroot de
behoefte van de Nederlandse beleidsinstanties aan beleidsondersteunend onderzoek en advies.
Het Kenniscentrum Wageningen heeft van oudsher een grote reputatie op het gebied van op de
tropen gerichte kennis waarvan Nederlandse bedrijven en onderzoeks- onderwijsinstellingen
veel hebben kunnen profiteren en er gelijktijdig isbijgedragen aan de ontwikkeling van de
diversetropische landen. Deverschuiving van landbouwkundige productie naar de
ontwikkelingslanden en de confrontatie tussen een zich intensiverende landbouw en andere
landgebruiksvormen laat in een versneld proces dezelfde ontwikkelingen zien alsdie in
Nederland in de laatste decennia.
Dedoelgroepen waarop dit programma zich richt zijn dan ook divers:
- In de ontwikkelingslanden: boeren en belangenverenigingen, lokale, regionale en nationale
instituten, organisaties, bedrijven en overheden;
- In Nederland: LNV beleidsdirecties, andere ministeries (VROM.EZ,DGIS),hulp organisaties,
milieu-, landbouw-, bosbouw- en natuur-organisaties, bedrijfsleven;
- Internationale organisaties: op het gebied van milieu, landbouw, bosbouw en natuur
beleidsmakende en uitvoerende organisaties.
Primaire doelstelling
het leveren van een bijdrage aan het behoud, duurzaam beheer, en herstel van natuurlijke
hulpbronnen in ontwikkelingslanden door middel van onderzoek, voorlichting,
opleiding/training en institutionele versterking.
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Afgeleide doelstellingen
Het bevorderen van een duurzaam landgebruik door het ontwikkelen entoepassen van
inventarisatie/monitoring systemen envan beheersmodellen, met name op het gebied van de
landgebruiksplanning inclusief irrigatie- en drainage/waterbeheer:
- Integratie vantechnisch,ecologisch en sociaal economisch onderzoek ten behoeve van de
dynamiek en samenhang van functies in het landelijk gebied;
- Het ontwikkelen van nieuwe en aanpassing van bestaande methoden entechnieken voor
herstel van gedegradeerde natuur-, bos-,landbouw- en wetland-systemen;
- Behoud en herstel van biodiversiteit.
Fasering
De lopende deelnemende programma's zullen in hoofdlijnen alsgepland worden uitgevoerd.
Een planningsproces bestaande uit een stappenplan zal in de loop van 1996en 1997 het
programma gaan (her)formuleren om de onderlinge activiteiten te integreren en om het totale
programma te verbreden ente verdiepen.
Het programma gaat uit van eengroei in 1998enverder t o t de capaciteit voor OSzoals die is
aangegeven in de strategische planning van DWK.Voor dit programma komt dit neer op een
vergroting van het aantal van 9fte's in 1997t o t een aantal van 20fte's in de volgende jaren.
Aanpak
Het programma iseen paraplu-programma enwordt uitgevoerd, zowel in langlopende
projecten alsin korte opdrachten. Deverschillende activiteiten vinden plaats in de OS-landen en
in de diverse DLO-instituten. De personele capaciteit wordt ingezet door middel van lange en
korte uitzendingen en door backstopping en andere onderzoek- en ondersteunende-activiteiten
in Nederland.
Kenmerkend voor het programma is een multi- en interdisciplinaire benadering. De OVO
aanpak, waarmee LNVdevoorafgaande decennia zulke gunstige resultaten heeft geboekt, is het
algemene uitgangspunt. Onderzoek (strategisch,toegepast en beleidsondersteunend),
voorlichting (aan overheden, private sector, NGO'sen kleine boeren) en onderwijs (PhD,MSc,
tailor made en counterpart programma's) zijn aan elkaar gekoppeld en dragen bij aan
institutionele versterking (overheidsorganisaties en NGO's).
planning 1997

Programma beheer
Programma formulering
Stappenplan voor het opstellen vantwee geïntegreerde DLO brede programma's voor en met
ontwikkelingslanden die optimaal aan devragen van LNVbeantwoorden, gebruik makend van
de expertise van de DLO-instellingen enstrategische partners, entevens een basis biedt voor
aanvullende projecten (enfinanciering) vanuit andere ministeries (VROM, DGIS) en andere
Nederlandse en buitenlandse donoren.
Projectuitvoering
In 1997worden ervele verschillende projecten uitgevoerd. In al deze projecten spelen naast
onderzoek ook opleiding,training en onderzoek en institutionele ondersteuning en opbouw een
belangrijke rol.Onderwerpen waar aan gewerkt wordt zijn:
Duurzaam landgebruik:
- landinventarisatie en -evaluatie/agro-ecologische karakterisering;
- radar applicatie t.b.v. bosen natuur monitoring en beheersplanning;
- 'reduced impact logging';
- bodemdegradatie en milieu;
- bodem-enwaterbeheer bij kleine boeren;
- ontwikkelingen entoepassing van methoden en modellen voor irrigatiebeheer;
- nutriënten balansen op verschillende schaalniveaus.
Dynamiek en samenhang van functies in het landelijk gebied:
- geïntegreerde landgebruiksplanning;
- 'community based agro-forestry' systemen;
- sociaal-economische aspectenvan plattelandsontwikkeling in OS-landen;
- bufferzone ontwikkeling;
- adoptieprocessen van technieken voor duurzaam landgebruik bij kleine boeren;
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-

economische evaluatie van duurzaam landgebruik op verschillende schaalniveaus
(Bedrijfs versus nationaal, internationaal).

Herstel van gedegradeerde natuur, bos, landbouw en wetland-systemen:
- herstel en beheer van mangrove systemen;
- verbetering van de kwaliteit van genetisch uitgangsmateriaal;
- analyse van oxydatieve processen bij de bewaring van zaden van Neem;
- bepaling van verouderingstraject bij bewaring van Parkia zaden;
- correleren van celcyclusactiviteit met kieming van zaden van diverse tropische boomsoorten;
- selectie en vermeerdering van inheemse houtsoorten (o.a.in vitro vermeerdering, mycorrhiza,
stekken);
- ecofysiologisch onderzoek moederboom-zaailing relaties en stressfactoren;
- natuurlijke regeneratie;
- bosaanleg;
- scenario studies;
- sociaal en milieu economische analyse t.b.v. prioriteiten ontwikkelingsmogelijkheden.
Biodiversiteit:
- kwantificering genetische diversiteit;
- inventarisatie/monitoring systemen en drempelwaarden voor geëxploiteerd tropisch
regenbos;
- survival programma's voor bedreigde plant- en diersoorten (o.a.orang utan, ramin);
- beheersplanning voor natuurgebieden;
- voorstellen voor regelgeving en beleidsadviezen t b . v . locale overheden;
-

economische waardering biodiversiteit.

Beleidsondersteuning op ad hocbasis
Project formulering en acquisitie
andere relevante
programma's

245, 283, 284

indicatie omvang

totaal 3,3 M / , waarvan 1,8 Mƒten lastevan LNV

projecten

37800
3780001
37800 02
37800 03
37800 05
37800 06
37800 07
37800 10
37800 11
37800 12
37800 13
37800 14
37800 20
37800 30
37802
37802 02
37802 03
37803
37804
37808
37809
37809 01
37809 02
37810

Tropenbos Kalimantan Programme Management Unit (IBN-DLO, Smits)
Orang utan habitat restauratie (IBN-DLO,H.D. Rijksen)
Radar intropical forest restoration (IBN-DLO,A. van den Berg)
Orang utan survey Indonesia (IBN-DLO, H.D. Rijksen)
Cost comparison model for reforestation (IBN-DLO,Smits)
Bureau Forest Management Unit (IBN-DLO,P.J.M. Hillegers)
Orang Utan Survival Programme (IBN-DLO,H.D. Rijksen)
Tropenbos Kalimantan Stand Establishment (IBN-DLO,Tolkamp)
Tropenbos Kalimantan Growth &Yield (IBN-DLO,P.J.M. Hillegers)
Tropenbos Kalimantan Biodiversity (IBN-DLO,Smits)
Tropenbos Kalimantan Economics (IBN-DLO,Smits)
Remote sensing intropical forest management (IBN-DLO, Hoekstra)
Tropenbos Kalimantan Taxonomy RHL(IBN-DLO, P.J.M. Hillegers)
Begeleiding academische trainingen (IBN-DLO,P.W. Evers)
Advisering en begeleiding van ontwikkelingssamenwerkingsprojecten (IBN-DLO,
P.J.M. Hillegers)
Tropenbos - Gabon;biologie van de Okoumé (IBN-DLO, P.J.M. Hillegers)
Strategie en Matière de Recherche Forestière Gabon (IBN-DLO, M. de Kam)
Procarto Ouagadougou Burkina Faso(IBN-DLO, Fortuin)
Fysiologie van tropische boomsoorten (IBN-DLO,P.W. Evers)
Integrated conservation and development for lowland rainforest in Aceh - Indonesia
(IBN-DLO, H.D. Rijksen)
Integrated management of coastal resources, Mekong delta,Vietnam (IBN-DLO,
W.H. Diemont)
Integrated agricultural development project Malaysia (IBN-DLO,W.H. Diemont)
Certificatie hardhout (IBN-DLO,W.H. Diemont)
Internationale Samenwerking (IBN-DLO,J.J.W.M. Brouns)
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37812 01
37813 01

Biotechnologie van Ulmusspp(IBN-DLO,P.W. Evers)
Expertise ontwikkeling ecofysiologie (IBN-DLO,...)

Thema 1 Institutionele ondersteuning
8580
Departemente deTerra eAgua, Mozambique (SC-DLO,A.J.van Kekem)
8610
Kenya Soil Survey/NARP-ll, Kenya (SC-DLO,W. Andriesse)
xxxx
Support to 1ER Mali (SC-DLO,E.M.A.Smaling)
Thema 2 Landinventarisatie en -evaluatie/agro-ecologische karakterisering
520
Agro-ecological decision support to research strategy planning inWest Afrika
(SC-DLO,W. Andriesse)
8597
Tropenbos Cameroon, land inventory and land evaluation (SC-DLO,A.J.van Kekem)
8601
Sustainable useof inlandvalleys inWest-Africa (SC-DLO,W. Andriesse)
xxxx
Natural resources inventories, Meatu District,Tanzania (SC-DLO,A. van Kekem)
xxxx
Natural resources inventories, Kahama District, Tanzania (SC-DLO,A. van Kekem)
xxxx
Land inventory of tropical forest land, Campo, Kameroen (SC-DLO,A. van Kekem)
Thema 3 Bodemdegradatie en milieu
8577
LAWOO Acid sulphate soilsSouth-east Asia,Phase II (SC-DLO,A.L.M. van Wijk)
8602
Nutrient Monitoring in Kenyan agro-ecosystems (SC-DLO,E.M.A. Smaling)
8614
Water Management Strategies in acidsulphate soils inthe tropics (SC-DLO,
H.v/d Bosch).
8615
Board membership ILEIA-project (SC-DLO,E.M.A. Smaling)
xxxx
Amelioration of fragile rangelands in India andArgentina (SC-DLO, M. Menenti)
xxxx
Sustainable environmental management of pesticide use in rice-fish culture systems,
Bangladesh (SC-DLO,Th.C.M.Brock)
Thema 4 Ontwikkeling en toepassing van methoden en modellen voor irrigatiewaterbeheer
7340
Remote sensing, hydrology and agriculture, Latin America (SC-DLO,M. Menenti)
7441
Water resources management Lanzou,China (SC-DLO,M. Menenti)
xxxx
Quantifying changes of land surface characteristics, Aral Republics (SC-DLO,
M. Menenti)
xxxx
Feasibility study drainage channel North-west India (SC-DLO,D. Boels)
xxxx
Softwarematige update van het SIWARE model, Egypte, India (SC-DLO,M.F.R.Smit)
xxxx
Kleinschalige irrigatie enwatershed ontwikkeling, Ethiopië (SC-DLO,G.W. Negate)
Thema 5 Geïntegreerde landgebruiksplanning
xxxx
Natural resource management/rural development. Zuid-Afrika (SC-DLO,
A.J.van Kekem)
xxxx
Support to district rural development projects,Tanzania (SC-DLO,A.J.van Kekem)
51304 a

51304 b

51701 a
51701 b

51703 a
51703 b

31506
40016
xxxxxx
xxxxxx
448

Vietnam:Community based research,casestudies and promotion of income
generating agricultural production combined with casestudies of rehabilitation of
hilly forest area's in North Vietnam (IMAG-DLO,J.T. Brands)
Community based research and casestudies for protection of mangrovearea's, incl.
income generating cropping and aquaculture activities. Modelling sustainability for
management in North and SouthVietnam (IMAG-DLO,J.T. Brands)
Improved wetland rice mechanisation systems adapted to inland valley rice
cultivation inWest Africa (Office du Niger, Mali) (IMAG-DLO,A.A. Wanders)
Mechanisatiesystemen inWest Afrika: onderzoek mechanisatie droge landbouw
bedrijfs systemen:planning en inititiatie onderzoek NAR/IER(Mali) (IMAG-DLO,
A.A. Wanders)
Soil and water conservation aspects of improved tillage systemsfor small holder
farming in semi-arid area's inWest and Southern Africa (IMAG-DLO,A.A. Wanders)
Kleinschalige mechanisatie Zuidelijk Afrika: Initiatie van programma ARC
(Agricultural Research Centre) onderzoek klein-schalige mechanisatie ten be hoeve
van subsistence landbouw in Zuid-Afrika (IMAG-DLO,A.A. Wanders).
Duurzaam landgebruik envoedselvoorziening (LEI-DLO,J.Bade)
Nutriënten monitoring (LEI-DLO,A. de Jager)
Internationale handelsbetrekkingen (LEI-DLO,J.Bade/A. de Jager)
Bijdrage IACcursussen (LEI-DLO,A. DeJager/A. Verhaegh)

2 120023
2130037
x xxx xxx

Verbeteringvanbewaringvanneemzaden(CPRO-DLO,S.P.C.Groot)
Geneticvariation inthe Neemtree(CPRO-DLO,M.J.M.Smulders)
Neemtreediversity inSri-LankaandinBurkina Faso(CPRO-DLO,M.J.M.Smulders)
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3.18 Visserijsector specifiekevraagstukken
212

Onderzoektakenvoortvloeiend uitvoordevisserijvankrachtzijnde internationale en
nationalewettelijke regelingen
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programma 212

Onderzoektaken voortvloeiend uit voor devisserij van kracht
zijnde internationale en nationale wettelijke regelingen

programmaleider

Drs.F.A. van Beek— RIVO-DLO

aanvangsjaar

1994

eindjaar

1997

samenvatting

Onderzoek wordt uitgevoerd ten dienste van de hantering van wettelijk vastgelegde beleidsinstrumenten op het gebied van visstandbeheer envanwaarborging vanvoiksgezondheids- en
kwaliteitseisen.

aanleiding

Hettotale takenpakket van RIVO-DLO isdeelsvan fundamenteel-strategische en deels van
toepassingsgerichte aard. De onderzoektaken die RIVO-DLOjaarlijks dient uit te voeren binnen
voor devisserij geldende wettelijke kaders hebben overwegend een langlopend en toegepast
karakter. Dezetaken worden verricht ten dienste van de uitvoering van in internationaal (EU) en
nationaal kaderte nemen maatregelen met betrekking t o t de regulering van de visserijinspanningen, alsmede van uit internationale (EU)en nationale wettelijke maatregelen met
betrekking t o t dewaarborging van de kwaliteit vanvoedingsmiddelen, met het oog op
voiksgezondheids- en kwaliteitseisen. Dezevraagstellingen zijn zowel inhoudelijk als qua
omvang aan relatief geringe veranderingen onderhevig,terwijl de planning van deze werkzaamheden vooral beheersmatig van karakter is.
Hoewel in de komende jaren, gezien de verschuivingen in beleids- en maatschappelijke
ontwikkelingen, de nadruk vooral zal liggen op eenverdieping en verbreding van de fundamenteel-strategische taken binnen de programma's 243-RIVO en 244-RIVO,zal daarnaast een
adequate uitvoering van de wettelijke taken gegarandeerd moeten zijn, zowel voor wat het
jaarlijks daarvoor inte zetten gedeelte van de capaciteit betreft alsvoor het voor deze
werkzaamheden beschikbare budget.
Devraagstelling die aan het onderdeel regulering van devisserij ten grondslag ligt, isde
jaarlijkse beoordeling van de aanwezige visbestanden in relatie t o t de uitgeoefende visserijdruk,
met het oog op eentijdige advisering met betrekking t o t wenselijke en noodzakelijke
beleidsmaatregelen, en om deze visbestanden doelmatig te beheren.
Ten aanzien van dewaarborging van volksgezondheid en kwaliteitseisen gaat het om de
beoordeling van de invloed van waterverontreiniging op de kwaliteit van visserijproducten,
inclusief invloeden uit de natuur zelf, die de kwaliteit van visserijproducten negatief kunnen
beïnvloeden.

doel

Dedoelstelling van het op het visstandbeheer gerichte onderzoek is,vanjaar op jaar
nauwkeurige schattingen te maken van aanwezige commerciële en niet-commerciële
visbestanden in gebieden waar de Nederlandse visserij wordt uitgeoefend, alsmede van de
omvang en samenstelling van onttrekkingen door de Nederlandse visserij,teneinde daarmee de
mogelijkheden te scheppen om door middel van populatiedynamische analyses verandering in de
vispopulaties te relateren aanveranderingen in devisserij.Deze doelstelling wordt voor wat
betreft het zichtbaar maken van door de visserij veroorzaakte veranderingen in aquatische
ecosystemen in hoofdzaak gefinancierd door het Ministerie van LNV.Voorts vormen de
verkregen gegevens de basisvoor het internationale (EU) visstandbeheer.
Dedoelstelling van het op de volksgezondheid en kwaliteitgerichte onderzoek, isdoor middel
vanjaarlijkse (spoorelementen, organische microverontreinigingen, radioactieve stoffen) of
wekelijkse (micro-organismen, biotoxinen) monitoringprogramma's zekerheid te verschaffen
over deveiligheid van visserijproducten ten aanzien van de aanwezigheid van milieukritische
stoffen, microbiële verontreinigingen en biotoxinen. Het gaat hierbij enerzijds om de zorg van
het Ministerie van LNVvoor de aanwezigheid van mogelijk schadelijke bestanddelen in
visserijproducten, anderzijds om het zichtbaar maken (voor dewaterbeheerder) van de invloed
van milieuverontreiniging op aquatische voedselketens.
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planning 1997

Activiteiten
Binnen dethans door RIVO-DLOuitgevoerde WDT blijft een onverminderde inzet gericht op
monitoirngsactiviteiten in ICES-verbandvoor het leveren van de noodzakelijke gegevens voor het
beheer van zeevisbestanden. Demet deze monitoring samenhangende advieswerkzaamheden
maken een onderdeel uit van detotaal hiervoor door LNVter beschikking gestelde middelen.
Additionele (30/70) medefinanciering door de EUzal het mogelijk maken de noodzakelijke
werkzaamheden binnen de in ICESverband gewenste omvang u i t t e blijven voeren.
Voor 1997 blijft eveneens een onverminderde inzet gericht op monitoringactiviteiten voor het
leveren van de noodzakelijke gegevensvoor het beheer van zoetwatervisbestanden in het
IJsselmeer/Markermeer. Ook hier zullen de met de monitoring samenhangende
advieswerkzaamheden onderdeel uitmaken van detotaal hiervoor door LNVter beschikking
gestelde middelen.Additionele (50/50) medefinanciering van de zijde van de waterbeheerder
(RWS) in het kader van het integrale waterbeheer zal bijdragen aan een wetenschappelijk
verantwoorde inzet van onderzoekcapaciteit.
Het onderzoek van commerciële schelpdierbestanden in de Nederlandse kustwateren ten
behoeve van het beheer van deze bestanden zal in 1997worden voortgezet. Hierbij is enerzijds
sprakevan medefinanciering door LNVvoor onderzoek aan de schelpdierbestanden en
schelpdiervisserij en cultuur ten behoeve van de evaluatie van de uitwerking van maatregelen in
het kader van de Structuurnota Zee-en Kustvisserij van LNV(uitgevoerd in samenwerking met
LEI-DLOen IBN-DLO),en anderzijds medefinanciering via het PVvan werkzaamheden gericht op
het totstand komen van dedoor de schelpdiersector op te stellen visplannen.
Het monitoringprogramma van de sanitaire waterkwaliteit in de Nederlandse productiegebieden
vantweekleppige weekdieren, overeenkomstig de betreffende Richtlijn van de EUen de
nationale implementatie daarvan zal op basisvan de huidige 50/50 medefinanciering van de
zijde van het PVin 1997voortgezet worden.Voor de uitvoering van dit programma-onderdeel
zal nauw contact gehouden worden met het RIVM (Nationaal Referentielaboratorium
Biotoxinen), RIKILT-DLOen de HIGB.
De monitoringactiviteiten van microverontreinigingen in aal en snoekbaars uit een dertigtal
Nederlandse binnenwateren ten behoevevan de Nederlandse sportvisserij (NWS) zal in 1997
worden voortgezet.
Het monitoring programma gericht op het volgen van de gehalten aan microverontreinigingen
in commerciële vissen,schaal-en schelpdieren isinmiddels gestopt. Voortzetting van dit
programma op basisvan medefinanciering van de zijde van LNV isafhankelijk van enerzijds de
nationale implementatie van de Richtlijn 91/493/EEG betreffende het inrichten van een dergelijk
bewakingsprogramma in Nederland, en anderzijds, gegeven het profijtbeginsel,van een
wezenlijke bijdrage van dezijde van de beroepsvisserij (=medefinanciering PV) aan de uitvoering
ervan.

producten

Jaarlijkse rapportage en adviezen met betrekking t o t zee-,kust-, binnen-ensportvisserij ten
behoeve van de LNVdirectie visserij,GRR,MKG,Natuur, al dan niet via ICES-werkgroepen en
adviesorganen (ACFM) en het STECFvan de Europese Commissie.
Wekelijkse rapportage en adviezen inzake de risico's rond schelpdiervergiftiging aan LNV, RW,
PVen HIGB.
Aanzet om via een ISO-of STERLAB-achtige opzet t o t een betere kwaliteitsborging te komen
voor wat betreft de betrouwbaarheid en de geldigheid van de geleverde biologische adviezen.

andere relevante
orogramma's
'ndicatie omvang

totaal 4,4 M / , waarvan 2,7 M / ten lastevan LNV

orojecten

7551000
7552000
7553000
7554000
7500000

Monitoring platvisbestanden Noordzee (RIVO-DLO, F.A. van Beek)
Monitoring rondvisbestanden (RIVO-DLO, H.J.L.Heessen)
Monitoring pelagische visbestanden (RIVO-DLO, A.T.G.W. Eltink)
Monitoring visstand IJsselmeer (RIVO-DLO,W. Dekker)
Monitoring schelpdierbestanden (RIVO-DLO, M.R. van Stralen)
453

7500105
7600500
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Sanitair schelpdieronderzoek (RIVO-DLO,R.Dijkema)
Monitoring micro's insportvis(RIVO-DLO, J.deBoer)

4. DLO-instituten en -activiteiten

In dit hoofdstuk wordt een korte schets gegeven van doelstellingen,taken en activiteiten van de
DLO-instituten. Activiteiten zijn verwoord door aante geven in welke onderzoekprogramma's en
programma's met een wettelijke en dienstverlenende taak instituten deelnemen. Daarbij is
achter elk programma aangegeven welke instituten aan een programma deelnemen en welk
instituut een programma trekt (dat instituut isvet gedrukt).

DLO-Instituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek (AB-DLO)
Adres Wageningen: Bornsesteeg 65,Postbus 14,6700AA Wageningen
Telefoon
: 0317.475700
Adres Haren :Oosterweg 92,Postbus 129,9750AC Haren
Telefoon
: 050.5337777
Directeur
:dr.ir. J.H.J.Spiertz
Doelstelling
Het bevorderen van de bodemkwaliteit, duurzame en optimale plantaardige productiesystemen
en productkwaliteit door middel van het vermeerderen van fundamenteel-strategische en
toepassingsgerichte kennisvan bodem, planten, gewassen en ecosystemen.
Taken
- Plantenfysiologisch, biochemisch en gewaskundig onderzoek gericht op het verkrijgen van
kennis omtrent het verloop van processen in plant en gewas,om daarmee een betere
kwaliteit van het eindproduct en van het teeltproces mogelijk te maken.
- biologisch en ecologisch onderzoek naar geïntegreerde onkruidbestrijding en soortenrijkdom
(biodiversiteit) in graslandecosystemen.
- Systeemanalytisch onderzoek, in het bijzonder ten behoeve van de ontwikkeling en toetsing
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
deWet 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 de bodem,water en lucht.
- Agro-ecologisch en economisch onderzoek naar duurzaam landgebruik en optimale
productiesystemen.
Onderzoekprogramma 's
216. Gewasecologie en opbrengstvorming van akkerbouw- en vollegrondsgroentengewassen
(AB)
217. Plantenfysiologie, productvorming en-kwaliteit van beschermdetuinbouwgewassen (AB,
IMAG)
223. Fysische bodemkwaliteit in relatie tot het functioneren van de bodem voor landbouw,
water, milieu-en natuurbeheer (SC/AB)
224. Bodemverontreiniging en bodemsanering (SC/AB)
229. Agro-ecologische evaluatie van land voor duurzaam gebruik (SCAB)
256. Optimaliseren van water- en nutriëntenbeheer in de beschermde teelten (IMAG, AB)
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262. Fytotoxische effecten van milieuvreemde stoffen (AB)
264. Ecotoxicologische risico'svoor het functioneren van bodemecosystemen in situaties van
veranderend landgebruik; een systeemgerichte benadering (AB)
265. Optimalisering van geïntegreerde en biologische productiesystemen (AB,IPO)
266. Biologische en geïntegreerde onkruidbeheersing (AB, IMAG)
267. Klimaatverandering in relatie tot landgebruik en de kwetsbaarheid van landbouw en
natuur (AB, IBN,SC)
288. Fosfordynamiek in landbouwgronden en de nutriëntbelasting van grond- en
oppervlaktewater: ontwikkeling van modellen en maatregelen voor de onderbouwing van
landbouw-, natuur- en milieubeleid (SC,AB,IBN)
297. Vermindering van de stikstof- enfosforemissie van melkveebedrijven door een hogere
benutting van ruwvoer van eigen bodem (ID,AB,CPRO,IMAG)
304. Gebiedsgerichte oplossingen voor behoud en ontwikkeling van de kwaliteit van natuur en
landschap door landbouwbedrijven (AB, IBN, ID, IPO,LEI, SC)
305. Bodemkwaliteit en microbiële diversiteit (AB,IPO)
306. Duurzame voedselproductiesystemen envoedselvoorziening in ontwikkelingslanden (i.o.)
(AB, CPRO,ID, IMAG, LEI)
310. Economie, bedrijfsvoering en milieukwaliteit (LEI,AB,IMAG,SC)
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 (i.o.) (AB, IBN,
IMAG, LEI, SC)
323. Multifunctionaliteit en kwaliteit van de groene ruimte bij veranderend landgebruik (i.o.)
(AB, IBN, LEI, SC)
Programma's wettelijke en dienstverlenende taken
302. Bewaking van de kwaliteit enveiligheid van land- entuinbouwproducten (RIKILT, AB)
315. Kennisontwikkeling voor de Milieuplanbureau-functie (SC,AB, IBN, IMAG, LEI)
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DLO-Instituutvoor Agrotechnologisch Onderzoek (ATO-DLO)
Adres
:Bornsesteeg 59,Postbus 17,6700AA Wageningen
Telefoon
: 0317.475000
Wnd. directeur: dr. H.J. Huizing
Doelstelling
Het ontwikkelen van methoden en het vermeerderen van kennis omtrent de (agro) technologischeschakels in de afzetketens van land- entuinbouwproducten, met name ten aanzien van
bewaring, be-enverwerking 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 deze gebieden afgestemde, marktverkenning en
marktonderzoek (doen) verrichten.
Onderzoekprogramma 's
268. Modificatie van agro-grondstoffen (ATO)
271. Verwerking, procestechnologie en productontwikkeling vanvoedsel-en niet-voedselgewassen met behulp van biochemische, microbiologische enfysischetechnieken (ATO)
289. Na-oogstfysiologie en productkwaliteit (ATO)
290. Ontwikkeling van systemen voor besturing en optimalisatie van agro(industriële) ketens
(ATO)
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DLO-Centrum voor Plantenveredelings- en Reproductieonderzoek (CPRO-DLO)
Adres
Telefoon
Directeur

Droevendaalsesteeg 1,Postbus 16,6700AA Wageningen
0317.477001
dr.ir. N.G. Hogenboom

Doelstelling
Het verrichten vanwetenschappelijk onderzoek ten behoeve van een voortgaande verbetering
van de voorziening van de Nederlandse akkerbouw, tuinbouw, voederbouw en bosbouw van
rassen en uitgangsmateriaal;
Het bevorderen van de kwaliteit, de bruikbaarheid en de 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, en de ontwikkeling 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 en fysiologische technieken ten
behoeve van erfelijkheidsonderzoek, waardebepalingen, selectie en ras(h)erkenning.
- De ontwikkeling en beproeving van veredelingsstrategieën.
- De ontwikkeling 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 de waardebepaling en het
(h)erkennen van rassen.
- Ontwikkeling van de zaadtechnologie en coördinatie van het onderzoek ten behoeve van de
certificering van zaad.
- Ontwikkeling van efficiënte en betrouwbare methoden voor het vaststellen en verbeteren
van de kwaliteitvan zaden enander uitgangsmateriaal.
- Ontwikkeling van efficiënte en betrouwbare methoden ten behoeve van de keuring van
plantaardig uitgangsmateriaal.
- Ondersteuning van nationaal en internationaal beleid,regelgeving en afspraken.
- Het coördineren van en richting geven aan zaadkwaliteitsonderzoek in het kader van ISTA.
- Verwerven entoepasbaar maken van elders ontwikkelde fundamentele kennis en
functioneren alsexpertisecentrum 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 gebruikswaardeonderzoek 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.
Onderzoekprogramma 's
280. Onderzoek naar de biologische veiligheid vantransgene planten (CPRO)
281. Moleculaire ontwikkelingsbiologie gericht opverbetering van resistentie en kwaliteit van
planten en op ontwikkeling van nieuwe veredelings- en reproductiemethoden (CPRO)
282. Resistentieveredelingsonderzoek in akker- entuinbouwgewassen (CPRO)
283. Ontwikkeling entoepassing van methoden voor de kwantificering van genetische
diversiteit t.b.v. natuur en landschapsontwikkeling (CPRO)
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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 verdelingsonderzoek aan land- en
tuinbouwgewassen (CPRO)
297. Vermindering van de stikstof- enfosfor-emissie van melkveebedrijven door een hogere
benutting van ruwvoer van eigen bodem (ID,AB,CPRO,IMAG)
306. Duurzame voedselproductiesystemen envoedselvoorziening in ontwikkelingslanden (i.o.)
(AB, CPRO,ID, IMAG, LEI)
322. Duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen in ontwikkelingslanden (i.o.) (IBN,CPRO,
IMAG, LEI, SC)
Programma's wettelijke en dienstverlenende taken
29. Beheer en exploitatie van genetische bronnen van cultuurgewassen (CPRO)
287. Het ontwikkelen van methoden ten behoeve van en het gebruik van RassenInformatieSystemen en het produceren van rassenlijsten (CPRO)
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DLO-Groep Landbouwwiskunde (GLW-DLO)
Adres
Telefoon
Hoofd

:Staringgebouw, Postbus 100, 6700AC Wageningen
: 0317.474676
:ir.A.A.M. Jansen

Doelstelling
GLW-DLO ontleent zijn bestaanrecht aan het beschikbaar maken en houden van expertise op het
terrein van landbouwwiskunde en statistiek, die door de afzonderlijke instituten niet of moeilijk
op voldoende niveau kunnen worden onderhouden. Het werkprogramma van GLW-DLO is
zorgvuldig afgestemd op dete verwachten concrete problemen van het onderzoek bij de
instituten.
Taken
- Toepassingsgericht onderzoek met betrekking tot het verwerven,toepasbaar maken en
beschikbaar maken van bestaande en nieuwe wiskundige en statistische methoden die voor
het landbouwkundig onderzoek van belang zijn.
- Participatie in de onderzoekprogramma's van de instituten via directe inbreng van
wiskundige en statistische methodologie en daaruit voortvloeiend onderzoek.
- Algemene voorlichting gericht op het uitdragen van de expertise naar de doelgroepen door
middel van cursussen en ondersteuning van het gebruik en beschikbaarmaking van
programmatuur.
N.B.
GLW-DLO zal nog in 1997 intwee groepen worden samengevoegd met verwante groepen van
resp. CPRO-DLOen ID-DLO. De dienstverlening naar interne en externe klanten blijft
ongewijzigd.
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DLO-Instituutvoor Bos-en Natuuronderzoek (IBN-DLO)
Adres
Telefoon
Directeur

:Bosrandweg 20, Postbus 23,6700AA Wageningen
: 0317.477700
:dr. A.B.J.Sepers

Doelstelling
Het verrichten vantoegepast wetenschappelijk onderzoek ten dienste van een ecologisch,
economisch en maatschappelijk verantwoorde ontwikkeling en instandhouding van natuur, bos
en stedelijk groen in het landelijk en stedelijk gebied.
Ta/ren
- Onderzoek ten behoeve van de beleidsvorming van het Ministerie van LNV.
- Ecologisch onderzoek aan dieren, planten en (aquatische enterrestrische) ecosystemen ten
behoeve van het behoud, de bescherming,de ontwikkeling en het herstel van natuur, bos en
stedelijk groen (soorten, levensgemeenschappen en biotopen, in het bijzonder waarvoor
Nederland een internationale verantwoordelijkheid draagt).
- Onderzoek aangaande de ecologische aspecten van het landelijk gebied ten behoeve van de
bestemming, de inrichting en het beheer; het onderzoek met betrekking t o t de ecologische
hoofdstructuur en de ontwikkeling van bossen en beplantingen neemt hierbij een belangrijke
plaats in.
- Onderzoek aangaande ecotoxicologische envitaliteitsaspecten vanterrestrische en aquatische
ecosystemen.
- Onderzoek op het terrein van het faunabeheer, defaunabescherming en het beheer van
schadelijke soorten.
- Methodiekontwikkeling met behulp van onder andere geografische informatiesystemen (GIS)
en remote sensing voor inventarisaties en monitoring op het gebied van natuur, bos en
stedelijk groen.
- Kennisontwikkeling inzake beheersmaatregelen en -systemenvoor een ecologisch,
bedrijfseconomisch,technisch en maatschappelijk verantwoord beheer van natuur, bos en
stedelijk groen in het landelijk en stedelijk gebied.
- Methodiekontwikkeling ten 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 plagen in bossen,
beplantingen en groenvoorzieningen.
- Kennisontwikkeling ten behoeve van een op de gebruikswaarde afgestemde selectie van
boomsoorten.
Onderzoekprogramma 's
196 Natuurbeheer en -ontwikkeling in aquatische ecosystemen (IBN)
226. Waterbeheer ten behoeve van landbouw en natuur (SC,IBN)
267. Klimaatverandering in relatiet o t landgebruik en de kwetsbaarheid van landbouw en
natuur (AB, IBN,SC)
272. Rol en betekenis van recreatie entoerisme bij de instandhouding en ontwikkeling van
duurzaamheid en kwaliteit in de groene ruimte (SC,IBN, LEI,RIVO)
276. Emissiesen ecotoxicologische risico'svan bestrijdingsmiddelen (SC,IBN, IMAG)
288. Fosfordynamiek in landbouwgronden en de nutriëntbelasting van grond- en
oppervlaktewater; ontwikkeling van modellen en maatregelen voor de onderbouwing van
landbouw-, natuur- en milieubeleid (SC,AB,IBN)
304. Gebiedsgerichte oplossingen voor behoud en ontwikkeling van de kwaliteit van natuur en
landschap door landbouwbedrijven (AB, IBN, ID, IPO, LEI, SC)
314. Publiek en bestuurlijk draagvlak voor natuur- en landschapsbeheer (SC,IBN, LEI)
316. Stad-Land (i.o.) (SC, 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 (i.o.) (AB, IBN,
IMAG, LEI, SC)
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319.
320.
321.
322.

Biodiversiteit in natuurterreinen en cultuurlandschappen (IBN)
Bossen in hun ecologische en maatschappelijke context (i.o.) (IBN)
Systeemgerichte Ecotoxicologie van de Natuurlijke omgeving (SENO) (IBN,SC)
Duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen in ontwikkelingslanden (i.o.) (IBN,CPRO,
IMAG, LEI, SC)
323. Multifunctionaliteit en kwaliteit van de groene ruimte bij veranderend landgebruik (i.o.)
(AB, IBN, LEI, SC)
Programma wettelijke en dienstverlenende taken
315. Kennisontwikkeling voor de Milieuplanbureau-functie (SC,AB, IBN, IMAG, LEI)

462

DLO-InstituutOnderzoek Veehouderij en Diergezondheid
(ID-DLO)
Adres Lelystad: Hoofdvestiging, Edelhertweg 15,Postbus 65,8200 AB Lelystad
Telefoon
: 0320.238238
Adres Lelystad:Vestiging Virologie, Houtribweg 39,8221 RA Lelystad
Telefoon
: 0320.238238
Adres Lelystad:Vestiging Runderweg, Runderweg 2,8219AD Lelystad
Telefoon
: 0320.238238
Adres Beekbergen:Vestiging Beekbergen,Spelderholt 9, Postbus 15, 7360AA Beekbergen
Telefoon
: 055.5066200
Adres Zeist :Vestiging Zeist, Driebergseweg 10D, Postbus 501, 3700AM Zeist
Telefoon
:030.6929611
Directeur
:prof.dr. C.J.G.Wensing
Doelstelling
Het DLO-Instituut Onderzoek Veehouderij en Diergezondheid (ID-DLO) zet zich invoor het
verwerven, benutten en uitdragen van kennister bevordering van een duurzame veehouderij,
waarbij in het onderzoek het functioneren van het dier alsentiteit uitgangspunt is.Welzijn en
gezondheid van dieren,veiligheid van producten en minimale belasting van het milieu worden
daarbij geïntegreerd met een efficiënte productie en een hoge toegevoegde waarde in de
productieketen voor vlees, melk en eieren.
Taken
Fundamenteel strategisch entoepassing gericht onderzoek ter bevordering van:
- de gezondheid van de landbouwhuisdieren;
- het weizijn 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 aantal wettelijke en dienstverlenende taken:
- diagnostisch onderzoek van bepaalde ziekten envoor de ex-/import van levende dieren;
- Rijkskwaliteitscontrole Diergeneesmiddelen en Bestrijdingsmiddelen;
- nationale referentietaken voor de 2e-lijnsdiergezondheidszorg en internationale
referentietaken (EU,OIE).
Onderzoekprogramma 's
202. Oorzaken van fertiliteitsstoornissen bij landbouwhuisdieren post partum (ID)
214. Benutting van genetische variabiliteit in deveehouderij (ID)
222. Positieve kwaliteit, van dier t o t product (ID)
241. Mestbehandeling en emissiebeperking op de boerderij (IMAG, ID)
247. Betere afstemming van de nutriëntenvoorziening op de behoeften van landbouwhuisdieren, mede ten behoeve van een duurzame veehouderij (ID)
251. Verhoging van de immunologische en fysiologische weerstand van de luchtwegen bij het
rund (ID)
252. Onderzoek ter bevordering van een hoog gezondheidsniveau en een selectief en restrictief
diergeneesmiddelengebruik in devarkenshouderij (ID)
253. Fysiologische weerstand van de slijmvliezen van de luchtwegen en het maagdarmkanaal
van het varken (ID)
254. Onderzoek naar een optimaal gebruik van het natuurlijk, immunologisch afweersysteem
als essentieel onderdeel van de gezondheidsbalans van huisdieren (ID)
294. Onderzoek ter bevordering van pluimveegezondheid en veiligheid van pluimveeproducten
(ID)
295. Ontwerpen en evalueren van methoden om landbouwhuisdierpopulaties vrij te maken en
te houden vanAujeszky virus, IBR,Actinobacillus pleuropneumoniae, en Salmonella
enteritides (ID)
296. Synthetische vaccins,diagnostica en hormoon analoga (ID)
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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)
304. Gebiedsgerichte oplossingen voor behoud en ontwikkeling van de kwaliteit van natuur en
landschap door landbouwbedrijven (AB, IBN, ID, IPO, LEI, SC)
306. Duurzame voedselproductiesystemen envoedselvoorziening in ontwikkelingslanden (i.o.)
(AB, CPRO,ID, IMAG,LEI)
307. Vermindering van de mineralenuitscheiding en ammoniakemissie door varkens en
pluimvee door integratie van voeding en gezondheid (ID, IMAG, LEI)
313. Kwaliteitszorgsystemen voor de agrarische productie (RIKILT, ID, IMAG, LEI,RIVO)
Programma's wettelijke en dienstverlenende taken
221. Productie van vaccins,reagentia en diagnostica t.b.v. de dierhouderij (ID)
298. Preventie en bestrijding vanVeewet- envirale exotische ziekten (ID)
299. Diagnostiek in het kader van wettelijke en opgedragen taken,diagnostiekontwikkeling in
het kader van bestrijdings- en monitoringsprogramma's en referentietaken ID-DLO (ID)
300. Advisering van de rijksoverheid betreffende de registratie en de kwaliteitsbewaking van
diergeneesmiddelen en detoelating vantoevoegingsmiddelen in diervoeder (ID)

464

DLO-Instituutvoor Milieu-enAgritechniek (IMAG-DLO)
Adres
Telefoon
Directeur

: Mansholtlaan 10-12,Postbus43,6700AA Wageningen
: 0317.476300
:ir. A.A. Jongebreur

Doelstelling
Door middel van het uitvoeren van strategisch en op toepassing gericht wetenschappelijk
onderzoek op het gebied van de landbouwtechniek bij te dragen aan de optimale combinatie
van productiefactoren op het agrarisch bedrijf en aan het optimaal beheren van natuurlijke
hulpbronnen.
Taken
Onderzoek wordt verricht op hetterrein 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 makenvan nieuwe technische hulpmiddelen, productie- en
bewerkingssystemen en -processen,met nadruk op detoepassing van informatica 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, de opslag enverwerking van mest op centraal en bedrijfsniveau;
distributie van mest; het vaststellen entegengaan van emissies,onder andere van ammoniak.
Daarnaast heeft IMAG-DLOtot taak het opzetten en beheren van databestanden opterrein van
mechanisatie en het bijdragen aan normalisatie-activiteiten.
TFDL-taken die zijn overgebracht naar IMAG-DLO, betreffen 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 en introductie van nieuwe meetmethoden.
Onderzoekprogramma 's
203. Bedrijfsontwikkelingsonderzoek en effecten van veranderingen intechniek en omgeving
voor bedrijven en sectoren (LEI,IMAG)
217. Plantenfysiologie, productvorming en -kwaliteit van beschermde tuinbouwgewassen (AB,
IMAG)
241. Mestbehandeling en emissiebeperking op de boerderij (IMAG, ID)
246. Klimaat en luchtkwaliteit in stallen gericht op de gezondheidstoestand van het dier
(IMAG)
255. Energie uit biomassa (IMAG,LEI)
256. Optimaliseren vanwater- en nutriëntenbeheer in beschermde teelten (IMAG, AB)
257. Mechatronische systemenvoor agrarische productieprocessen (IMAG)
258. Integratie van innovatieve technologische principes in de melkveeveehouderij (IMAG)
276. Emissies en ecotoxicologische risico'svan bestrijdingsmiddelen (SC,IBN, IMAG)
292. Onderzoek naar verbetering van arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorziening voor een
optimale inzet van arbeid (IMAG)
293. Reductie van het energiegebruik met verbetering van de kwaliteit van het product en het
productieproces in de beschermde teelten (IMAG, LEI)
297. Vermindering van de stikstof- enfosfor-emissie van melkveebedrijven door een hogere
benutting van ruwvoer van eigen bodem (ID,AB,CPRO,IMAG)
301. Aanpassingsvermogen enwelzijn van landbouwhuisdieren (ID, IMAG)
306. Duurzame voedselproductiesystemen envoedselvoorziening in ontwikkelingslanden (i.o.)
(AB, CPRO,ID, IMAG, LEI)
307. Vermindering van de mineralenuitscheiding en ammoniakemissie door varkens en
pluimvee door integratie vanvoeding en gezondheid (ID, IMAG, LEI)
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308. Precisielandbouw en deeffecten voor het milieu en de opbrengst en kwaliteit van het
product (i.o.) (IMAG, LEI)
310. Economie, bedrijfsvoering en milieukwaliteit (LEI,AB, IMAG,SC)
313. Kwaliteitszorgsystemen voor de agrarische productie (RIKILT, ID, IMAG, LEI,RIVO)
316. Stad-Land (i.o.) (SC,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 (i.o.) (AB, IBN,
IMAG, LEI, SC)
322. Duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen in ontwikkelingslanden (i.o.) (IBN,CPRO,
IMAG, LEI, SC)
Programma's wettelijke en dienstverlenende taken
309. Emissiemetingen ammoniak en geur in deveehouderij (IMAG)
315. Kennisontwikkeling voor de Milieuplanbureau-functie (SC,AB, IBN, IMAG, LEI)

466

DLO-Instituutvoor Planteziektenkundig Onderzoek (IPO-DLO)
Adres
Telefoon
Directeur

Binnenhaven 5, Postbus 9060,6700 GW Wageningen

0317.476000
prof.dr. J.A. van Veen

Doelstelling
Het bevorderen van een economisch en maatschappelijk verantwoorde bescherming van planten
tegen planteziekten en -plagen.De bewaking van de kwaliteit van het milieu,voor zover
gerelateerd aan gewasbescherming.
Taken
- Planteziektenkundig onderzoek gericht op moleculair, cellulair, individu- en populatieniveau
om een beter inzicht in het optreden,voorkomen en beheersen van planten belagende
organismen en factoren te verkrijgen. Onderzoek naar bodempathogenen is hierin
opgenomen. De resultaten worden gebruikt bij de agrarische productie envoor groenbeheer.
- De ondersteuning van het fytosanitair en milieuhygiënisch beleid voor de bestudering van de
effecten van beleidsmaatregelen.
- De ontwikkeling entoetsing van geleide bestrijdingssystemen ten behoeve van het
verantwoord inzetten van bestrijdingsmiddelen.
- Ontwikkeling van de biologische bestrijdingsmethodenvan ziekten en plagen.
- De studie van plant-parasiet-relatiesten behoeve van de ontwikkeling van gewasbeschermings- enveredelingsstrategieën. Onderzoek naar gebruik van signaalstoffen, waaronder
feromonen.
- Integratie van economisch verantwoorde en milieuvriendelijke gewasbeschermingsmethoden
in duurzame landbouwpraktijken.
- Deontwikkeling van methoden en preparaten voor de diagnose 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
209. Gewasbeschermingsonderzoek naar genetische variatie in pathogeniteit bij plaagorganismen (IPO)
210. Biologische bestrijding van plaaginsecten (IPO)
234. Ecologie en biologische bestrijding van pathogène schimmels (IPO)
235. Detectiemethoden voor virussen, bacteriën en schimmels ten behoeve van gewasbescherming (IPO)
265. Optimalisering van geïntegreerde en biologische productiesystemen (AB,IPO)
303. Milieuvriendelijke beheersing van niet-cystevormende wortelnematoden in
vollegrondsteelten(PAGV/LBO/PB/PF/PBG/IPO)
304. Gebiedsgerichte oplossingen voor behoud en ontwikkeling van de kwaliteit van natuur en
landschap door landbouwbedrijven (AB, IBN, ID, IPO, LEI, SC)
305. Bodemkwaliteit en microbiële diversiteit (AB,IPO)
318. Onderzoek naar de detectie en de ecologie van Pseudomonas solanacearum, de
veroorzaker van bruinrot van aardappel, en naar de epidemiologie van de ziekte (IPO)
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DLO-Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO)
Adres
Telefoon
Directeur

:Burgemeester Patijnlaan 19, Postbus 29703, 2502 LS 's-Gravenhage
: 070.3308330
:prof.dr.ir. L.C.Zachariasse

Doelstelling
Het door middel vanwetenschappelijk onderzoek bevorderen van kennisvan economische en
sociale verschijnselen envraagstukken, betrekking hebbende op en/of van betekenis zijnde voor
de Nederlandse landbouw envisserij,natuurbeleid en het beheer en inrichting van het landelijk
gebied, en van 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 ensociaal-wetenschappelijke studies op hoog integratieen generalisatieniveau ter ondersteuning van het landbouwbeleid.
- Onderzoek naar voor de Nederlandse landbouw relevante ontwikkelingen in het
gemeenschappelijk landbouwbeleid en het internationale handels- en ontwikkelingsbeleid.
Modelonderzoek ten behoeve van integrale en partiële systemen.
- Economische analysesvan nieuwe producten en productiemethoden (research guidance).
- Structuuronderzoek, gericht optoekomstige ontwikkelingen en veranderingen van structuur
van bedrijven en van het platteland.Scenario's voor ontwikkeling van het landelijk gebied.
- Marktkundig onderzoek inverband met veranderende consumptiepatronen, zich wijzigende
marktposities, de ontwikkeling van nieuwe producten, producteisen en productiemethoden
en het openen van nieuwe afzetmarkten. Onderzoek naar vereiste aanpassingen in de
structuur vantoelevering,verwerking en afzet.
- Het opzetten van informatie- 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.
Hetverzamelen, be-enverwerken van en publiceren over macro-economische,
bedrijfseconomische en sociologische gegevens.
- Statistische informatievoorziening.
- Met de beschikbare kennis en door eigen onderzoek het beleid van het Ministerie van LNV
ondersteunen.
Onderzoekprogramma 's
129. Economische evaluatie van de emissie-en milieuproblematiek (LEI)
203. Bedrijfsontwikkelingsonderzoek en effecten van veranderingen intechniek en omgeving
voor bedrijven en sectoren (LEI,IMAG)
242. Analyse concurrentiekracht van de Nederlandse agribusiness (LEI)
245. Nationaal en internationaal beleids-en ontwikkelingsgericht landbouw-economisch
onderzoek (LEI)
248. Economische aspectenvan de ontwikkeling van het landelijk gebied (LEI)
255. Energie uit biomassa (IMAG,LEI)
272. Rol en betekenis van recreatie entoerisme bij de instandhouding en ontwikkeling van
duurzaamheid en kwaliteit in de groene ruimte (SC, IBN, LEI,RIVO)
304. Gebiedsgerichte oplossingen voor behoud en ontwikkeling van de kwaliteit van natuur en
landschap door landbouwbedrijven (AB, IBN, ID, IPO,LEI, SC)
306. Duurzame voedselproductiesystemen envoedselvoorziening in ontwikkelingslanden (i.o.)
(AB, CPRO,ID, IMAG, LEI)
307. Vermindering van de mineralenuitscheiding en ammoniakemissie door varkens en
pluimvee door integratie vanvoeding en gezondheid (ID, IMAG, LEI)
308. Precisielandbouw en de effecten voor het milieu en de opbrengst en kwaliteit van het
product (i.o.) (IMAG, LEI)
310. Economie, Bedrijfsvoering en Milieukwaliteit (LEI,AB, IMAG,SC)
313. Kwaliteitszorgsystemen voor de agrarische productie (RIKILT, ID, IMAG, LEI,RIVO)
314. Publiek en bestuurlijk draagvlak voor natuur- en landschapsbeheer (SC,IBN, LEI)
316. Stad-Land (i.o.) (SC,IBN, IMAG,LEI)
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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 (i.o.) (AB, IBN,
IMAG, LEI, SC)
322. Duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen in ontwikkelingslanden (i.o.) (IBN,CPRO,
IMAG, LEI, SC)
323. Multifunctionaliteit en kwaliteit van de groene ruimte bij veranderend landgebruik (i.o.)
(AB, IBN, LEI, SC)
Programma's wettelijke en dienstverlenende taken
157. Statistische documentatie en databanken (LEI)
239. Boekhouding en Periodieke Rapportage (LEI)
315. Kennisontwikkeling voor de Milieuplanbureau-functie (SC,AB, IBN, IMAG, LEI)
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DLO-Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie (PUDOC-DLO)
Adres
Telefoon
Directeur

:Jan Kopshuis,Gen.Foulkesweg 19,Postbus4,6700AA Wageningen
: 0317.484440
:drs.J.M. Schippers

Doelstelling
Het bevorderen van de landbouw door het coördineren enverzorgen van een landelijk
landbouwkundig literatuurdocumentatie- en -informatienetwerk. Het openstellen van het
mondiale kennisaanbod (in al zijn vormen) voor het landbouwkundig onderzoek en het
internationaal verspreiden van de resultaten van het Nederlandse landbouwkundig onderzoek.
Taken
- Dekerntaak isdienstverlening ten behoeve van dewetenschappelijke informatievoorziening,
literatuuronderzoek en documentatie, met nadruk op de coördinatie van en advisering over
de opbouw van informatienetwerken binnen het landbouwkundig onderzoek en het
departement.
- Specifieke aandacht wordt besteed aan onderzoek naar entoepassing van informatiedistributie in electronische (multimediale) vorm.
Programma wettelijke en dienstverlenende taken
279. Documentatie ten behoeve van deAGRIS/FAOdatabase (PUDOC)
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DLO-Rijks-kwaliteitsinstituutvoor land-en tuinbouwproducten
(RIKILT-DLO)
Adres
Telefoon
Directeur

: Bornsesteeg45, Postbus230,6700AE Wageningen
: 0317.475400
: Mw.dr. C M . Colijn-Hooymans

Doelstelling
Het leveren van bijdragen aan de beheersing, bewaking enverhoging van de kwaliteit van
agrarische en visserijproducten door het verrichten van onderzoek en het anderszins verwerven
van kennis.
Taken
- Hetverrichten van onderzoek op het gebied van de chemie, biochemie, microbiologie,
microscopie entoxicologie enten behoeve van:
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 en
-grondstoffen (databank).
- (Residu)toxicologisch onderzoek en dossierbeoordeling van diergeneesmiddelen, novel foods
en meststoffen.
Onderzoekprogramma 's
311. Veiligheid en gezondheid vanvoedingsmiddelen (RIKILT)
312. De invloed van kritische stoffen op de kwaliteit van voedsel (RIKILT)
313. Kwaliteitszorgsystemen voor de agrarische productie (RIKILT, ID, IMAG, LEI,RIVO)
Programma wettelijke en dienstverlenende taken
302. Bewaking van de kwaliteit en veiligheid van land- en tuinbouwproducten (RIKILT, AB)
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DLO-RijksinstituutvoorVisserijonderzoek (RIVO-DLO)
Adres
Telefoon
Directeur

: Haringkade 1,Postbus 68, 1970AB Umuiden
: 0255.564646
:dr. J.W.D.M. Henfling

Doelstelling
Door gericht biologisch,technisch enchemisch onderzoek bijdragen leverent o t het oplossen van
visserijproblemen en de daarmee samenhangende milieuvraagstukken.
Taken
- Op de beleidsadvisering gericht onderzoek aan biologische aspecten van voor de visserij van
belang zijnde individuele vissoorten,die essentieel zijn bij het bepalen van de wisselwerking
tussen de visserij en de bestanden aan dezesoorten.
- Biologisch onderzoek gericht op het verzamelen van kennis en inzichten in de ontwikkeling
van deverschillende voor devisserijvan belang zijnde vissoorten in hun onderlinge
samenhang en in samenhang met hun omgeving.
- Onderzoek naar de mogelijkheden van commerciële vangst van (niet-)traditionele vissoorten
buiten detraditionele visgebieden.
- Technisch en managementonderzoek ter verbetering van de doelmatigheid van het
visserijbedrijf.
- Onderzoek naar vismethodieken,werkmethoden en vaartuigen.
- Onderzoek naar migratiemogelijkheden voor vis in 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 t o t en met aflevering van eindproducten.
- Onderzoek naar de betekenis vanvisserijproducten alsonderdeel van het voedselpakket.
Onderzoekprogramma 's
243. Relatietussen visserij en aquatische ecosystemen (RIVO)
244. Kwalitatief beheersen en optimaliseren van de aanvoer, verwerking en distributie van vis,
schaal- enweekdieren (RIVO)
272. Rol en betekenis van recreatie entoerisme bij de instandhouding en ontwikkeling van
duurzaamheid en kwaliteit in de groene ruimte (SC,IBN, LEI,RIVO)
313. Kwaliteitszorgsystemen voor de agrarische productie (RIKILT, ID, IMAG, LEI,RIVO)
Programma wettelijke en dienstverlenende taken
212. Onderzoektaken voortvloeiend uit voor devisserij van kracht zijnde internationale en
nationale wettelijke regelingen (RIVO)
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DLO-Staring Centrum, Instituutvoor Onderzoek van het
Landelijk Gebied (SC-DLO)
Adres
Telefoon
Directeur

: Marijkeweg 11, Postbus 125,6700AC Wageningen
: 0317.474200
:Dr.A.N.van der Zande

Doelstelling
Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van een doelmatige en
maatschappelijk verantwoorde bestemming, inrichting en beheer van het landelijk gebied.
Ta/ren
- Ontwerp- en evaluatiemethodieken voor een multifunctionele bestemming, inrichting en
beheer van het landelijk gebied.
- Landschapsplanning, -bouw en -ontwikkeling, inclusief visuele en belevingsaspecten.
- Ruimtelijke patronen van (bodem)gesteldheiden geschiktheid voor diverse bestemmingen
(agrarisch, openluchtrecreatie en natuur).
- Specifieke aspectenvan 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.
- De optimalisatie van detoediening van gewasbeschermingsmiddelen, gericht op het
terugdringen van emissies.
- Openluchtrecreatie.
- Ruimtelijke aspecten van de bodembescherming.
- Mogelijkheden voor remote sensing-technieken.
- Methodiekontwikkeling ten behoeve van geografische informatiesystemen.
Onderzoekprogramma 's
223. Fysische bodemkwaliteit in relatie t o t het functioneren van de bodem voor landbouw,
water, milieu- en natuurbeheer (SC/AB)
224. Bodemverontreiniging en bodemsanering (SC/AB)
226. Waterbeheer ten behoeve van landbouw en natuur (SC,IBN)
228. Ruimtelijke patronen en variabiliteit van bodem en grondwater (SC)
229. Agro-ecologische evaluatie van landvoor duurzaam gebruik (SC/AB)
230/273. GISen RS,monitoring van de omgeving (SC)
231. Behoud, herstel en ontwikkeling van aardkundige, cultuurhistorische en belevingswaarden
in een dynamisch landelijk gebied (SC)
267. Klimaatverandering in relatietot landgebruik en de kwetsbaarheid van landbouw en
natuur (AB, IBN,SC)
272. Rolen betekenis van recreatie entoerisme bij de instandhouding en ontwikkeling van
duurzaamheid en kwaliteit in de groene ruimte (SC,IBN,LEI,RIVO)
274. Planning Groene Ruimte (SC)
275. Ontwikkeling van landschapsecologische kennis en methode voor planning- en
inrichtingsvraagstukken in het landelijk gebied (SC)
276. Emissiesen ecotoxicologische risico'svan bestrijdingsmiddelen (SC,IBN, IMAG)
288. Fosfordynamiek in landbouwgronden en de nutriëntbelasting van grond- en
oppervlaktewater; ontwikkeling van modellen en maatregelen voor de onderbouwing van
landbouw-, natuur- en milieubeleid (SC,AB,IBN)
304. Gebiedsgerichte oplossingen voor behoud en ontwikkeling van de kwaliteit van natuur en
landschap door landbouwbedrijven (AB, IBN, ID, IPO, LEI, SC)
310. Economie, Bedrijfsvoering en Milieukwaliteit (LEI,AB, IMAG,SC)
314. Publiek en bestuurlijk draagvlak voor natuur- en landschapsbeheer (SC,IBN, LEI)
316. Stad-Land (i.o.) (SC,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 (i.o.) (AB, IBN,
IMAG, LEI,SC)
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321. Systeemgerichte Ecotoxicologie van de Natuurlijke omgeving (SENO) (IBN,SC)
322. Duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen in ontwikkelingslanden (i.o.) (IBN,CPRO,
IMAG, LEI, SC)
323. Multifunctionaliteit en kwaliteit van de groene ruimte bij veranderend landgebruik (i.o.)
(AB, IBN, LEI, SC)
Programma wettelijke en dienstverlenende taken
315. Kennisontwikkeling voor de Milieuplanbureau-functie (SC,AB, IBN, IMAG, LEI)
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5. Programma's beëindigd in 1996
120
121
179
180
181
182
183
187
198
199
200
204
205
206
207
211
232
236
260
269

270
277
278
291

Bos-en natuurontwikkeling
Natuurgerichte normstelling voor stoffen
Risico-analyse van omgevingsfactoren op de voedselproductieketen
Surveillance en overdracht van gezondheidsbeïnvloedende en milieubelastende stoffen in
voedselproductieketens
Kwaliteitssystemen voor de bewaking van veiligheid enschadelijkheid van
voedselproductieketens
Ontwikkeling van screeningsmethodenvoor kritische parameters ten behoeve van IKBsystemen
Ontwikkeling van fysische,chemische en biologische detectiemethoden voor de meting
van gezondheidsbeïnvloedende stoffen
Stikstofdynamiek en-stromen in akkerbouw en graslandsystemen
Technologie voor kwalitatief hoogwaardige productie bij open teelten
Onderzoek kleinschalige mechanisatie voor de tropen
Vermindering van de mestproductie, N-en mineralenuitscheiding bij varkens en pluimvee
Bedrijfsvoering bos en natuur in landelijk en stedelijk gebied
Terreinbeheer
Behoud, beheer en herstel van natuurwaarden in gedegenereerde ecosystemen in de
tropen en subtropen
Instrumentarium voor milieubeleidsevaluatie
Ontwikkelingssamenwerking met betrekking t o t dierlijke productie en gezondheidszorg
Ontwikkelingssamenwerking met betrekking t o t land en water
Weerstand van het bodemecosysteem tegen het schadelijk optreden van
wortelnematoden en geïntegreerde beheersing van aardappelmoeheid
Duurzaam landgebruik, voedselvoorziening en milieu in ontwikkelingslanden
Agrificatie via integratie van bioconversietechnieken en bioprocestechnologie voor de
omzetting van primaire grondstoffen en reststromen in hoogwaardige producten en
energie
Verwerking en productontwikkeling van bestaande voedselgewassen met behulp van
biochemische en microbiologische technieken
Ruimtelijke netwerken: landschapsecologische voorwaarden voor het voortbestaan van
versnipperde populaties
Beheer van dierpopulaties
Biodiversiteit in bodem envegetatie in relatie tot natuurontwikkeling en milieukwaliteit
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