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TAKEN EN INSTRTI}íENTEN VAN DE NRLO

De in de Instellingsbeschikking Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek vermelde Ëaken van de NRLO zÍ-jn:
- verrichten van toekomstverkenningen en studies op het gebied van r,Íetenschap en technologie;
- opstellen van een meerjarenvisie voor het gehele landbouwkundig onderzoek

Lx/4 jaar;
- opstellen van onderzoekprogramma's voor gebieden waarbij taakverdeling en
samenwerking Èussen meerdere organisaties nodig is;
- bevorderen van de relaties van het landbouwkundig onderzoek met andere
kenniscentra;

- optreden als adviesinstantie conform de tr{et Sectorraden;
- bevorderen van implementatie van onderzoekprogramma's en van taakverdeling, samenwerking en kwaliteit in het landbouwkundig onderzoek.
deze taken te kunnen verrichten hanteert de NRLO onder meer de volgende
instrumenten: strategische conferenties, workshops, studie- en themadagen,
taak- en studiegroepen ad hoc, programma-adviescommissies, studie-opdrachten, en overleg (netwerkvorming) tussen onderzoekorganisaties, afnemers van
onderzoekresultaten en overheidsdirecties .
De NRLO beschikt over een databank voor informatie over onderzoek dat bij
de participanten in uitvoering is.
In het personeel en budget voor het secretarÍaat van de NRLO wordt door het
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Vísserij (Directie l,Ietenschap en
Technologie) voorzien.
Om

IN

DE NRLO DEELNE}ÍENDE ORGANISATIES

In de NRLO werken onderzoek, maatschappelijke organisaties en

overheid

samen.

De onderzoekparticipanten zijn: de Dienst

Landbouwkundig Onderzoek (DLO),

de Proefstations voor land- en tuinbouw, de Landbouwuniversiteit líageningen
(LU), de Fakulteit Diergeneeskunde (FD) van de Rijksunlversiteit Utrecht,
TNO, de Directie Flevoland/Rijkswaterstaat, het Nederlands Instituut voor
Zuivelonderzoek (NIZO), het InstiÈuut voor Rationele Suikerproduktie (IRS),
het Nederlands Instituut voor Koolhydraat-Onderzoek (NIKO), het
lnternationaal Instituut voor Luchtkartering en Aardkunde (ITC), het
Limnologisch InstltuuÈ (LI), de Dienst Binnenwateren/ Rijksinstituut voor
de Zuivering van Afvalwater (DBI^I/RIZA), en de Stichting Samenwerking Hoger
Agrarisch Onderwijs (SHAO) .

Voorts nemen de afnemers van onderzoekresultaten, bestaande uit een breed
scala aarl maatschappeTijke organisaÈies in de NRLO deel, waaronder het
Landbouwschap, het Bosschap, de produktschappen, de Stichting Gezondheidszorg vaor Dieren, De Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren,
natuur- en milieu-organisaties, de ANIíB, terreinbeherende instanties, de
waterschappen, organÍsaties van de handel en de Verenigde Nederlandse Voedsel- en Agrarisehe Industrie.

Vanuit de overheid participeren beleÍdsdirecties van zes ministeries,
weten LNV, VROM, O&!il, I^IVC, V&IJ, Defensie.

te

ALGEUEEN

Meerjarenvisie Landbouwkundig Onderzoek 1991 - 1994
Op 20 september 1990 heeft de NRLO een Meerjarenvi-sie Landbouwkundig Onderzoek L99L - L994 aan de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
aangeboden. De in de NRLO samenwerkende organisaties zetten in de Meerjarenvisie de koers voor het landbouwkundig onderzoek in de negentiger
jaren uit. Naar de mening van de NRLO moet het landbouwkundig onderzoek
worden gericht op het totstandbrengen van een concurrerende, milieu- en
natuurvriendelijke landbouw. Zorg voor de kwaliteit staat daarbij voorop.
Nieuwe kennis en technologie zijn van essentieel belang voor het noodzakeIÍjk aanpassingsproces in de landbouw. In de Meerjarenvisie is aangegeven
om welke ontwikkelingen en perspectieven het daarbij in het komende decennÍum gaat. Tevens zLjn de acties aangegeven die in de komende vier jaar
moeten worden ontplooid om het perspectief van een concurrerende en rnilieuvriendelijke landbouw in snel tempo dichterbij te brengen. Voorts is in de
Meerjarenvisie een visie gegeven op de noodzakelijke onderzoekacties op heÈ

gebied van natuur, landschap, bos, water en openluchtrecreatie.
De Meerjarenvisie is tot stand gekomen in goed overleg tussen een breed
veld van onderzoek, overheid en belanghebbenden.
Speerpunten in het onderzoek in verband met "Markt- en structurele onËwikkelingen" zijn volgens de }4eerjarenvisie o.a. consumentengedrag, voeding
en gezondheid, nieuwe relaties tussen afzet, verwerking en produktie en
integrale kwaliteitsbeheersing. l'Iet betrekkÍng tot "Nieuwe produktie-, verwerkings- en afzetmethoden" wordt aandacht gevraagd voor thema's als agrificatie, agrologistiek, geïntegreerde plantaardige produktie en biologische
onderzoek ten aanzien van efficiëntie-verhoging
landbouw. Daarnaast blijft
van plantaardige en dierlijke produktie van belang. Het onderzoek ten
aanzien van "Gezondheid van Gewas en DÍ-er" (zowel landbouwhuisdieren als
gezelschapsdieren) vraagt in de planperÍode veel aandacht.
In het kader van de "Vermindering van de milieubelasting" vragen naast de
mest- en ammoniakproblematiek onderwerpen als mondiale biosfeer, ecologische normstelling en energie-extensivering aandacht van het landbouwkundig onderzoek. Ook landbouwschade door milieuverontreiniging vormt een
belangrijk thema van onderzoek.

In de Meerjarenvisie komen niet alleen de ontwikkelingen met betrekking tot
produktie, ver\{erking en afzex van landbouwprodukten aan de orde. Uitdrukkelijk wordt ook aandacht besteed aan een duurzame vervulling van de andere
functies in het landelijk gebied: natuur, landschap, bos, water en openluchtrecreatie. In het hoofdstuk "Gebruik en beheer van het landelijk
gebied" wordt op de ontwikkelingen en perspectieven xerzake en op de noodzakelijke hoofdlijnen van onderzoek ingegaan. Het vinden van vormen van
duurzaam samengaan van landbour,r, natuur, landschap en andere functies in
het landelijk gebied vormt een vrezenlijke uitdaging voor het landbouwkundig
onderzoek.

Voor het maatschappijwetenschappelijk onderzoek zijn centrale thema's voor
de komende jaren: de ro1 van de overheid in de landbouw, veranderingen in
de sociale organisatí.e van de landboulr en kwalÍteit van arbeid en management. Tevens wordt versterking bepleit van het technologisch aspectenonderzoek.

De huidige tteerjarenvÍsie legt meer dan zijn voorgangers naast ondersteuntng van de ontwikkelingslanden de nadruk op de groeiende relaties met
Oost- Europa.

diverse suggesties voor het beleíd ten aanzien van
de onderzoekinfrastructuur. In dit verband wordt onder andere bepleit: een
scherpere profllering en taakverdellng tussen instituten en vakgroepen,
nieuwe vormen van sameff,{erking tussen onderzoekinstellingen, onderwijs en
bedriJfsleven, uitwerking van een doordachte strategle voor internatlonale
samenwerking, versterking kwaliteltszotg en vergrotlng van omvang en flexibillteit van de onderzoeklnspanning.
De MeerjarenvisÍe bevat

Studiedag "Landbouwonderzoeklnfrastructuur 2000"
In het kader van de voorbereidingen van de Meerjarenvisie Landbouwkundig
Onderzoek l-991 - 1994 is door de NRLO een studledag Landbouwonderzoeklnfrastructuur 2000 georganiseerd.
De centrale probleemstelling voor de studiedag was: "hoe dient de Nederlandse landbouwonderzoekinfrastructuur te reageren op de ingrlJpende veranderingen, die zich thans en ln de komende jaren op diverse terreinen voltrekken?".
De studiedag begon met enkele kaderschetsende en vragen/uitdagingen formulerende sprekers. Vervolgens rÍíaren er sprekers die aangaven hoe huns
inzlens anno 2000 door het landbouwonderzoeksysteem op de uitdagingen zou
moeten zlJn lngespeeld. De studiedag werd afgesloten met ronde-tafel-

gesprekken en plenalre rapportage en discussie. De resultaten van de
studiedag zijn verwerkt in het hoofdstuk "Onderzoekinfrastructurele ontwikkelingen" van de Meerjarenvisíe.
tiepro gramma Agrif icatie
Het Actieprogramma AgrifieatÍe, opgesteld door de Stuurgroep Agrlfieatie,
is door de NRLO aan de l,linisÈer van Landbouw, Natuurbeheer en Vlsserij aangeboden met het verzoek aan de versterklng van het agrlficatle-onderzoek de
grootst mogelijke aandacht te besteden en in het blJzonder het aaangeboden
actieprogranma te doen uí.tvoeren. HierbiJ heeft de NRLO gepleit voor een
strakke organisatie en een regelmatige evaluatie van de programua's.

Ac

In het aeÈieprogramma wordt voorgesteld voor vier thema's een onderzoek- en
innovatieprogranma uit te werken. Deze thema's zijn:
- (katalytische) oxidatie van koolhydraten;
- biosynthese en transformatie van oliën en vetten;
- toepassing van natuurlijke vezels in bouw- en composiet-materialen;
- vorming slow release produkten uit zetmeel(derivaten).
Daarnaast wordt voorgesteld de mogelijkheid te oPenen haalbaarheidsstudies
te laten uitvoeren. Een aantal onderwerpen wordt aangegeven waarvoor de
stuurgroep een haalbaarheidsstudie ge\À7enst acht.
Voor de uitvoering van het voorgestelde actíeprograrlma acht de stuurgroep
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De NRLO heeft in 1"990 het rapport van de werkgroep "Biomassa
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werd dat het gebruik van bio-ethanol en koolzaadolie als motorbrandstof,
gezien de milieu- en energie-aspecten, wenselijk genoemd moet worden, maar
dat één en ander alleen mogelijk is met financiële ondersteuning voor waarschijnlijk
een langere termijn. Bij de verdere discussies gaat het vooral
om politieke afwegingen tussen energetische, milieukundige en economische
belangen.
Onderzoekprogramma "Ecologische. maatschappeli'ike en ethische aspecten van
biotechnoloeie "
Op verzoek van het Ministerie van LNV heeft de NRLO in samenwerking met de
NOTA ten behoeve van het Platform BÍotechnologie een onderzoekprogranma
over maatschappelijke aspecten van biotechnologie opgesteld. Het onderzoekprogramma is vooral gerieht op de thema's "produktveiligheid voor consumenten" en "sociale en economische gevolgen".
Het Programma is door DWT vastgesteld en door DLO in uitvoering genomen
rniddels opdrachten aan het LEI en het RïKïLT.
Daarnaast werd door de Algemene Kamer uitvoering van een verkennende programmeringsstudie betreffende eËhische en rechtsfilosofísche aspecten van
biotechnologie wenselijk geacht. De studie wordt uitgevoerd door het
Cencrun voor Bio-ethiek en Gezondheidsreeht en gezamenlijk gefinancierd
door de NRLO, het Ministerie van LNV, de NOTA en het Ministerie van O&trí.

Advies betreffende Apparatuurplan LU
De Directeur Landbouwonderwijs van het Ministeri.e van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij verzocht de NRLO advies uit te brengen over het Apparatuurplan van de LU. HeÈ advies, opgesteld met steun van de voorzitter en
enkele leden van de Adviescommíssie Analytische Toerusting (AAT), beveelt
een aantal wij zigingen in de prioriteiten van het Apparatuurplan aan. De
belangrijkste reden hiervoor is dat de NRLO sterker dan in heÈ LU-voorstel
rekening heeft gehouden met voorzieningen die bij andere onderzoekinstellingen aanwezig zijn. De LU heeft zijn prioriteitsvolgorde conform het
advies aangepast.
Proj ect Prestatie - indicatoren
Begin 1990 is de eerste fase van het door het Centrum voor I,tretenschap- en
Technologiestudies (CI{TS) van de Rijksuniversiteit
Leiden uitgevoerde
onderzoek naar de ontwikkeling van prestatie-indicatoren voor fundàmenteel
en toegepast landbouwkundig en diergeneeskundig onderzoek afgesloten. De
belangrijkste bevindingen zijn gepubliceerd in het rapport I'Aspecten van
kennÍsoverdracht Ín de landbouw in Nederland; een geintegreerde samenvatting". Bij de behandeling van het rapport concludeerde de Algemene Kamer
dat de bevindingen uit de eerste fase van het onderzoek geen aanleiding
gaven tot wij ziging van de eerder afgesproken opzet van fase twee van hei
onderzoek.

Studie "TechnologÍebeleid in de Lan4bouw"
Door de NRLO en het Landbouw-Economisch Instituut (LEI) is ten behoeve van
de l{etenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) een studie uitgevoerd met de titel "Technologiebeleid in de Landbouw: effecten in het vàrleden en beleidsoverwegingen voor de toekomst". De studie is gepublieeerd
in de reeks "Voorstudi-es en achtergronden ïechnologiebeleid" v"n de WRn.
De resultaten van de studie zijn zowel voor de NRLO als de LIRR van belang.
De NRLO heeft de studíe gebruikt bij de opstelling van de Meerjarenvisie
Landbouwkundig Onderzoek L99L - L994. De WRR heeft de landbouwteÉhnologiestudÍe gebruikt bij de opstelling van het LIRR-rapport "Technologie en Overheid; enkele sectoren nader beschouwd".

Databank lopend onderzoek

Het aantal geregistreerde in uitvoering zijnde onderzoekprojecten bedroeg
aan het eind van 1990 4350 projecten, te weten:
- Instellingen Diensts Landbouwkundig Onderzoek
1780
- Proefstations/Regionale Onderzoek Centra
820
- Plantenziektenkundige Dienst
55
- Landbouwunívers itelt
9l-0
- Fakulteit Diergeneeskunde
80
- TNO (Hoofdgroep Voeding en Voedingsmiddelen, Nederlands Instituut
voor Koolhydraat - Onderzoek)
l_70
- Rijkswaterstaat (DBW/RIZA, Dienst Flevoland)
340
- KNAï,I-instellingen (Instituut voor Oecologisch Onderzoek,
Limnologiseh InstÍtuut)
35
- Niet-overheidsinstellingen (Nederlands Instí-tuut voor
Zuivelonderzoek, Instituut voor Rationele Suikerproduktie,
Instituut voor Luchtkartering en Aardkunde)
160
De opzet van een nleuw onderzoekinformatiesysteem was de oorzaak van vertraging bij de toezending van Ínformatle door DLO. Op basis van instituutswerkprogramma's en jaarverslagen kon, zij het beknopter en onvollediger dan
voorheen, toch vrljwel het gehele Dl0-bestand worden geactualiseerd voor
1990.

De toelevering van kwanÈitatieve gegevens over l-989 bleef dit jaar

achter-

wege.

De informaÈie met betrekking tot DBI.I/RIZA werd centraal door RijkswatersÈaat op profielniveau bij het NBOI aangeleverd en na correctie en aanvulling van NRLO-zijde in het bestand opgenomen. Door de Dienst Flevoland kon
géén informatie voor actuallsatie van het projectenbestand worden versErekt.

Via de bestaande geautomatí.seerde procedure werden de noodzakelijke gegevens reehtstreeks doorgeleverd aan de gemeenschappelijke databank van het
NBOI.

De NBOï-databank vormde aldus de bron voor gegevensuitwisseling met andere
participanten í.n het netwerk. De Afdeling Lopend Onderzoek van de KNAW ontleende hieraan de gegevens voor de BIOREP-databank. Het CID-TNO voorzag de
relevante NRLO-projecten van trefwoorden uit de milieuthesaurus. Door het
PRO werden trefwoorden op het gebied van ruimtelijke ordening toegekend.
Voor automatisering van AGREP werden wijzigingen in het bestand op tape
toegeleverd aan DATACENTMLEN te Kopenhagen.
Op verzoek van vragenstellers werden 30 overzichten samengesteld. De gegevens hiervoor werden ontleend aan de NRLO-, NBOI- of AGREP-databank.
ïn het verslagjaar ging het NBOI-bureau over naar de Koninklijke Bibliotheek. Tevens werd de bestuurs- en overlegstructuur vereenvoudigd. Curatorium en Participantenoverleg kwamen in de plaats van Raad van Toezicht en
Overlegorgaan van het samenwerkingsverband. In 1990 werd met narne aandacht
geschonken aan:

-

het werkplan L99O/L99L;
de organisatie van de onderzoekinformatie op de unlversiteiten;
centrale aanlevering van data;
de bijstelling van de NBOI-classlficatie;
de eindrapportage van het COS-projeet on-1ine raadpleging van de NBOIdatabank.

Met de omvorming van AGREP tot een meer managementgericht informatiesysteem
is in 1990 een aanvang gemaakt. Over de toelevering van extra data za1 in
1991 nader overleg worden gepleegd.
In september verscheen een nieuwe gedrukte uitgave van AGREP. Ook de on1Íne versie werd geactualiseerd.
In een bijeenkomst te Kopenhagen vÍerd aandacht geschonken aan verbeteringen
voor het "Computer Assisted Indexing" systeem (CAIN) van AGREP.

ziging secretariaat
Per 1 januari L990 zijn de medewerkers van het secretariaat van de NRLO
formatief onder de Directie I'Ietenschap en Technologie gebracht. Hiermee
werd één staf gecreèerd zowel ten behoeve van DWT- als NRLO-werkzaamheden.
Voorzover de DlÍT-medewerkers NRlO-werkzaamheden verrichten, berust de functionele leiding over hen bij de relevante NRLO-organen en de secretarÍ-s van
de NRLO, die verantwoording schuldig zíjn aan de Algemene Kamer van de

Wij

NRLO.

Wijziging samenstelling Algemene Kamer
De heer Dr.Ir. B.G. Linsen trad toe tot de Algemene Kamer a1s voorzitter

van de Sector-Kamer Verwerking en MarktvoorzienÍng.
De vertegenwoordiging van de produktschappen wijzigde; Drs. J.H.M. Kienhuis
trad toe als lid in de plaats van Dr.Ir. M.P.M. Vos.
Verschenen publikaties
"Meerjarenvisí-e Landbouwkundig Onderzoek L99L - L994".
"Advies betreffende maatschappijwetenschappelijke onderzoekvragen in verband met het door het Landbouwschap voorgesÈelde milieubeleid" (NRLO-rapport 9011).
"Notitie farmacologisch en toxicologisch onderzoek in de jaren negentig',
(NRLO-rapport 90/2).
"Onderzoek naar beperking van milieubelasting in de akkerbouw, de voederbouw en de tuí-nbouw" (NRlO-rapporx 9A/3) .
"Van gen tot ras; een studie over de relatie tussen het overheids- en het
bedrijfslevenonderzoek ten behoeve van de plantenveredeling in Nederland"
(NRLO-rapport 9O/4).
"Superkritische Fluid Processing" (NRLO-rapporx 90/5) .
vragen voor het bosbouwkundig onderzoek"
"Uitwerking van de prioritaire
(NRLO-rapporr 9A/6).
"Actieprogramma Agrificatie" (NRLO-rapport 90/7) .
"Aspecten van kennisoverdracht in de landbouw in Nederland: een geintegreerde samenvatting" (NRLO-rapport 90/8) .
"Beheerslandbouw; ervaringen, lopend onderzoek en wenselijk vervolgonderzoek" (NRlo-rapport 90/9) .
"Flexibe1 Grondgebruik" (I'IRLO-rapport 90/L0) .
"Onderzoek gesloten bedrijfssysÈemen glastuinbouhr" (NRLO-rapport 90/LL).
"Hoofdlijnen Natuuronderzoek in het kader van het Natuurbeleí-dsp1an"
(NRLO-rapport 90/t2)
"1e Synthese-rapport COAL-Onderzoek Aangepaste Landbouw" (NRLO-rapport

eo/L3).
"Gebruik agrarische grondstoffen voor transportbrandstoffen" (NRLO-rapporÈ
eo/Lí)
"Formulering van eígensehappen van olie-in-water emulsí-es" (NRLO-rapport
e0/L5).
"Houdbaarheid van verse groenten" (NRLO-rapport 90/L6).
"Visie op Voedingsonderzoek in Nederland; stand van zaken en aanbevelingen
voor de jaren '90" (NRLO-rappoxX 90/L7).
.

"ToepassÍ.ng van natuurlijke vezels in composiet-materialen" (NRLO-rapport
eo/L8).
"Huisvestingssystemen en welzijn" (NRLO-rapPott 90/L9)'
90/20)
"Efficiënrie-verhoging in de dierlijke produktie" (NRLO-rapporx
(NRlo-rapport
9O/2L).
in
EG-perspectief"
beleid
"Agrariseh en regió.t"àt
(NRLO-rappotx
90/22)
en
management"
arbeid
'
"Kwaliteit van
.

"Nieuwe relaties tussen afzex, verwerking en produktie" (NRLO-rapPort
e0/23) .
"De ro1 van de overheid in de landbouw" (NRLO-rappott 9O/2t+).
(NRLO"Veranderingen in het sociaal systeem van de agrarische produktie"

rapporr 90/25).
"Interacties op internationale markten" (NRLO-rappott 90/26).
"Kwaliteitsonderzoek aan produkten van het Proefbedrij f OBS; ïJinterwortelen
L98t+ - 1986" (NRLO-rapport 90/27).
"Verslag 3e Themadag Inuline" (NRLO-rappotc 90/28).
"Recipiëntenonderzoek" (NRLO-rapport 90/29)

.

"Industriële Eiwitten" (NRLO-rapport 90/30) . (NRLO-rapport 90/3L) .
"Helminthen- infecties biJ landbouwhuisdieren"

SECTOR I.ANDTNRICHTTNG, NATUUR-, BOS- EN I.ANDSCHAPSBEHEER

Algemeen

De Sector-Kamer vergaderde drie maa1, het SecretariaatsÈeam eveneens drie
maa1. Daarbij werd veel aandacht besteed aan de príoritaire
thema's voor
onderzoek ter opname in de NRLO-Meerjarenvisie Landbouwkundig Onderzoek
L99l'1994. Ook het hoofdstuk van de MeerjarenvisÍe over het kader en de
doelstellingen voor het landbouwkundig onderzoek in de negentiger jaren
in discussie, en in het bijzonder de voorwaarden waaronder de verschillende funeties in het landelijk gebied duurzaam kunnen worden vervuld.

kwam

Het Overlegorgaan Openluchtrecreatie-onderzoek
in 1990.

(OORO)

vergaderde twee maal

Inceracties beleidsterreinen landelijk gebied
De schets van dit onderwerp die in de Meerjarenvisie 1991 - 1994 is opgenomen, vormde het uitgangspunt voor een verkennende studie die eind 1990 werd
gestart. Het doel van de verkenning is om de problematiek die zich bij de
complexe beleidsvoorbereiding en besluitvorming ten aanzien van activiteiten in het landelijk gebied voordoet te verhelderen en van daaruit voorstellen voor onderzoek te formuleren. In eerste instantie is gestart met de
beleidsterreinen rraarvoor de minister van LNV verantwoordelijk is. De verkenning wordt uitgevoerd door een onderzoekersduo vanuit de bestuurswetenschappen en de landbouwwetenschappen. Een breed samengestelde begeleidingscommÍssie, u/aarin naast het Ministerie van LNV, ook het Ministerie van VROM
en de provincies deelnemen, staat onder voorzitterschap van Prof.Ir. J.P.A.
van den Ban (LU-Ruimtelijke Planvorming). De verkenning zal naar verwachting in het najaar van 1991 gereed zijn.
Natuuronderzoek

Zoals in het Natuurbeleidsplan is aangekondigd zal het natuuronderzoek in
de periode 1991-L994 worden versterkt. De NRLO heeft in samenwerking met de
RMNO en BION advies uitgebracht aan de minister van LNV over de hoofdlijnen
van dit onderzoek. Een daartoe ingesEelde commissie onder voorzitterschap
van Drs. C.J. Kalden (plv. directeur Directie Natuur-, Milieu- en Faunabeheer van INV) heeft in haar advies (NRLO-rapport 90/L2) aanbevolen om op
basis van een aantal door de Commissie geselecteerde onderzoekvragen het
onderzoek via acht deelprogrammats uit te voeren. De deelprogramma,s
betreffen: ruimtelijke rangschikking, natuurontwikkeling, natuurgeriehte
normstelling, soorten, landschapswaarden, doelgroepenbeleid, meetnetontwikkeling en evaluatie van beleid. Voorts werden voorstellen gedaan over de
verdeling van de financiële middelen en over de organisatiestructuur van
het programma; er ïIerd verder bepleit om voor enkele onderwerpen de samenwerking tussen instituten en universitaire vakgroepen te versterken. Een
eerste uitwerking van die onderwerpen vond reeds in 1989 /L99O plaats door
ad hoc BION/NRLO-werkgroepen.
Het NRLO-advies is door het Ministerie van INV in hoofdlijnen overgenomen.
Uitwerking van de deelprogranma's is inmiddels gestarÈ en uitvoering van de
eerste deelprogramma's zaL in de eerste helft van 1991 starten.
Bosbouwkundig onderzoek

De prioriteiten
in het bosbouwkundig onderzoek zijn door de Taakgroep/Pac
Bossen in twee rapporten neergelegd (NRlo-rapport 89/22 en 90/6). Bij de
discussies in de Taakgroep/Pac Bossen over deze priorÍteiten is gebleken
dat een deel van de vragen in de lopende of voorgenomen onderzoekprogramma's of -projecten kon worden opgenomen. Voor een aantal urgente vragen op
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het gebied van bosbedrijfsvoering en macro-economische aspecten van het bos
hebbèn Taakgroep/Pac Bossen en Sector-Kamer blJzondere aandacht gevraagd
van DLO-instltuten, LU-vakgroepen en het l,[lnisterie van LNV. Dit heeft in
het versl-agJaar nog nlet tot een oplossing geleid.
Onderzoek Aangepaste Landbouw

Het eindverslag van het onderzoekprogramma over natuur- en landschapsbeheer
door landbouwbedrlJven - het zgn. CoAl-onderzoek - l«ram gereed, dankzij
veler inspanning, met name van hoofdauteur Ir. H. Dijkstra (Staring CenÈrun), redactiecommÍssie, projectleider Ir. P.B. de Boer (LEI) en projectteam. Het eindverslag werd tiJdens een studledag 1n januari 1991- gepresenteerd. Het bevat naast de belangriJkste conclusies van het onderzoek, een
groot aantal aanbevelingen voor de praktlJk en voor het beleid. Tevens is
àen lijst met resterende onderzoekvragen oPgenomen. Aan DLO - die het
leeuwendeel van het CoAl-ondexzoek uitvoerde - is verzocht de uitvoerlng
van het daarvoor benodigde onderzoek ln overweging te nemen.
Studiedag Structuurnota Landbouw (SNL\ en Meteorologie
De Taakgroep Agrometeorologie organiseerde een studiedag om de behoefte aan
meteorologische kennls in kaart te brengen die zich naar verwachting bij de
uigvoering van het SNl-beleld zal aandienen. Een verslag van de studiedag
met conclusies en aanbevellngen zaL als NRlo-rapport verschlJnen (9L/5).
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SECTOR PIÀNTAARDIGE PRODUKTIE

Algemeen

Het verslagjaar was het eerste jaar, uraarin de NRLO-medewerkers in dienst
waren bij de Directie Lletenschap en Technologie en zowel taken ten behoeve
van de NRLO als ten behoeve van DIJT uit te voeren hadden. Dit had tot
gevolg dat aanzienlijk minder tijd voor het NRLO-werk overbleef bij de
sector-secretaris dan in voorafgaande jaren. Ter illustratie moge gelden,
dat er in 1987 voor het werk van Sector-Kamer II nog twee volledige mensjaren besehikbaar r{aren in de personen van één secretaris en één assistent-secretaris. Deze majeure wijziging in het beleid wordt ook in dit
j aarverslag duidelijk.
De Sector-Karner

De Sector-Kamer heeft driemaal vergaderdr te weten: tweemaal in de eerste
en eenmaal in de tweede helft van het jaar. De eerste twee vergaderingen
concentreerden zich op de behandeling van de concept-versies van de Meerjarenvisie. Overige belangrijke besproken onderwerpen waren: onderzoek ten
behoeve van plantenveredeling (Van Gen tot Ras), vruchtwisseling over
bedrijfs(tak)grenzen heen (Flexibel Grondgebruik), Produktfysiologià. Op
deze onderwerpen komen we hieronder nader terug. Ook werd het onderzoekplan
ten behoeve van het Meerjarenplan Gewasbescherming besproken.
Van Gen tot Ras
De nota over samenwerking en taakverdeling tussen overheid en bedrijfsleven
ten aanzien van het onderzoek ten behoeve van de plantenveredeling is in
maart 1990 offieieel
aan vertegenvloordigers van kwekersorganisaties en
overheid aangeboden door de voorzitter van de Sector-Kamer. HÍerop is een
discussie binnen de kwekersorganisaties gevolgd, alsmede ook binnen enkele
kleine bedriJfstakken (met name fruitteelt en boomteelt). De gedachte dat
de overheid niet meer het ontwikkelen van marktklare rassen kan financieren
- ook niet voor bedrijfstakken of gewassen, waarvoor nu geen particuliere
veredelingsactlvitelten bestaan - vindt geleideltjk meer ingang. Door het
collectieve primaire bedrijfsleven wordt deze taak ln enigerlÀi vorn opgepakt. De oprichting van de veredelingsstichtingen Stivektu en Esperanza
zijn hiervan voorbeelden.

Flexibel Grondeebruik
Flexibel grondgebruik vormt een interessante optie om tot vermindering van
het gebruik van grondontsmettingsmiddelen te komen.
In de herfst is de nota Flexibel Grondgebruik uitgebracht (NRLO-rapport
9O/LO). Daarin worden de mogelijkheden en problemen van vruchtwisseling
tussen bedrijven in versehillende bedrijfstakken besproken. De belangrijkste behandelde aspecten zijn: de teelttechnische, de bedrijfsecono*i=.Éu,
de juridische, de sociaal-psychologische en de aspecten van natuur, milieu
en landschap.

Met vertegenvroordigers van natuur- en mílieu-organisaties, standsorganisaties in de landbouw, organisaties van landeigenaren en pachters, provincies, Landbouwsehap, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en
landbouwkundig onderzoek is de nota in een plenaÍre middagvergaaeiing
besproken. Daarin werd nog eens duidelijk dat de Pachtwet wijziging behoefÉ
om het instrument flexibel grondgebruik optimaal ten behoeve van vermindering van grondontsmetting te kunnen gebruiken. Over de inhoud en ornvang van
de wijzigingen bestond groot verschil van inzicht, hoewel alle deelnemers
meer of mindere verruiming van vrije pacht voorstonden.
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Erkend werd dat het milieu gunstÍg zou profiteren van vermindering van het
gebruik van grondontsmettingsmiddelen, maar toch werd vruchtwisseling over
bedrij fstakgrenzen heen niet uitsluitend als voordeel gezien (verstoring
weidevogels, winderosi-e, verspreiding andere bestrijdingsmiddelen bij het
gescheurd grasland, e.a.).
betelen van (tijdelijk)
van veehouderij in akkerbouwgebieden met
werd
voor
stimulering
Gepleit
grondontsme t t Íngsprob lemen

.

Produktfys iologie
Een eerste eindconcept van de nota Produktfysiologie kwam gereed. De inhoud
bleek in de Sector-Kamer nogal wat bedenkingen te ontmoeLen, zodat besloten
is de nota te herzien en aan te wullen.
Taakgroep Genetische Manipulatie ten behoeve van de Plantenveredeling
De Taakgroep Genmal is op eigen verzoek opgeheven, omdat zi-j van mening was
dat zij haar taak, namelijk "binnen het onderzoek voldoende aandacht ver-

krijgen voor de ontwikkeling en toepassing van biotechnologie", volbracht
had. De Taakgroepleden zijn door de Sector-Kamer onder bijzondere dank van
hun taak ontheven.
Gerntesreerde Plantaardige Produktie
Na de toekenning van gelden door DI,TIT voor de uitvoering van een additioneel
onderzoekprogramma tot een bedrag van * / 17 miljoen tussen 1989 en 1997 is
de gelijknamige Taakgroep omgevormd tot een Stuurgroep, die zorgdraagt voor
de coördinatie van de uitvoering van dit onderzoek. Deze Stuurgroep functioneert niet onder de verantwoordelijkheid van de NRLO maar van de gezamenlij ke onderzoekorganisaties .
Gesloten Bedrij fssystemen
De Werkgroep, die op verzoek van de Pac's Bloemisterij en Groenten onder
Glas een additioneel onderzoekplan op het gebied van gesloten bedrijfssystemen uitwerkte, kwam in de voorzomer met haar rapport gereed. Dit werd
gepubliceerd a1s NRLO-rapport 90/LL.
De DirectÍe Wetensehap en Technologie heeft in het najaar f 6,6 miljoen
beschikbaar gesteld, terwijl in 1989 reeds Í 0,4 miljoen was gefourneerd.
Deze gelden kunnen in de loop van vier jaar worden gebruikt. Vanuit het
bedrijfsleven en andere organisaties werd daaraan r.ag Í 9,8 miljoen toegevoegd.
Ook voor de

coördinatie van dit onderzoekprogramma is door de gezamenlijke
onderzoekorganisaties een Stuurgroep ingesteld. De Taakgroep Substraatteelt
is in deze Stuurgroep opgegaan.
Ir. C. Eerkens (DLO) is beschikbaar gesteld voor de dagelijkse coördinatietaak voor beide bovengenoemde onderzoekvelden.
Gewasbescherming

Na gereedkomen van het eindconcept van het rapport "Onderzoek ten behoeve
van het Meerjarenplan Gewasbescherming" in januari 1990 heeft de Direetie
Iíetensehap en Technologie onderzoekorganisaties verzocht de genoemde prioritaire onderzoekgebieden (Bodemziekten; Biologische bestrijding; Emissiebeperkende toedieningstechnieken; Ecotoxicologische kengetallen) met concrete voorstellen voor onderzoek in te vullen. Dit is in de loop van de
zomer gebeurd en in het najaar konden gelden tot een totaal bedrag van f L4
miljoen voor een perÍode van vier jaar (+ Í 3,5 miljoen per jaar) door DWT
\^/orden toegekend.

Voor de coördinatÍe van de uitvoering van dÍt onderzoekprogramma wordt ook
een Stuurgroep voorzien, die opereert onder verantwoordelijkheid van de
gezamenlij ke onderzoekor ganisaties .
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Grasland- en Ruwvoederonderzoek
De gelijknamige Taakgroep, waaronder een aantal werkgroepen voor uitvoering
van onderzoek functioneert, zeXxe haar werkzaamheden voort, zij het in een
enigszins beperkt tempo in verband met extra belasting van voorzitter en
secretaris in een DLO-werkgroep ter analyse van de N-problematiek in grasland.
Van de Programma-adviescommissies
Alle programma-adviescommissies hebben in

een van hun voorjaarsvergaderingen de relevante concept-teksten van paragrafen in de MeerjarenvÍsie
1991-1994 van de NRLO van commentaar voorzÍ.en.

Biologische Landbouw
Het is voor het Platform Biologische Landbouw moeilijk gebleken de advi.esfunctie betreffende het onderzoek ten behoeve van de biologische landbouw
adequaat te vervullen. Inmiddels is in het kader van het Landbouwschap een
tríerkgroep Biologische Landbouw opgericht, waarin naast biologische telers
en vertegenwoordigers van de Vereniging ter Bevordering van de Biologischdynamische Landbouw (BD-vereniging) en de Nederlandse Vereniging voor
Eeologisehe Landbouw (NVEL), ook functionarissen van de standsorganisaties
zitting hebben.
Het is van belang het onderzoek ten behoeve van de biologische landbour,ir te
intensiveren en dax zo veel mogelijk uit te voeren in nauwe samenhang met
het onderzoek ten behoeve van geintegreerde landbouw. Deze uitvoering moet
dan ook een normale taak van de landbouwkundige onderzoekinstellingen zijn.
Ge1et oP de wenselijkheid om biologische landbouw te zien als een essentieel onderdeel van de landbouw is de discussie geopend om de prograrunaadviesfunctie over Èe hevelen van het Platform Biologische Landbouw naar de
Werkgroep Biologische LandbourÀ, van het Landbouwschap.
Pac's Bloernisterij en Groenten onder Glas
Deze twee commissies hebben in 1990 steeds gezamenlijk vergaderd. Aandaeht
is gegeven aan het onderzoekplan Gesloten Bedrijfssystemen, aan de nota
"Veredelingsonderzoek in de bloemisterij nu en in de toekomst", aan NRLOrapPort 90/4, "Van Gen tot Ras,, en aan de gevolgen van het Meerjarenplan
Gewasbescherming voor deze bedrij fstakken.
Op het CPO werd het relevante veredelingsonderzoek besproken.
Pac Bloembollen en bolbloemen
Deze commissie heeft in haar eerste vergadering

in het verslagjaar de meerjarige onderzoekbehoeften voor de bedrijfstak geinventariseerd en besproken, hetgeen geleid heeft tot een "Onderzoekvisie 1991-1995 van de pac
Bloembollen en Bolbloemen". Daarnaast zijn de gevolgen van het Meerjarenplan Gewasbescherming voor de bloembollenteelt, het Urgentieprogramma
Bloembollen en de NRLO-nota "Van Gen tot Ras" besproken. Voorts heeft de
Pac zijn functÍoneren kritiseh bezien en zich afgevraagd in hoeverre de
commissie zinvol- kan advÍseren over door het beàrijfsÍeven additioneel te
financieren onderzoek. Indien het bedrijfsleven daarop prijs stelt, zaL de
commÍssie een dergelijke taak niet afwijzen.
Bij het IP0 werd de commissie uitvoerig Íngelicht over voor de bloembollen
relevant onderzoek binnen dit instituut.
Pac Boomteelt
In 1990 had het Proefstation voor de Boomkwekerij verschillende onderzoekvisÍes in voorbereiding, met name ten aanzien van a) het sortiment, b) de

vermeerdering en c) het boomteeltpraktijkonderzoek voor de jaren
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1995. De eoncept-versies van deze stukken werden door de commissie van
commentaar voorzien. Verder zijn aan de orde geweest de NRLO-nota "Van Gen
tot Ras" en het "l'Íeerjarenplan Gewasbescherming".
Er werd een bezoek gebracht aan het ATO alwaar het voor de boomkwekerij
relevante en potentieel belangrijke onderzoek werd besproken.
Pac Eetbare Paddestoelen
Deze programma-adviescommissie

onderzoek van de laatste

heeft eenmaal vergaderd: het proefstationsvier jaar \rrerd geëvalueerd en nieuwe projecten

besproken.
Pac Fruitgewassen
Deze commissie heeft dit jaar vooral aandacht gegeven aan: een onderzoekvoorstel van het ATO ten aanzien van kwaliteit en bewaring van fruit, het

Milieujaarplan Fruitteelt 1990 (opgesteld door het Landbouwschap), een
concept-discussienota "Naar een (milieu)-onderzoekvisie pit- en steenvruchten, vruchtboomkwekerij en kleinfruit" en aan sectornotars aardbeien en
Ook de gevolgen van het MeerJarenplan Gewasbescherming
houtig kleinfruit.
voor de fruitteelx zíjn uitvoerig besproken.
Pac Genetische Manipulatie ten behoeve van de Plantenveredeling
De commissie heeft zich sedert haar oprichting in 1984 voornamelÍjk bezig

gehouden met beoordeling en begeleiding van onderzoek(voorstellen), die
vanuit het INPI-A-fonds worden gefinancierd. Mede gelet op het feit dat het
aantal lopende projecten vermindert, de laatste projecten in L992 aflopen,
en er verschillende wij zLgingen in het plantenveredelingsonderzoek oPtreden, is een discussie geëntameerd over behoefte aan en vorm van de toekomstige overleg- en advi-seringsstructuur op het gebied van het plantenveredelingsonderzoek.

Granen. voedergewassen. oliehoudende zaden. droge peulvruchten. graszaden
Een groot deel van de aandacht van het Nederlands Graan Centrum, de Nederlandse Aardappel Associatie en de Pac Sulkerbieten is besteed aan overleg
betreffende de gevolgen van het Meerjarenplan Gewasbescherming voor de
Akkerbouw. Dit overleg heeft geresulteerd in een nota van deze drie Pac's
getiteld: Beperkingen van het gebruik van chemische rniddelen in de akkerbouw: financiële consequenties, aanbevelingen voor onderzoek.
Pac Grasland
De commissie heeft zich dit jaar voornamelijk beperkt tot het volgen van de
uitvoering van het relevante onderzoek.
Aardappelen

Naast de eerder vermelde gezamenlijke activiceit met de Pac SuÍkerbieten en
het Nederlands Graan Centrum betreffende de gewasbeschermingsproblematiek
heeft de Nederlandse Aardappel AssociaEie aandacht gegeven aan de mogelijkheid en wenselijkheid van een teeltbegeleidingssysteem voor aardappelen. En
voorts aan de inspraak in en medefinanciering van aardappelonderzoek en
daarbij gezocht naar mogelijkheden om het in uitvoering zïjnde aardappelenonderzoek beter te begeleiden dan tot nu toe.
Daarenboven heeft de commissie zich breed laten informeren over het onderzoek naar ziekten en plagen, dat door DLO en de LUI^I wordt uitgevoerd.

15

Pae Vlas
De commissie

heeft dit jaar - voor zover het haar Pac-functie betreft - een
onderzoekvoorstel voor vlas laten opstellen door de DLO-organisatie. Dit is
besproken en bijgesteld. De eerste besprekingen met het Ministerie van LNV,
Dírectie ll&T, over de mogelijkheden van financiering hebben plaatsgevonden.
Uien

In de Uiencommissie zijn de onderzoekplannen van PAGV/SNUIF voor 1-991-,
evenals een onderzoekvoorstel van het ATO aan de orde gelreest. Voor dit
laatste werd medefinanciering gevraagd.
Peulvruchten en Conserven Associatie en Vollegrondsgroenten
Deze twee Pac's hebben hun vergaderingen steeds gecomblneerd. Deze combinatie blljkt goed te bevallen.
De commissies hebben zich laten inlichten over het voor verse peulvruchten
en vollegrondsgroenten nuttige onderzoek bij het IPO, hec LEI en het CABO.
Daarnaast is de NRLO-noÈa "Van Gen tot Ras" besproken. Door het bedrijfsleven werd een fonds ingesteld, waarult zo nodig onderzoek ten behoeve van
de vollegrondsgroenten kan lrorden ondersteund.
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SECTOR DTERLIJKE PRODUKTTE, GEZONDHEID EN WELZIJN

Algemeen

Het Bestuur van de Sector-Kamer vergaderde driemaal. per 1 april 1990 trad
Dr. F. van Vugt in dienst als secretaris van de Sector-Kamer. Hij volgde in
deze functie Mw.Dr.Ir. A.J. van der Zijpp op, die deze functie op 1 oktob"r
1989 neerlegde. De bestuursleden rng. J.T. Mellema, Drs. L. zegers en M.
van Zuuren verlieten het Bestuur. ZLj werden opgevolgd respectieràti5k aoor
Drs. J.J. Ramekers, Drs. H. Verburg en Mw.Drs. H.M. van Veen. De heer
Dr.Ir. J.G. de líi1t als adviserend lid namens DLO werd opgevolgd door
Dr.Ir. H. Korevaar.
Inhoudeli'ik
Hoofdpunt op de agenda van de Bestuursvergaderingen betrof in 1990 de Meerjarenvisie voor het Landbouwkundig Onderzoek 199L - Lgg4. Hiervoor is veel
werk verricht door kleine ad hoc-overleggroepjes, die elk één of meerdere
paragrafen voor de Meerjarenvisie voorbereidden. In een aantal gevallen
betrof dit ook de Taakgroepen. De conceptteksten werden vervolgens ultge-

breid bediscussieerd in de Bestuursvergaderingen, waarbij integratie en
afstemming van de teksten geschiedde. In de BestuursvËrgaaeringen werd
tevens aandacht geschonken aan de hoofdstukken uit de Meerjarenvisie met
een meer algemeen karakter en de gedeelten die werden gefoimuleerd vanuit
de andere sectoren maar die een duidelijke relatie hebben met het taakveld
van de sector-Kamer Dierlijke produktie, Gezondheid en l,Ielzljn.
De activiteiten
Kamer Dierlijke

van de Taakgroepen vallend onder de opdracht van de SectorProduktie, Gezondheid en WelzÍjn, werden geëvalueerd.
Uitgangspunt hierbij was de overweging dat Taakgroepen door de àector-Kamer
in het leven geroepen worden met een concrete opdracht. tríanneer d.e opdracht
is afgerond, wordt de Taakgroep gedechargeerd.
In dit kader l^rerden de Taakgroepen Farmacologisch en Toxicologisch onderzoek, Immunologisch onderzoek en onderzoek Gezàlschapsdier"r, orrà". dankzeg-

ging opgeheven.
Aan de Taakgroepen Veevoedingsonderzoek en Huisvestings- en Verzorgingsonderzoek werd verzocht om een evaluatie van hun werkz""rh.d"rr.
De problematiek van de resistentie tegen antiparasÍtaire middelen is in een
themadag van de Taakgroep Parasitologisch ónderzoek aan de orde geweest.
Vanuit de Taakgroep werd nadrukkelijk de aandacht van de Sector-Kàmer op
deze problematiek gevestigd. op verzoek van de Sector-Kamer zal door de
Taakgroep een plan worden geformuleerd om de verschillende punten onder de
aandacht te brengen van de instanties die concrete actie dienen te ondernemen. Vervolgens zal de afronding van de werkzaamheden van de Taakgroep
Parasitologisch onderzoek aan de orde r{rorden gesteld in de Bestuursvergadering.
In zijn herfstvergadering gaf de Seetor-Kamer uitgebreid aandaeht aan de
inwullÍng van de actiepunten die in de Meerjarènvisie zijn geformuleerd.
studies zulIen worden geëntameerd voor de volgende onderw"rp".rl
- fundamenteel dierfysiologisch onderzoek;
- fundamenteel gedragsfysÍologisch onderzoek.
Andere actiepunten die een follow-up vereisen en waarover afspraken werden
gemaakt, zijn de invulling van onderzoek rondom rKB in de dierlijke sector
en een actieplan voor de versterking van het veterinair epidemiologisch
onderzoek.

Een studie omtrent de structuur van de intensieve veehouderij in het jaar
2oo0 zal worden ondernomen in samenwerking meÈ sector-Kamer v.

1B

Themadagen

In 1990 werden de volgende themadagen gehouden:
- Studiedag 'Resistentie-problemen bij gebruik van coccidiostatica, anthelmintica en insecticiden' , 25 ianuari 1990, CDI.
Taakgroep Parasitologie .
- Themadag 'Mestbenutting in de akkerbouw', L4 maart 1990, PAGV.
Taakgroep

COLA.

- Themadag 'Mestbenutting
Taakgroep

COLA.

Taakgroep

COI.A,.

Taakgroep

COLA.

oP

gras- en maisland', 30 maart 1990,

PR'

- Themadag'Veevoeding', inclusief presentatie rapport 'l{ogelijkheden
verrnindering N- en P-problematiek via de veevoeding', 19 april 1990.
- Themadag 'Milieu-effeeten',

26 april 1990'

- Srudiemiddag met betrekking tot gedragsonderzoek bij honden, 5 juni 1990.
Organisatie J. Staman, VD.
- Symposium KNCV en IB: 'Dierlijke mest: problemen en oplossing', L3/L4
juni 1990, Utrecht.
- ;Mogelijkheden voor emissie-arme huisvesting', 11 september 1990.
DLO

en Oogst.

- Studiemiddag NIZO/LU-Veefokkerij over voorkomen en invloed van genetische
varianten van melkeiwitten, 27 sepxember 1990.
- Themadag 'Recipiëntenondetzoek', 15 novernber 1990, Zeist.
Taakgroep Voortplantingsonde r zoek.
- Studiedag 'Groepshuisvesting Zeugen', 15 juni 1990, Rosmalen'
Taakgroep Verwerking Afvalstoffen (COLA)
Deze Taakgroep heeft een centrale rol in het onderzoek omtrent de mest- en
ammoniakproblematiek. Veel werk wordt uitgevoerd in verschillende themagroepen, die alle rapporteren aan de Taakgroep. In de COI,A werd een groot
àantal onderzoekvoorstellen behandeld en van advies voorzien ten behoeve
van het Financieringsoverleg Mest- en Ammoniakonderzoek. VanuÍt deze onderzoeksector werd een groot aantal thema- en studiedagen gehouden, waarin de
resultaten van onderzoek werden gerapporteerd. Deze dagen zijn van groot
belang; het is gezien de urgentie van de mest- en ammoniakproblematiek
essentieel dat onderzoekresultaten zo snel mogelijk worden doorgegeven.
Voor een breed publiek toegankelijke thernadagen werden gehouden over:

- milieu-effecten;
- veevoeding;
- benutting dierlijke mest in de akkerbouw;
- mestbenutting oP grasland;
- emissí-e-arme huisvestingssystemen.
In de Taakgroep COï,A werd gedurende het verslagjaat ook het "Raamplan voor
Onderzoek inzake de Mest- en Ammoniakproblematiek 1991 - L994" voorbereid.

Ter voorbereiding op de accentverschuiving in het onderzoek van fosfaat
naar stikstof werden door de Taakgroep een aantal initiatieven genomen:
- Een inventarisatie van de N-benuttingsproblematiek van gras- en maisland
als handleiding voor verdere organisatie en programmering.
- Het Ínste|len van een werkgroep voor het beschrijven en harmoniseren van
de methoden voor het meten van de ammoniakemissie.
- Het instellen van een werkgroep voor het bestuderen van de stikstofkringloop in strooiselstallen'

L9

De activiteiten van het praktijkonderzoek in relatie tot onder meer de

Stimuleringsregel-ing Prakrijkgerichte Oplossingen Mllieuproblematiek (SPOM)
werden begeleid en ondersteund met aanvullend onderzoek. DitzeLfde gold de
meetploeg voor het meten van de veldemissie van ammonÍak onder invloed van
vers chi I lende ui tbren-gtechnieken.
Commissies van Overleg

In de Commissies vaR Overleg voor de verschillende sectoren werden de
paragrafen vaR de Meerjarenvisie betrekking hebbend op de dierlijk produktie aan de orde gesEe)"d. Uit de besprekingen bleek onder meer dat verscheidene leden van het overleg betreurden dat conerete sectorprobtemen veelal
niet herkenbaar Ín de Meerjarenvisie aan de orde komen. Reden hiervo,or is
de Lhematische aanpak welke gekozen is.
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SECTOR VERT.iERKING EN MARKTVOORZIENING

Algemeen

In de najaarsvergadering droeg prof.dr. W.J. Beek het voorzitterschap over
aan dr.ir.
B.G. Linsen. Prof. Beek heeft ruim 7 jaar op inspirende wijze
leiding gegeven aan de Sector-Kamer Verwerking en Marktvoorziening. Hij introdueeerde de themadagen: bijeenkomsten waarop rond een bepaald thema in
kleín gezelschap bedrijfsleven en onderzoek bijeenkomen, het bedrijfsleven
om zíjn wensen kenbaar te maken en het onderzoek orn zijn mogelijkheden te
tonen. Aan de beide laatste meerjarenvisies leverde hij een grote persoonlijke bijdrage. De Sector-Kamer is hem veel dank verschuldigd.
In de loop van het jaar traden als bestuursleden af drs. C.J. Booy, drs.
E.H.M. Greuell , drs. w.J. Klopper en ir. J.c.F. Rynja. Als nieuwe leden
werden benoemd dr.ir. B.G. Linsen, drs. J.w. van der Kamp, ir. o.c. Knottnerus en dr.ir. J. van de Vooren
Meeriarenvisie Landbouwkundig Onderzoek 1991 - 1994
Het jaar 1990 stond in het teken van de afronding van de MeerjarenvÍsie
1991 - 1994. Op basis van een door het bestuur gemaakte selectie van te
behandelen thema's die in de komende vier jaar prioriteit
dienen te
krijgen, werden deze thema's door hiertoe uÍtgenodigde deskundigen nader
uitgewerkt en getoetst in de relevante taakgroepen en Pac, s. De prioritaire
thema's zijn marktontwikkelingen, consumentengedrag, voeding en gezondheid,
agrologistiek, nieuwe seheidings-, vormgevings- en verduurzamingstechnieken, en agrifícatie.

Industriële eiwÍtten
Veel aandacht werd besteed aan het nader uitwerken van een visie op het
stimuleren van het industriële eiwitonderzoek. Geconstateerd werd het grote
belang van inzicht in de relatie structuur en functie van eiwitten met het
oog op industriële toepassingen. Een ad hoc werkgroep heeft zich belast met
het uitwerken van dit thema. Op 19 september werd in dit kader een s)rmposium over industriële eiwitten gehouden. Met het symposium werd beoogà - de
belangstelling van de industrie voor het versterken van het eiwitonderzoek
te peilen en na te gaan of het mogelijk is de relatie te versterken tussen
het sterk fundamenteel gerichte universitaire onderzoek en het meer op de
praktijk gerichte instituutsonderzoek. Eén en ander is uitgemond in een
voorstel om een Innovatiegericht Onderzoek Programma Industriële Eiwitten
uit te voeren. Inmiddels is hierop door de Ministeries van Economische Zaken en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij positief gereageerd.
Humane Voedins

In de loop van het jaar kwam de programmeringsstudie Humane Voeding gereed.
De studie verdeelt het voedingsonderzoek in gebieden die versterkt. moeten
worden, gebieden waarop de huidige inspanning gehandhaafd kan worden en
gebieden met lage prioriteit.
Extra aandacht wordt gevraagd voor het
sociaal-wetenschappelijk onderzoek en voor het klinisch onderzoek. Voor de
versterking wordt naast verbetering van de coördinatie en samenwerking
gepleit voor een structurele financiële verruiming van f 7 mLirjo.r, p.i
jaar. Verder bevat het rapport een gedetailleerde inventarisatie van het
huÍdige voedingsonderzoek naar thema,s en capaciteit.
Als voorbereiding op de behandeling van de studie in de besturen van NRLO
en RGO werd een informele bijeenkomst van een kleine groep beleidsbepalende
personen belegd om de mogelijkheden van realisatie van de aanbevelÍngen na
te

gaan.
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Asroloeistiek
Aan het eind van het jaar kwam de programmeringsstudie agrologistiek gereed. Deze studie werd uitgevoerd door ATO-Agrotechnologie en NEHEM, in
opdracht van de Taakgroep Agrologistiek. De studie zaL op 2 juli 1991 tijdens een symposium worden gepresenteerd. Het huidige agrologistiekonderzoek
wordt geschetst als veelal nog versnipperd, soms zeer innovatief, soms ook
vrij Lraditioneel van aard. Het meeste onderzoek is toepassingsgerÍcht,
slechts enkele projecten zijn meer conceptueel-theoretisch.
Op basis van ïrensen vanuit het bedrijfsleven wordt een onderzoeksprogranuna
gàpresenteerd dat naast een aantal lopende projeeten ook een aantal nieuwe
projecten bevat. De studie beveelt voorts aan een deel van de capaciLeit in
"voedend" onderzoek te steken.
Taakgroepen. Programma-adviescommissies en andere commissies
óe pàc Zuivel, IJs en Desserts besteedde veel tijd aan de voorbereidÍng van
een internationaal symposium over perspectieven voor melk als grondstof
voor nieuwe voedingsmiddelen en voor toepassingen in de niet-voedingsmiddelensector te houden op 27 februuari 199L. Enkele buitenlandse sprekers werden uitgenodigd om hun visie te geven. In opdracht van de Pac Zuivel, IJs
en Desserts werd door Mw. A.M. I,laÈser een inventarisatie uitgevoerd van het
in EG verricht zuivelonderzoek. Een bezoek werd gebracht aan het verpakkingsinstituut TNO om kennis te nemen van de mogelijkheden op dit gebied
binnen TNO.
De Pac Oliën, Vetten en Aanverwante Produkten werd opgeheven. In de toekomsÈ zal- de Researchvereniging Renolvet zo nodig optreden als Pac.
De Adviescommissie onderzoek en ontwikkelingr/Pac in de vee- en vleessector
vergaderde enkele malen over de voortgang van het vleesonderzoek.

De Taakgroep Technologie besteedde aandaeht aan de fo1low-uP van het thema
nieuwe scheidings-, vormgevings- en verduurzamÍ.ngstechnieken. De taakgroep
Eigenschappen organiseerde een themadag over de houdbaarheid van verse
gróenten. Uitvoerig !Íerd van gedachten gewisseld over meetbare fysische
kwalite itscriteria.
De Taakgroepen Agrologistiek en Humane Voeding hadden de handen vol aan het
uitwerken van prograruneringsstudies op hun respectievelijke terreinen.
ïn de Contactcommissie Koeltransport k!Íamen de volgende onderwerpen aan de
orde: ATP-keuring en ATP-overleg in Genève, internationaal vergelijkend onderzoek van keuringsstations en de CFK-problematiek.
De Contactcommissie Sensorisch Onderzoek heeft de sensorische onderzoekprojecten van COVP "Het Spelderholt" en de Landbouwuniversiteit besproken'
Verder een Ínventarisatie gemaakt van het sensorisch vakgebied in het
huidige onderwij s.
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SECTOR I.ANDBOTIW

IN DE SAMENLEVING

Opstelling NRLO-Meerjarenvisie Landbouwkundig Onderzoek 1991- - l-994
Voor de voorbereiding van de Meerjarenvisie stelde de Sector-Kamer verschillende ad hoc werkgroepen in. Dit leidde tot rapporten over de volgende
onderwerpen:

-

Agrarisch en regionaal beleid in EG-perspectief.
Kwaliteit van arbeid en management.
Nieuwe relaties tussen afzet, verwerking en produktie.
De ro1 van de overheid Ín de landbouw.
Veranderingen in het sociaal systeem van de agrarísche produktie.
Interacties op internationale markten.

Naast deze onderv/erpeÍr verzorgde de Sector-Kamer bijdragen over:
- het functioneren van de kennis- en informatiemarkt;
- technologisch aspectenonderzoek ;
- duurzame landbouwsystemen in de tropen.
Over het laatste onderwerp werd door een ad-hoc werkgroep een notitle
ste1d.

opge-

Adviezen
De Sector-Kamer bracht advies uit over de volgende onderwerpen:
1. Onderzoekprogranma "Ecologische, maatschappelijke en ethische aspecten
van biotechnologie", dat ten behoeve van het Platform Biotechnologie
werd opgesteld op verzoek van DI^IT.
Het advies werd overgenomen door de Algemene Kamer en vervolgens vastge-

steld door DWT en door DLO (LEI en RIKILT) in uitvoering genomen.
2. Verkennende studie "Bruikbaarheid van finaneiële prikkels in het landbouw-milieubeleid". Het voorstel werd ondersceund door de Algemene Kamer
en door Dtr{T in uitvoering genomen via een opdracht aan het LEI.
3. Verkennende studie [ïnput-output relaties en hun effect bij beperking
verbruik inputs en produktiebeheersing". Het voorstel werd ondersteund
door de Algemene Kamer en door de NRLO in uitvoering genomen door een
opdracht aan CABO en LEI.
4. Verkennende studie "De mogelijkheden tot vergroting van het aandeel van
in Nederland verbouwde veevoergrondstoffen". Het voorstel werd overgenomen door de Algemene Kamer en door de NRLO in uitvoering genomen door
een opdracht aan CABO, LEI en LU.

Pro grammeringss tudie Automatiser ing
Het Coördinatiefonds Sectorraden verleende subsidie voor het studievoorstel
"Sociaal-economÍsch onderzoek naar toepassing van informatietechnieken en
management-informatiesystemen in de landbouw". De studie werd opgedragen
aan de LU (prof .dr. A.Th.J. Nooij en prof .dr.ir. J.A. Renkema).

Tech
De Sector-Kame-r

besloot mee te \^rerken aan het opstellen van een programma
voor Technologisch Aspe.ctenonderzoek. Het reeds gestarte onderzoekprogra.mma
voor het Platform Bíotechnologie kan daar a1s onderdeel van gezien worden.
Lalge - termij

n

cltturzaamhe i d

Besloten werd sarnen te roerken met de

WRR in het project
"Mi1Íeu, economie
en bestuur". De NRLO zal zich daarbij concentreren op de lange-termijn
implicaties van verschillende defirrities van duurzaarnheid voor de landbouw;
scenariostudies voor enkele landbouwtakken zullen worden opgesteld.
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SÈudiedas

Met het Tijdschrift voor Sociaal-i{etenschappeliJk 0nderzoek van dè Landbouw
(TSL) rtrerd eetl eerste gezamenlijke studled.ag georganiseerd met a1s thema
"De toekomst van gezinsbedrlJven". De voordrachten zljn gepubliceerd in een
speciaal nunmèr van TSL (Jaargang 5, L990, nummer 3).

Het functioneren van de Sector-Kamer
Er werd gediscussieerd over de vraag of de Sector-Kamer optimaal functioneert. Nagedacht wordt over de vraag of het zirrvol- is een kerngroep of
secretariaausteam te vormen uÍt de §ector-Kamer dat ueer frequent bljeenkomt. Hierover zal het komende jaar een besl-Íssing worden genomen.
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VISSERIJ-ONDERZOEK

In 1990 werd besloten de vergaderfrequentie van de 4 programma-adviescommissies voor het visserij - en aquacultuur-onderzoek defÍnitief
op éénmaal
per jaar (najaar) te brengen. De belangrijkste reden hiervan is dat de
jaarverslagen veelaL zo laat gereed komen dat een late voorjaarsvergadering
geen zin meer heeft als al vrij snel na de vakantie-periode over de nieuwe
onderzoekprogramma' s gesproken moet worden.
adviezen en af spraken m.b.t. het onderzoek in 7991Pac Zee- en Kustvisserij:
- meer aandacht voor (techniseh) cnderzoek naar de mogelijkheden van seleetieve visserij op rondvis.
Pac Schelpdieren:
- een nadere analyse van het mosselzaadtekort aan de hand van alle beschikbare informatie uit het recente verleden (ook met gebruikmaking van informatie van RIN, DGIí en NIOZ).;
- onderzoek naar cultuurtechnische maatregelen ter optimalisering van de
mosselcultuur.
Pac Viskweek:
- een economische haalbaarheidsstudie van de teelt van tarbot;

- evaluatie van de adviezen in het kader van EOGFL met betrekking tot de
meervalteelt (naar analogie van een soortgelijke evaluaÈie bij aal);
- onderzoek om door middel van een aangepast rookproces de huid van schieraal minder taai te maken;
- onderzoek naar een diervriendelijke methode voor heÈ doden van aal.

De Pac Sport- en Beroepsbinnenvisserij heeft in 1990 geen concrete aanbevelingen geformuleerd.

27

SA}ÍENSTELLÏNG ALGEI,ÍENE KA}íER

Overheid

Ministerie van Landbouw en Visserij

Ir. A. de Zeeuw *)
Drs. G. van der Lely
Drs. P.H. Draaisma **)
Prof.Dr. K. Verhoeff
Mr. J.P. van Zutphen/Mr.

P.

Ritsema

Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Dr. J.G. líessels Boer

Ministerie van Onderwijs en l,{etenschappen Dr. J.

Marks

OnderzoekorganisaÈies

Dienst Landbouwkundig Onderzoek

Ir. M. Heuver

Landbouwuniversiteit

Prof.Dr. H.C. van der Plas

Fakulteit Diergeneeskunde

Prof.Dr. S.G. van den Bergh

Centrale Organisatie TNO

Prof.Dr.Ir. A. Rörsch

Maatschappelij ke organisaties

Landbouwschap

Ir. H.E. Clevering
Ir. J.H. Egberink

College van voorzitters produktschappen

Drs. J.H.M. Kienhuis

Natuur-, Milieu- en Landsehapsorganisaties

Ir. E.P.L. Hessels

Voorzitters Sector-Kamers
Landinrichting, Natuur-, BosLandschapsbeheer

en

Drs. P. Slot

Plantaardige Produktie

Ir. J. van Doesburg

Dierlijke Produktie, Gezondheid en l^Ielzijn

Ir. R. I^Ioudstra

Verwerking en Marktvoorziening

Dr.Ir. B.G. Linsen

Landbouw

in de Samenleving

Prof.Dr. J. de Veer

Agendalid

Stichting voor Biologisch Onderzoek

Secretaris: Dr.Ir. A.P. Verkaik
*) voorzitter
**) adviserend lid

Prof.Dr. K.R. Libbenga
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SA}TEN§TETLIT{G OVE'RXEGCOLTEGE ONDERSOEKCIRCÀNISÀTIES

ïr. A. de Zeeuw
Pro,f'.Dr.

voBrzltter

§.§. nan den Bergh

Ir" M, He,uveÍ
Frof ,Dr'' H,C, van der
Prof

Falarlteit Diergeneeskunde
DiEns& Inandbouwkuldl'g Onderzo.ek

Plas

,Dr.Ir. A. Rörseh

Sec,retaris: Dr.1r. A.P. Verkaik

LandbouwunlversÍteÍE
§onËral.e OrgenÍsatie TNo
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SA}IENSTELLING SECTOR-KA}.íER I,ANDINRICI{TINC,

NATWR-,

BOS-

EN

I.ANDSCHAPS-

BEHEER

Belanshebbenden
Bosschap

vacaLure

Landbouwschap

Ir. H. van 't Land
Ing. L. van der Sar

Natuur- en Milieu-organisaties

P. Nijhoff

Terreinbeherende instanties

Drs. F.lí. Pri-ns

trIaterschappen

Mw.Ir. A. van Biezen

Overheid

Ministerie van

Landbouw en

Visserij

Dr.Ir. H. van Asperen
Ir. l,I. F. S . Duf fhues

Drs. F.H. de Haan
Dr. B.H. van Leeuwen
Mw.Mr. K. E. Pop-Schuitemaker

Ir. I.A.

Risseeuw

Drs. P. Slot *)
Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Mr. M.J. Barendrecht
Dr. J . G. l{essels Boer

Ministerie van Verkeer en !íatersxaat/
Rij kswater sËaaX /Directie Flevoland

Ir. C.D. v.d. Iíi1dt

Ministerie van Defensie

Ir. T.

Zwarx

Onderzoekbeherende organen

Dienst Landbouwkundig Onderzoek
Landbouwunivers

Dr.Ir. J. van de Vooren
Prof.Dr.Ir. H.N. van Lier

iteit

Adviserende leden (onderzoekleiders en
onderzoekers )

Ir. J.C.A.M. Bervaes
Dr.Ir. l{. Hoogerkamp
Drs. D. Kruizinga

Dr.Ir. J.

vacature
Secretaris: Ir. F.C.
:t) voorzitter

Zuidema

Leentvaar
(BION)
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SAI.IENSTELLING SECTOR - KA}IER PI.ANTAARDIGE

PRODUKJT

TE

Belanshebbenden
Landbouwschap

Ir. H.E. Clevering
lI.A. Duker
Ir. U. Geling
!{.J. van den Heuvel
Ir. H.J. Schuring
Ir. A.A.M. SweeP

Produkrschappen

ïr, J.E.C. Spithoven
Ir. P. HiJma

overheid

ttinisterie van

Landbouw en

Ir. K.J. van Ast
Dr.Ir. E.A. Goewie

Visserlj

Onderzoekbeherende or ganen

DÍenst LandbouwkundÍg Onderzoek

Dr.Ir. J. van de Vooren

Landbouwuniversiteit

Prof.Dr.Ir. L. 't

Advlserende leden (onderzoekleiders
onderzoekers )

Voorzitter: Ir. J. van Doesburg
§ecretaris: Dr.Ir. G. tr{eststeijn

en

Mannetje

Dr. R.J. Bogers
Prof.Dr.Ir. A. van Diest
Prof.Dr. J.T. Larnbers
Dr.Ir. L.C. Zaehariasse
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SA}íENSTELLING SECTOR-KAI'ÍER DIERLIJKE PRODUKTIE, GEZONDHEID EN I{ELZTJN

Belanehebbenden

Landbouwschap

P.W. Blokland

Stichting Gezondheidszotg voor Dieren

Dr. P.W. de Leeuw

Produktschappen

Ir. B.J. Odink
Drs. J.J. Ramekers

Nederlandse Vereni-ging tot Bescherming
van Dieren

Mw.Drs. H.l{. van Veen

Gezelsehapsdieren

Prof.Dr. A. Rijnberk

Overheid

l'Íinisterie van Landbouw en Visserij

Drs. C.C.J.M. van der Meijs
ïr. R. tríoudstra *)

Ministerie van líelzijn, Volksgezondheid
en Cultuur

Drs. H. Verburg

Onderzoekbeherende organen

Dienst Landbouwkundig Onderzoek

Dr.Ir. J. van de Vooren

Landbouwuniversiteit

Prof.Dr.Ir.

Fakulteit DÍergeneeskunde

Prof .Dr. J.M.M. van den

E.W. Brascamp

Bercken

Adviserende leden
Onderzoekleiders en onderzoekers

Belanghebbenden

Prof.Dr. A. Brand
Dr.Ir. Y. van der Honing
Dr.Ir. A. Kuipers
Prof.Dr. C.J.G. I,Iensing

Ir. J.A.A.

Bokx

Chr.W.C. van Gisbergen
Ing. J. den Hartog

Secretaris: Dr. F. van Vugt
*)

voorzitter
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SAI'ÍENSTELLING SECTOR-IG}-ÍER VERI,TERKING EN }ÍARKTVOORZIENING

Belanghebbenden
Landbouwschap

Drs. G.A.M. van der Grind

Produktschappen

Ir. O.C. Knottnerus

Organisaties van de handel

Ir. A.A.M. Sweep

Commi-ssie

voor de Nederlandse Voedsel-

en Agrarlsche

Industrie

Dr.Ir. B.G. Linsen *)
Dr.Ir. J.M.P. Papenhuijzen

Overheid

MinÍsterie van Landbouw en Visserij

Drs. J.J. Groeneveld
Mw.Drs. C.c.M. Klltsie

Minlsterie van Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuur

Mr. S. van Hoogstraten

Onderzoekbeherende or ganen

Dienst Landbouwkundig Onderzoek

Dr.Ir. J. van de Vooren

Landbouwuniversiteit

Prof

Hoofdgroep Voeding en Voedingsmiddelen

Nederlands

Rombouts

TNO Prof.Ir. B. KroI

Instituut voor Zuivelonderzoek Dr. W.IJ. Aalbersberg

Adviserende leden (onderzoekleiders

onderzoekers)

Secretaris: Ir. P.L. Slis
:k)

.Dr.Ir. F.I.t.

voorzitter

en

Prof.Dr. P. van Beek
Prof.Dr. J.G.A.J. Hautvast
Drs. J.lI . van der Kamp
Prof .Dr. Ir. M.T.G. Meulenberg
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Belanehebbenden
Landbouwschap

Drs. G.A.M. van der Grind
Dr.Ir. J.D. van der Ploeg

Stichting Natuur en Milieu

Drs. D.

Logemann

Overheid

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Dr.rr. L. de la Rive

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij

Drs. F.H. de Haan

Box

Onderzoekbeherende organen
Landbouw-Economisch

rnstituut

Prof.Dr.Ir. L.c. Zachariasse
prof.Dr.Ir. J. de Hoogh
Prof.Dr. A. Kuyvenhoven

Landbouwunlversiteit

Prof.Dr. A.Th.J.

NooiJ

Erasmus-universlteit Rotterdam

Dr.Ir. N.c. Rö1ing
prof.Dr.ïr. c.p. veerman

NCR

Dr.Ir. G. van Dijk

Voorzitter: Prof.Dr. J.

de Veer

Secretaris: Dr.ïr. C.L.J. van der

Meer

