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ALGE}íEEN

Prof.Dr.Ir. A. Rörseh nieuwe voorzitter van de NRLO
Per 1 februari 1994 is Prof. A. Rörsch benoemd tot voorzitter van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek. Hij volgde Ir. A. de Zeeuw op. De
overdracht van het voorziÈterschap vond plaats tijdens de vergadering van
de Algemene Kamer d.d. 28 februarí L994.
Prof. Rörsch is reeds geruime tijd bij het werk van de NRLO betrokken.
Sinds 1981 is Rörsch Iid van het Overlegcollege Onderzoekorganisaties en de
Algemene Kamer van de NRLO. In zijn nieuvre functie als voorzitter van de
Raad heeft hij in het verslagjaar nadere inwulling gegeven aan de nieuwe
structuur van de NRLO.
Scheidende voorzitter

NRLO Ir. A. de Zeeuw
A. de Zeeuw heeft 2A jaar deel uitgemaakt van het Bestuur van de NRLO,
waarvan 16 jaar aIs voorzitter. ïn zijn afscheidswoord gaf De Zeeuw aan dat
het takenpakket van de NRLO Ín de loop der jaren sterk is veranderd.. Twintig jaar geleden coördineerde de NRLO, in easu het secretariaat, het onderzoekgebeuren. Het onderzoekmanagement zowel bij de overheid als bij de universiteiten was nog zwak ontwikkeld. De NRLO nam die taak toen v7aar, een
taak die langzamerhand is overgenomen door de betreffende onderzoekorganisaties. Daarnaast, en dat is nu de hoofdtaak geworden, is vanaf het begin
steeds de nadruk gelegd op het vormen van toekomstvisies, zowel in de bekende meerjarenvisies als in aparte rapporten.
Deze veranderingen hebben volgens De Zeeuw de basis van de NRLO niet wezenlijk gewijzigd.
De toekomst van de NRLO als samenwerkings- en adviesraad staat of valt
volgens De Zeeuw met de wi1 van a1le betrokken parEijen om actief deel te

Ir.

nemen aan heÈ werk.
De heer De Zeeuw wenste,

bij zijn afscheid, de heer Rörsch veel creativiteit en stuurmanskunst toe, dankte het secretariaat voor de inze:u en vermelde de intensieve en prettige samenÍrerking met resp. Gé i^iansink en A(rie)
P(ieter) Verkaik.
Reorganisatie NRLO
In het verslagjaar is invulling gegeven aan de nieuwe structuur

van

de

NRLO.

In de vergadering van de Algemene Kamer in maart 1994 is een voorstel hierover van de voorzitter besproken. Discussiepunten vormden met nane d.e positie van klankbordgroepen en de taak en samenstelling van het Dagelijks
Bestuur. Op basis van de discussie in de Algemene Kamer, en na overleg met
de voorzitters wan de Sector-Kamers, is een definitief voorstel uitgewerkt.
De instellingsregeling van de nieuwe Raad is 29 december L994 in de Staatscourant gepubliceerd.
De NRLO heeft volgens de Instellingsregeling een tweeledige taak:
- het verrichten van verkenningen van maatschappelijke, ÍTetenschappelijke
en technologische ontwikkelíngen; en
- het adviseren over de beleidsvoering inzake onderzoek en ontwÍkkeling op
het werkterrein wan de NRLO.
De NRLO richt zÍch naast wetenschappelijke verkenningen in het bijzonder op
verkenningen van maatsehappelijke ontwikkelingen. Dit zijn studies betreffende de strategische vraagstukken (kansen en bedreigingen) r^raarvoor de
Nederlandse agri-business en het landelijk gebied zich in de komende
decennia geplaatst zien. Daarbij worden in het bijzonder de potentiëIe
consequenties voor de sErategie van het landbouwkundig onderzoek bezien.
Hierbij gaa:- het om het in beeld brengen van opties en actíes ten aanz:-ert

van richting (koers), inhoud (hoofdthema's, prioriteiten) en infrastructuur
(organisatie en financiering) van het voor Nederland van belang zijnde
landbouwkundig onderzoek.
De verkenningen zullen zodanig worden vormgegeven dat ze de discussi.e aanwakkeren en het denken stimuleren. Geen voorspellingen en pasklare antwoorden, maar het formuleren van dilemma's, uitdagingen en kansen. De verken-

ningen moeten de politieke en beleidsmatige discussie over de strategie
voor het landbouwkundig onderzoek bevorderen.
In de nieuwe opzex is gekozen voor een beperkte "vaste" structuur in de
vorm van een Dagelijks Bestuur, een Raad en een zestal klankbordgroepen van
betrekkelijk kleine omvang. VoorzitËer en leden hebben op persc,onlijke
titel zitting in deze organen.
Naast de beperkte vaste structuur zaL in de nieuwe situatie het netwerk
bestaan uit workshops, strategische conferenties, ad hoc groepen, begeleidingscommÍssies voor de verkennende studies, informele contacten err samenwerking met organen die door andere organisaties zijn opgericht.
Het Dagelijks Bestuur en het Bureau NRLO initiëren en begeleiden de NRLOacÈiviteiten. Het Bureau NRLO ondersteunt de Raad, het Dagelijks Bestuur en
de klankbordgroepen.

De klankbordgroepen spelen, in interactÍe met de leden van het Dagelijks
Bestuur van de NRLO, een ro1 bij de opzex, aanpak en follow-up van de verkenningen.
Tussen de Bestuursraad I-,NV en de voorzitter NRLO is, mede met het oog op de

splitsing DWT-NRLO per 1 januari L995, een convenant met betrekking; tot
organisatorische en beheersrelatie LNV-NRLO gesloten.

de

Meeriarenvisie Landbouwkundig Onderzoek 1995 - 1998
De Meerjarenvisie Landbouwkundig Onderzoek 1995 - 1998 is op 28 aprí,l L994
aan het Ministerie van LNV aangeboden. De MJV is een advies aan alle
partÍcipanten in de NRLO: de overheid, het bedrijfsleven, de maatschappelijke organisaties en de onderzoekinstellingen.
Als centraal thema voor deze MJV is gekozen de duurzame ontwikkel-ing van
landbouw en landelijk gebied. Het tot stand brengen van een duurzamer agtarische ontwikkeling en een kwaliteÍtsverbetering van het landelijk gebied
is volgens de I'IJV een lange termijn proces dat zich over de eeuwgrerrs uitstrekt.
Bij de totstandbrenging van deze MJV zijn een drietal invalshoeken, in
combinatie, gehanteerd: verkenningen, scenario-analyse en bijdragen van de
vij f NRLO- sector-kamers
De MJV signaleert een drietal ontwikkelingen l^Iaar de landbouwkolom en de
betrokkenen bij het landelijk gebied in de komende decennia indringeind mee
zu1Ien worden geconfronteerd, te weten: een sterkere marktwerl,:ing, de
veranderende houding van de samenleving met betrekking tot natuur, milieu
en welzijn dieren; en de toenemende bestuurlijke complexiteitr.
Tegen de achtergrond van deze ontwikkelÍngen zijn aanbevelingen geformuleerd voor onderzoek ter ondersteuning van:
- de ontwikkeling en het gebruik van het landelijk gebied;
- de ontwikkeling van concurrerende duurzame agrosystemen; en
- de problematiek van bestuur en beleid.
Voor een groot aantal onderzoekvraagstukken waaraan prioriteit wordt gegeven zal, woLgens de Raad, middels herprogrammering ruimte gecreëercl moeten
worden. De Raad is evenwel nadrukkelijk van oordeel dat men er hÍermee niet
komt. Extra financiële inspanningen, zoweL van overheid als bedrijfsleven,
worden noodzakelijk geacht.
In de MJV is aangegeven dat de NRLO met betrekking tot een aantal punten
zelf voor de follow-up zal zorgdragen. Dit betreft o.a. enkele stuclies die
.

in samenwerking met andere sectorraden zullen worden uitgebracht.
Databank lopend onderzoek
Bij het takenpakket en profiel van de NRLO nieuwe stijl past niet de zorg
voor het instandhouden van een databank voor lopend landbouwkundig onderzoek. Evenmin past het verzorgen van een dergelijke voorziening bij een
beleidsdirectie als DllK. Op verzoek van de secretaris NRLO en veranderingsmanager DWK is een analyse opgesteld met becrekking tot de toekomst van
deze databank. Daarbij is gebruik gemaakt van de inzichten wan het Overleg-

college Onderzoekorganisaties (leiding DLO, LU, FD, TNO), de directeur
NBOI, de veranderingsmanager DliK en de secretaris NRLO.
In de analyse is ingegaan op: gebruikers en gebruik van de databank; nationale en internationale verplichcÍngen en afspraken met becrekking tot de
databank; de wijze \taarop de databank thans funeÈioneert; en de te verwachten veranderingen in de wijze wan registratie, invoer, bewerking en output
van gegevens.
Tegen de achtergrond van deze analyse zijn voorstellen voor de toekomst

bezien.
Een tweetal uitvoeringsopties zijn uitgewerkt: a) het NBOI wordt door het
I"Í.inisterie van LNV belast met de bewerking en beschikbaarstelling van data
over landbouwkundig onderzoek; en b) het I'linisterie van INV belast PUDOCDlo/Bibliotheek LU met het beheer van de databank. Op basis van door deze
organisaties uitgebrachte offertes zal begin 1995 door de directeur van de
Directie trJetenschap en Kennisoverdracht een keuze uit deze twee mogelijkheden worden gemaakt.
Verschenen publ ikaties
"I,leerdere vergelijkingen en veel onbekenden; verkennende studie naar been input-output relaties in de Nederlandse melkveehouderij"
drijfsstijlen
(NRLO-rapport 94/L)
"Veevoedergrondstoffen" (NRLO-rapport 94/2)
"Proeeedings 4th Seminar on Inulin" (NRLO-rapport 94/4)
"Bedrij fsbegeleiding op melkveebedrijven" (NRLO-rapport 9/1/5)
"stadsrandzones als strijdtoneel" (NRLO-rapporx 94/6)
"Handel en Milieu; 2e fase" (NRLO-rapport 94/7)
"Reproduction in endagered species" (NRLO-rapport 94/8)
"Verslag Symposium Uiergezondheid" (NRLO-rapporx 94/9)
"Landbouwkundig Onderzoek op rtreg naar de 21e eeuw: Meerjarenvisie La.ndbouwkundig Onderzoek 1995-1998"
"De NRLO op vreg naar L995; voorstel voor herzÍening organisatie en werk-

wijze

NRLO"

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

Algemeen

De Sector-Kamer kwam op 17 februarÍ bijeen om de laatste wersies van de
algemene hoofdstukken en de specifieke onderdelen over het landelijk gebied
voor de NRLO Meerjarenvisie L995-1998 te behandelen. Het \^ras de laatste
reguliere wergadering omdat de Sector-Kamers bij de reorganisatÍe, van de
NRLO gaan verdwijnen. Vele leden van de Sector-Kamer en het Secretarriaatsteam lraren, tezamen met leden van de Algemene kamer en andere SectorKamers, aanwezig bij de presentatie van de Meerjarenvisie en de aaribieding
aan de heer Ir. J.F. de Leeuw, DG en lid van de Bestuursraad van LNV', op 28

april.

In de nieuwe structuur van de NRLO is voorzien in een nieuwe Raad met Dagelijks Bestuur en een aantal klankbordgroepen van beperkte omvang;. In de
loop van 1994 werd de vorming van een klankbordgroep "Landelijk gebied"
voorbereid. Deze kwam voor het eerst bijeen tijdens een werkconferentie
NRlo-nieuwe stijl op 15 november.
Voorbere iding NRLO -verkennineenpro gramma
De leden van de nieuwe Raad NRLO en van het Bureau hebben in kleine groepen
gediscussieerd over mogelijke onderwerpen voor lange termijn verkerLningen.

Hierbij kwamen naast inhoudelijke aspecten ook doelgroepen, actoren en verwachtingsperspectief van eventueel onderzoek aan de orde. UiteíndelÍ.jk zijn
drie onderwerpen gepresenteerd ti-jdens de werkconferentie van 15 rrovember
en besproken in de klankbordgroep "Landelijk gebied" op die dag. Het betrof:
- Potentiële gevolgen van demografische en stedelijke onEwikkelingern voor
het platteland;
- Plattelandsbeleid in een internationale context;
- Barrières op rTeg naar een nieuw platteland.
De klankbordgroep voegde er nog een vierde aan toe n1. "Nieuwe raLndvoorvoor landbourÀl en natuur". De notities hierover en de visie van de
klankbordgroep hebben een input gevormd voor de keuze van de Raad NRLO om
voor het thema "PlatËelandsontwikkeling" een verkenning Ee gaan uitr,'oeren.
r^raarden

Vervolgactiviteiten Meeri arenvisie 1995-1998
Binnen het aandachtsveld van de Sector-Kamer hebben enkele aanbel,elingen
uit de Meerjarenvisie tot vervolgaetiviteiten geleid. Het betreft ten
eerste de behoefte om te komen tot de formulering van hoofdlijnen voor
onderzoek op middellange Eermijn, waar het gaat om de interacties van
gebruiksfuneties met ruimtelijke aspecten, nI. stad-1and en recreatÍ.e-landschap (inclusief kwaliteÍtsbeoordeling). Daarnaast heeft de Raad uitgesproken te willen nagaan of, en op welke wijze, een bundeling van de schaarse
en versnipperde deskundigheid op het terrein van toekomstonderzoek ten
behoeve van landelijke en stedelijke gebieden zou kunnen worden bere.ikt. In
het bijzonder betreft het de expertise bij de opstelling en het gebruik van
scenarÍ-o's

.

ïn het verslagjaar werden in samenwerking met de Raad voor Mili,eu- en
Natuuronderzoek (RI,INO) en het ProgrammerÍngsoverleg RuÍmtelijk Orrderzoek
(PRO) projectvoorstellen troor deze studies geformuleerd. Op grond hiervan
is, na goedkeuring door de Commissie van Overleg Sectorraden (COS), financiering uit het CoördÍnatiefonds Sectorraden verkregen. De drie studies
zu11en in 1995 starten.

Overleeorsaan Openluchtrecreatie Onderzoek (OORO)
In 1985 werd het Overlegorgaan Openluchtrecreatie Onderzoek (OORCI) ingesteld meË als taak een verbeEering van de coördinatie, planning en programmering van het recreatie-onderzoek te bewerkstelligen. Het 0OR0 was analoog
samengesteld, met leiaan de Algemene Kamer en Sector-Kamers tripartite
dinggevende personen uiÈ een aantal belangrijke maatschappelijke organisaties op het terrein van recreatie en toerisme, rijks- en prowincíale, overheden (LNV, EZ, VROM-RPD, V&I^I-RWS, IPO) en een beperkt aantal ondlerzoekinstellingen. In de NRlO-structuur lvas de relatie tussen het OORO en
Sector-Kamer ï verzekerd doordat de voorzitter van het OORO lidl van de
Sector-Kamer lras en Ir. F.C. Zuidema als secretaris van beide optradl.
In de periode 1985-1995 heeft het OORO verscheidene analyses en meerjarenplannen uitgebracht:
- Programmering Openluchtrecreatie-onderzoek, juni 1985, NRLO-rapport;
- Verslag Contactdag OpenluchtrecreatÍebeheer, 3 december 1987, OSO en
OORO, uitgave OSO 1988, Stichting Recreatie;
- Onderzoekprograrnma Openluehtrecreatie 1987 -L99L, L987, NRLO-rapport;
- Onderzoekprogramma L99L-1991+ van het OORO, L99L, NRLO-rapport 9L/1 .

activiteiten worden beschouwd als een direct gevc,lg van
discussies en aanbevelingen van het OORO. Vermeld worden hier:
- Publikatie "Wat weten we van recreatie en toerisme" door A.G.J. Di.etvorst
en R.J.A.P. Spee (NRL0-sÈudierapport 20, 1991);
- FUTRO, programma voor fundamenteel toeristisch en recreatief orrderzoek
van NI^IO, mede gefinancierd door LNV (zes vierjarige projecten in de
periode L992- 1998);
- Studiedag over "RecreaEie-natuur-landschap" met onderzoekmarkt, november
]-99t+, georganiseerd door LUi,rI-Vakgroep Ruimtelijke Planvorming, I)LO-Staringcentrum, RMNO en NRLO.
In de loop der jaren is gebleken dat zowel de onderzoekorganisaties als de
maatschappelijke groeperÍngen en overheden elkaar steeds beter $reten te
vinden waar het gaat om het aangeven van oplossingen voor vraagstukl.(en die
zLch in de toeristisch-recreatieve sector voordoen. De rol van het OORO is
vooral gericht ger^reest op discussie en analyse van nieuwe thema's voor
onderzoek op middellange termijn.
l,Íet de wijzlging van de NRLO-organisatie in L994/L995 is ook een eind gekomen aan het OORO. Op 11 april 1995 heeft het Overlegorgaan in zijn 1.9e vergadering kort teruggeblikt op de afgelopen tien jaar en een sterke betrokkenheid laten blijken voor de NRlO-verkenning "Plattelandsontwikkeling" die
via een starÈnotitie werd gepresenteerd. Afgesproken is dat de leden van
het OORO desgewenst individueel betrokken zullen worden bij de vc)ortgang
van deze verkenning.
Ook kunnen enkele

Bodembreed

Tijdens het jaarlijkse Symposium "Bodembreed" van het Speerpuntpï:ogralnma
Bodemonderzoek op 7 december hebben NRLO, RMNO en de Nederlandse Bodemkundige Vereniging (NBV) gezamenlijk het onderdeel "Meer dan chemisc.he verontreiniging alleen" verzorgd. Hierin zetten beleidsmakers, beleidsttitvoerders en onderzoekleiders hun visie uiteen over de behoefte aan bodermkundig
én ander onderzoek op langere termijn. Vanuit alledrie de inval.shoeken
beleid, praktijk en onderzoek werd grote waarde gehecht aan inz:icht in
regionale verscheidenheid. Het onderzoek kan daar een belangrijke bijdrage
aan leveren. Het tijdschrift "Bodem" heeft begin 1995 in een kort samenvattend artÍkel aandacht besteed aan het Symposium. Volledige putrlikatie
van de zes inleidingen en coreferaten is in voorbereiding.

SECTOR PI,ANTAARDICE PRODI'KTIE

Algemeen

De Sector-Kamer is eenmaal bijeengevreest vóórdat officieel de secËor'-kamers
op 28 april 1994 werden ontbonden. Tijdens deze bijeenkomst is uitvoerig de
concept Meerj arenvisie Landbouwkundig Onderzoek L995-1998 besproken.
Dit heeft geleid tot een aantal voorstellen uoc aanpassing van de betref-

fende tekst.

Ten aanzien van de organisatÍe van de NRLO in zijn nieuwe vorm heeft de
Sector-Kamer sterk gepleit voor een goede herkenbaarheid wan ledenr van de
Algemene Raad en de klankbordgroepen voor de verschillende participanten
van de NRLO.
Smaakonderzoek

ïn vervolg op hetgeen over smaakonderzoek is vermeld in het Jaarverslag
over 1993 zijn de voorsEellen voor het onderzoek Èer analyse van smaakbepalende facÈoren in tomaat nader uitgewerkt en door financiers goedgekeurd.
HeE onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking tussen Unilever Research,
TN0-Voeding, ATO-DLO en PTG; de projectleiding is in handen van eerstgenoemde organisatie. De start is nog ín 1994 gemaakt.
Het onderzoek wordt gefinancierd door heE Centraal Bureau van de TuinbouwveÍlingen met subsidie van LNV (kwaliteitsgelden) en de Tuinbouwprodukts chapp en/Landb ouws chap .
s ies
prograrnma-adviescornmissies
in de plantaardige sector vormen formeel geen
De
van
onderdeel meer
de NRLO, maar zijn gelieerd aan het bedrijfsleven.
verslag
geen rapport meer uitgebracht over d,e vele
Daarom wordt in dit
activiteiten van deze commissies
Een uitzondering op deze situatie vormen nog de Programma-adviesconrnÍssies
voor Grasland en die voor SuikerbÍeten. Gezíen de ni.euwe taakstellinLg voor
de NRLO zullen ook deze commissies een andere status moeten krijgen. Vanuit
het georganiseerde bedrijfsleven Í-s overleg op gang gebracht Èen aanzien
van de vorming van een Pac Akkerbouw, om daardoor meer eenheid en kracht te
brengen in het onderzoekbeleid van het akkerbouw-bedrijfsleven.

Programma - adwiescommis

De Pac Grasland heeft gedurende het verslagjaar vooral aandacht geschonken
aan het Sectorwerkplan Veehouderij ten behoeve van het Meerjarenplan
Gewasbescherming en de gevolgen daarvan voor de onderzoekbehoeften. Ook
werd een discussie gewijd aan een visie op de grondgebonden veehoudrerij in
Nederland op langere termijn, en aan de problemen die de verplichti.ng tot
emissÍe-arme aanlirending van dierlijke mest voor de bedrijven oproept.

De Pac Suikerbieten heeft zijn aandacht geconcentreerd op de Meerjarenonderzoekvisie voor de suikerbieten en op de veranderingen in het onderzoekbeleid van overheid en bedrijfsleven en de gevolgen daarvan voor de
suikerbietensector. Dit omvatte ook een discussie over de voors en tegens
van een Pac Akkerbouw en de positie van de Pac Suikerbieten daarin.

SECTOR

DIERLIJKE PRODI]KTIE, GEZONDHEID EN IIELZIJN

Algemeen

In L994 heeft de Sector-Kamer Dierlijke Produktie, Gezondheid en Welzijn
één keer vergaderd. In deze laatste bijeenkomst in de oude NRLO-structuur
is het eindconcept van de NRLO-meerjarenvisie 1995-1998 uitvoerig besproken.

In november is in de nieuwe opzex van de NRLO de klankbordgroep DÍerlijke
ProduktÍ-e en Afzet voor de eerste keer bijeengekomen om de onderwerpen voor
het nieuwe werkenningenprogranma te bespreken.
Activiteiten

Taakgroepen
De Taakgroep Gezondheidsbevorderende Systemen heeft eind 1994 een conceptrapport opgeleverd. Dit rapport getiteld "Op weg naar vrijwaring van specifieke infectieziekten in de varkenshouderij" zaï tijdens een workshop begin
L995 worden gepresenteerd. Het vormt mede de basis voor het onderzoekprogramna "Integrale Structuur voor Vrijwaring van infectieuze zíekten bij

varkens" (ISV), waarin verschillende onderzoekÍnstellingen deelnemen..

De Taakgroep BedrÍjfsmanagement heeft op 31 mei een goed bezochËe studiedag
georganiseerd over bedrijfsbegeleiding op melkveebedrijven. De visie vanuit

verschillende organisaÈies (dierenartsen, gezondheidsdiensten, voorlichtingsdiensten, veevoederindustrie) werd gepresenÈeerd. Ook de doelgroep, de
veehouderij kwam aan het woord. In de diseussie lag het accenÈ op d.e noodzaak ett urogelÍjkheden voor samenwerking tussen de verschillende organisaties. Tevens zLjn aanbevelingen voor nader onderzoek geformuleerd. De
bijdragen zijn gebundeld in NRLO-rapport nr.94/5.
De Taakgroep Voortplantingsonderzoek heeft op Li november een themadag
"Reproduction in Endangered Species" gehouden. Verschillende buitenlandse
en Nederlandse sprekers gaven hun kijk op de mogelijkheden en problemen bij
de voortplanting van bedreigde diersoorten. Aan de orde kwamen de invloed
van stress op de voortplanting, meÈhoden om het toekomsÈige voortpla.ntingssucces van dieren te schatten, (biotechnologische) methoden om de voortplanting te ondersteunen en de ro1 van de dierentuinen bij de bescherming
van bedreigde diersoorten. De bijdragen aart deze themadag zijn gebundeld in
NRLO-rapport nr . 9t+/8.
Een speciaal voor dit doel ingestelde taakgroep heeft op 23 november een
symposium "Uiergezondheid" gehouden. Doel van het symposium was een inventarisatie van de stand van zaken van het lopende onderzoek naar mastitisproblemen in Nederland als startpunt voor meer samenwerking tsussenr onder-

zoekers uit

verschillende disciplines . De inleidingen gaven o . a. een
overzicht van de incidentie van mastitis en de effecten van eenL recent
bestrijdingsprogramma, de economische en paÈhofysiologische aspecten en de
mogelijkheden voor diagnostiek en automatische detectie. Besloten i.s om op
basis van deze inventarisatie te onderzoeken of een gezamenlijke aanpak
vanuÍt verschillende disciplines (o.a. melkwinning, bedrÍjfshygiëne,
genetica, economie, micro- en moleculaire biologie, immunologie, pathofysiologie en epidemiologie) nÍeuwe perspecÈieven kan openen.

Verkennende studies
Tevens is in 1994 het afrondende stadiunn bereikt vart verkennende studies
met betrekking tot:
- de microbiëIe ecologie van heÈ maag-darmkanaal van landbouwhuisdieren;

- drastische verhogÍng van de efficiëntie in de dierlijke produktie.
zullen in 1995 verschijnen.

Deze studies

SECTOR VERI{ERKING EN I{ARKTVOORZIENING

Algemeen

Het laar 1994 stond in het teken van de overgang van "oude" naar "nieuwe"
NRLO.

fn dat verband werden lopende acEiviceiten vervolgd of afgerond, a.fhankelijk van het wel of niet passen binnen de "nieuwe" NRLO. Veel aandacht werd
besteed aan de afronding van de nieuwe MeerjarenvÍ.sie. Daarnaast werd een
begin gemaakt met de voorbereiding van voorstellen voor het verken,ningenprogramma dat binnen de "nieuwe" NRLO za1 worden uitgevoerd.
Logistiek en ketenbeheersing
In L994 heeft logistiek en ketenmanagement veel aandacht gekregen binnen
het ICES-project Agroketenmanagement, waarvan de voorbereidingen reeds in
de tweede helft van 1993 door LNV r^Iaren opgestart en vraarover in L994 nog
uitvoerig overleg met het bedrijfsleven heeft plaatsgevonden. Dat resulteerde eind '94 in de oprichting van de Stichting Agroketenkennis (AKK) .
De NRlo-programmeringsstudÍe AgrologÍsciek van enkele jaren teru.g verschafte basismateriaal voor dit project. In de aanpak van de Stichting AKK
wordt het onderzoek niet vooropgesteld, maar vindt analyse plaats v'an hec
hele systeem waarbinnen de innovatie moet plaatsvinden en speelt samenwerking Ëussen verschillende partijen een belangrijke ro1. Het ligt voor de
hand daË de "nieu\^re" NRLO met dit vernieuwende project contacten zal blijven onderhouden.
Agrificatie in de 21e eeuw
In het verslagjaar is de verkennende studie "Agrificatie

in de 2Le

eeue/"

afgerond.
Ten aanzien van de teeltkundige aspecten hebben M.J. Verheul en P.C. Struik
in het LlIIll-rapport "Teeltkundige aspecten van agrificatie"
voor d.e versehillende gewassen aangegeven welk onderzoek rrog zaL moeten gebeuren. Het
geeft aan l7aar teeltkundige mogelijkheden van ger^rassen liggen, !'raar knelpunten te verwachten zíjn in de teelt en hoe deze knelpunten op te lossen
zLjn. l,let betrekking EoE de beleidsmatige aspecten is in de begeleidingscommissie een discussie op gang gekomen, die heeft geleid tot het rapport
"Besturingsmodel Agrificatie" (NRLO-rapport nr. 95/L). DaarÍn speelt een
intensieve wisselwerking met de markt een belangrÍjke rol en wordt vj-a
verschillende go/no go-momenten zorggedragen voor effectieve sturing en

bij sturing van onderzoek.
Het rapport zaL samen met het LIIW-rapport over de teeltkundige aspecten
worden aangeboden aan de Interdepartementale Stuurgroep Agrificatie.

Gezonde. milieubewuste consument
Eind 1993 is een rapport verschenen van H.N.J. Schifferstein en M.T.G.
Meulenberg "De consuÍnent van duurzaam geproduceerde voedingsmiddelen in het
jaar 2010" (NRLO-rapport nr. 93/2L). In dit rapport wordt geanalyseerd in
welke mate consumenten in de toekomst aspecten van duurzaamheid zullen
laten meewegen bij de keuze van hun voeding.
Mede op basis daarvan is samen met RGO en RMNO een voorsEel ingedÍend bíj
het Coördinatiefonds Sectorraden voor een gemeenschappelijke programmeringsstudi-e naar de gezonde milieubewuste consument. Doelstelling is enerzíjds na te gaan wat de mogelijkheden zijn om naar analogie met de voedÍngswij zer, voedingsmiddelen te rubriceren niet alleen naar gezondheid,
maar ook naar milieu-aspecten. Anderzij ds zaL deze studie zich bezighouden
met de mogelijkheden om het consumentengedrag in de ger^renste richting te
beïnvloeden.
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In L994 zLjn begeleidingscommissies gevormd en kan de studie in
start gaan.

1.995 van

Nieuw verkennÍnsenDro sramma
Ter voorbereiding van het nieuwe werkprogramma van de NRLO zijn sannen met
de betrokken Raads- en DB-leden ideeén ontwikkeld voor verkennende s;tudies.
Daarbij waren de leidende gedachten:

- het belang van analyse van het. gehele innovatie trajectr
onderzoek)

(niet

alIeen

;

- het belang van samenaTerking tussen partijen ook publiek/privaat;
- de veranderende rol van onderzoekorganisaties;
- samerrhang tussen verschillende onderwerpen (synergie) ;
- trefwoorden: marktgericht, duurzaam, gezond.
Dit resulteerde in de volgende voorstellen:
- woedingsmiddelenproduktie in de volgende eeuví;
- knelpunt.enanalyse biotechnologie ;
- effectiviteit van clusËerprojecten.
Deze onderwerpen zíjn ingebracht in de NRLO-WerkconferentÍe í-n november
1994 en aldaar besproken in de Klankbordgroep Verwerking, Voeiting en
Gezondheid. Samen met de voorstellen uit de andere sectoren zullen elementen terug te vinden zijn in het NRlo-lderkprogramma dat in 1995 vercler zal
worden uitgewerkt.
Programma-adviescommissies en Taakgroepen
Er vindt overleg plaats over de posÍtie van de Pac's en Taakgroep€rn nu
taakstelling van de NRLO veranderd is.

de

heeft in het verslagjaar een themadag vooassasid
"Klimaatbeheersing bij het bewerken en bewaren van produkten". Deze, themadag wordt in maart 1995 gehouden.
De Taakgroep TechnologÍe

Logistíek heeft een themadag "Ketenbesturing" op het progranma
staan die in het naj aar L995 zal worden gehouden. Daarnaast onderhie,Id deze
Taakgroep in 1994 (uiteraard) contacten met de hiervoorgenoemde Srichting
De Taakgroep

AKK.

De Taakgroepen Marktkunde en Eigenschappen zijn in 1994 niet meer bij

-

eenSeïreests.

De Contactcommissie Koeltransport was in

L994 actief betrokken bij het
overleg in Europees verband ten aanzien van vervoer van bederfelijke
Iewensmiddelen (ATP).
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SECTOR I,ANDBOIfiI

TN DE SA}íENLEVING

Alsemeen

De Sector-Kamer Landbouw in de Samenleving is in het verslagjaar eenmaal
bijeengeweest. In deze laatste vergadering in de oude structuur is de concept-I'leerjarenvisie NRLO L995-1998 besproken. De bespreking is gerÍ.cht op
de grote lijnen. Details en specifieke punten zijn zotteel mogelijk schriftelijk en bilateraal afgehandeld.
In november is in de ní"euwe opzex de Klankbordgroep Beleid en I'laatschappij
voor de eerste keer bijeengekomen om de onderwerpen voor het nieuwe verkenningenprogranma te bespreken.

Mogeliikheden Lot vergroting van het aandeel in Nederland verbouwd v'eevoer
In deze verkennende studie is getracht middels een vijftal
gerichte deelstudies meer zicht te krijgen op een aantal determinanten van vraag en aanbod van lokaal geproduceerd veevoer.
Geconstateerd wordt dat gezi-en de milieu-eisen gestreefd rnoet worden naar
een zo hoog mogelijke zeLfvoorzienÍng van fosfor en eiwit en aanvulling van
rantsoenen door energierijke, fosfor- en eiwit-arme ruw- en krachtvoeders.
On de rol van graslandprodukten in de eiwitvoorziening van de veestapel te
verbeteren, urordt onderzoek nodig geacht naar de mogelijkheden tot verbeÈering van de kwaliteit en benutting van vooral gras en snijmais. Tevens
wordt geadviseerd aandacht te besteden aan de structuur van bedrijven en
aan de ruimtelijke spreiding van veehouderij over Nederland. In het advies
van de Sector-Kamer naar aanleiding van deze studÍe wordt geadviseerd een
multÍdisciplinair
onderzoekprograruna op te stellen voor het in beeld
brengen van de verdere optimaliseringsmogelijkheden van produktie en verbruik van veevoer. Het prograruna zou Ín samenhang moeten kijken n.aar het
systeemniveau, het bedrijfsnÍveau en het regionaal en macroniveau.
Meerdere vergeliÍkingen en veel onbekenden
Op grond van theoretische overwegingen en eerdere studies wordt in de studie "Meerdere vergelijkingen en veel onbekenden" een aantal hypothetische
verbanden ontwikkeld tussen de landbouw a1s sociaal gereguleerde praktijk

en de ligging, positie en onderlinge verhouding van input/ouEpuÈ-relauies
(Í/O-relaties). Geconstateerd wordt dat er in de praktijk niet a1leen veel
verschillende factoren verant\^roordelijk zijn voor versehillen in N-owerschot, maar dat er ook verschillende oplossingsrichtingen zijn. Gecoond
wordt dat verschillen tussen bedrÍj fsstij len niet slechts betrekking hebben
op afzonderlijke variabelen, maar ook op verschillen in seÈs van onderlÍnge
samenhangende variabelen.
De studie kan worden gezien a1s een pleidooi voor een breed goed gefundeerd, integraal onderzoek van multi-disciplinaire aard naar I/O-relaties

en de landbouwpraktijk.
De aanbevelingen voor onderzoek worden door de NRLO onderschreven. Ze komen
sterk overeen met de adviezen die de NRLO reeds heeft uitgebracht naar aanleiding van de beide eerdere rapporten over l/O-relaties (NRLO-rapporten
rrr. 93/9 en 93/L2).
Een voorstel voor een afrondende verkenning over dit onderwerp is voorbe-

reid.
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