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Woord vooraf
InstituutvoorOnderzoekvanhetLandelijkGebiedisdeterechte 'bijnaam'vanDLO-StaringCentrum,
lederdiehetvelewerk uit 1995weergegeven inditverslagopzichlaatinwerken,zaldit moeten
beamen.Onderzoek naarrelatiestussenbodem,waterendegroenesectoren land-entuinbouw,
natuurbeheer, bosbouw,enrecreatieentoerisme.Onderzoek datzichbeweegttussendeOverijsselse
VechtendeMekongDelta ingeografischopzichtentussendemicrochemischeanalysevanhumusslijpplaten endemodellenvoor klimaatenlandgebruik inhetAmazonegebied quaschaalvan
onderzoek. Maarook bijvoorbeeldeenstudieindebollenstreekwaar bewonersenbedrijven
verstedelijkingsopties kregenvoorgelegd,laatziendatDLO-StaringCentrumverdergaatdanonderzoek
voorafzonderlijkesectorenenfacetten.Hetlandschap blijktzichtebewijzenalsgoed integratiekader
vanecologie,economieencultuurwaarden.Tochmoetdezebelofte nogverderworden ingelost.
Belangrijkevoortgang isgemaakt methetopzettenenuitvoerenvanonderzoek voor hetMilieu-enhet
Natuurplanbureau.Steedsduidelijkerwordt datdetritsverkennen,signalerenenevaluerenvandeze
planbureausinhogematewerktalskristallisatiepunt voordeinteractietussenkennisenbeleid.Ookhet
werken metgoedgedefinieerde kennisproduktenvoordezeplanbureauskanmodelstaanvoorde
nieuwewerkwijzevanoutput-sturing.VoordezenieuwewerkwijzewasDLO-StaringCentrum in1995
proefinstituut binnendeDienstLandbouwkundig Onderzoek.
Voordeliefhebbersenkennerszullendefuzzybodemkaartenwelevenwennenzijn; mooizijnzezeker.
Minderfraaizijnderesultatenvanverschillendeonderzoeken naardiffuse bodemverontreiniging inhet
landelijk gebied,vooralmetzwaremetalenenPAK's.Erzalnogveelwerkverzetmoetenwordeneerwe
erachterzijn hoewe metofondanksdittypeverontreinigingen meteengerust hartkunnenwonen,
werken, recreërenengezondvoedselkunnenproduceren.
Waterschaarste looptalsrodedraaddoorveleprojecten in 1995,overigenszowel inbinnen-als
buitenland.Ookdit iseenveldwaardebelangentegenstellingen groeien.Dewaterbeheerderszullen
steedsslimmeretechniekenenmethoden nodig hebbenomhetbeschikbarewater rechtvaardigen
efficiëntteverdelen.Ditprobleemwordt dekomendedecenniaalleenmaarnijpender. Hetjaar 1995was
ook hetjaarvanturbulente ontwikkelingen rondom mestenammoniak,enookdatzienweterug inhet
werkvanDLO-StaringCentrum.
HetJaarverslag 1995geefteerstdehoofdlijnenvanhetonderzoek metalsingangdestrategische
onderzoeksvelden.Daarnavolgenvijf artikelendiedieper ingaanopeenaantalaspectenvanhet
onderzoek naarwater-,bodem-enmilieubeheer, enruimtegebruik. HetdeelFeitenencijfersbrengtin
diagrammen enschema'saspectenvaninformatie-overdracht, financiering enorganisatievanhet
instituut inbeeld.Ookwordt eenoverzichtgegevenvanlopendeonderzoeksprogramma's ende
samenstellingvanBestuurenAdviescommissies.Vanhetafzonderlijk uitgegeven,geannoteerde
publikatie-overzicht Scoopzijnin 1995denummers 18tot enmet20verschenen.
Verder heeft DLO-Staring Centrum in 1995voordeEngelstalige relatieshetzesdenummervan Scan
uitgebracht, meteenselectieuit hetjaarverslagen Scoop.
DLO-Staring Centrumstelt uwreactieopditjaarverslag 1995 bijzonder opprijs.

A.N.vanderZande
directeur

Inhoud
DLO-StaringCentrum ingrotelijnen

9

Hogeremetaalconcentraties indebodemdoor atmosferische
depositieenveranderend bodemgebruik •—;—' V^/L/Z&f*'

"~*?

23

Nieuwonderzoek naardevariabiliteitvandegrondwaterstand

29

Verbeteringvanhetwaterbeheer indeIndiasedeelstaat Haryana

33

Watersport: modelontwikkelingengebruikvankustwateren

38

Verstedelijkingennatuur inCentraal-Nederland

42

Feitenencijfers
Informatie-overdracht
Financiën
Medewerkers
Onderzoeksprogramma's
BestuurenAdviescommissies
Organisatie

49
50
52
52
53
57
60

DLO-Staring Centrum ingrote lijnen
Het gebruik van landelijke gebieden in
Nederland en elders indewereld verandert
met diverse maatschappelijke
ontwikkelingen. De noodzaak om
zorgvuldig omte gaan met de groene
ruimte, die duurzaam ineen groot aantal
behoeften moet voorzien,vraagt om een
samenhangende inzet van instrumenten
op dediverse beleidsterreinen. DLOStaring Centrum (SC-DLO) onderzoekt
gebruik, kwaliteit en toekomstperspectieven van het landelijk gebied om
verantwoorde besluiten te kunnen nemen
over bestemming, inrichting en beheer.

SC-DLOonderzoektonder
meerdekwaliteitvanhet
landelijkgebied

Ophetgebiedvanderuimtelijkeordening,het
milieubeheer, hetwaterbeheer, de landinrichting
enhetlandschapwordt delaatstejarengestreefd
naarregionale integratievanactiviteitenen
ontwikkelingen.SC-DLOondersteunt dit met
informatie,scenario'seneffectvoorspellingen.
Oplandelijk niveauworden momenteelde
beleidsconceptenvanhetMilieubeleidsplanen
hetNatuurbeleidsplan uitgevoerd.Omdatmenwil
wetenwelkeeffecten datheeftopdekwaliteit
vanonzeleefomgeving,zijnhet Milieuplanbureau
enhetNatuurplanbureau opgezet,waarinde
ministeriesvanVolkshuisvesting, Ruimtelijke
OrdeningenMilieu(VROM)envanLandbouw,
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Dekwaliteitvanonzeleefomgevingstaatcentraalin
zowelhetMilieu-alshetNatuurplanbureau
Natuurbeheer enVisserij(LNV)metelkaar
samenwerken.SC-DLOvervult hierineenactieve
rolsamenmetenkeleandereDLO-institutenen
hetRijksinstituutvoorVolksgezondheidenMilieu
(RIVM).
Eenlaatsteontwikkeling diemoetworden
genoemd,isdeverschuivenderolenpositievan
deoverheid indeontwikkelingvanhetlandelijk
gebied.Nietalleenverandertdeverhouding
tussenderijksoverheidenlagereoverheden,maar
ook neemtdeinvloedvanandereactorenopde
diversebeleidsprocessentoe.Plattelandsvernieuwing isdaarvaneengoedvoorbeeld.
SC-DLOspeelthierop indoorook
bestuurskundigen inteschakelenbijhet
onderzoek.

Landelijk gebieden milieukwaliteit
Landinventarisatie
Samenmetdevakgroep FysischeGeografievan
deUniversiteitvanUtrechtonderzoektSC-DLOde
mogelijkhedenvanfuzzysetsomgrote
multivariabelegegevensbestandentereduceren,
ruimtelijkteinterpoleren,entevisualiseren.De
hoeveelheidbodemkundigegegevenswordt
gereduceerd metbehulpvanfuzzyclassificatie.Bij
detraditionele classificatiemethoden behoorteen
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herleidnaareengrondwatertrap. Dedalingvan
deGHGloopt uiteenvanenkeledecimeterstot
meerdaneenmeter.DeGLGligtoverhet
algemeennogophetniveauvanvoorde
ruilverkaveling.

Voorbeeldvaneen 'fuzzy'
bodemkaart, een
tussenresultaatmeteen
nieuwekartografische
techniek

WÊmiÊ

• OnderzoekinKenya
richtzichsteedsmeeropde
problemenvankleine
boeren

grondaldanniettoteenbepaaldeklasse. Fuzzy
classificatie maakt daarentegen gedeeltelijke
verwantschapvaneengrond metmeerklassen
mogelijk.Fuzzyclassificatieisdaardoorveel
flexibelerenzalmeerinformatie kunnen
overdragendantraditioneleclassificatiemethoden.Met fuzzysetskunnen
bodemeigenschappen waarschijnlijk beter
wordenvoorspeldopplaatsenwaargeen
waarnemingenzijngedaan.Dezehypothesezal
wordengetoetst meteenonafhankelijketestset.
Tussentijdse resultatenkunnen meteennieuwe
kartografischetechniek alsfuzzybodemkaarten
wordenweergegeven.
Omvasttestellenwat heteffect isvande
ruilverkavelingswerken inhetLandvanCuijk is de
bestaande grondwatertrappenkaart
geactualiseerd. Hiertoeishetgebiednaar
grondwatertrap, grondsoort enteverwachten
effectvandeingrepenonderverdeeldin
homogenegebieden(strata).Meteen
gestratificeerdetweefasensteekproef en
regressieschatterszijndestratumgemiddeldenvan
degemiddeld hoogsteendegemiddeld laagste
grondwaterstand(GHGresp.GLG)geschaten

HetNationalSoilService(NSS)project in Tanzania,
bedoeldomdeopbouwvaneennationaal
bodemkundiginstituutteondersteunen,werdin
1994beëindigd.Eriseengoedonderzoekerspotentieel opgebouwd endefysieke
infrastructuur isversterkt.Tochwaseraanhet
eindvandeprojectperiodegeenzichtopdatde
NSS kanvoortbestaan alseenzelfstandigen
financieelgezondinstituut. Belemmeringen
waren onderanderedetrage besluitvorming
binnendeTanzaniaanseoverheidendezeerlage
salarissenvandeNSS-medewerkers.Daardoor
ontbrak bijhetTanzaniaansepersoneelde
motivatieom'deschoudersonder hetinstituutte
zetten'.Ookwashetinstituutwaarschijnlijkte
afhankelijk vandonoren.Ondertussen heeftde
Tanzaniaanseoverheideind 1995tocheen
nationaal bodemkundig instituut opgericht. Dit
kangezienwordenalseengevolgvande
inspanningen inhetproject.Definancieringvan
hetnieuweinstituut isechternogniet rond.
In1995iseenaanzetgegevenomde
landinventarisatieen-evaluatiebijdeKenyaSoil
Survey(KSS)meertegaanrichtenop
bedrijfssystemen.Ookandereonderzoeksactiviteiten inKenyawordensteedsmeergericht
opdeproblemenvankleineboeren.Zoprobeert
meninhetdistrictMakuenibodem-en
landgebruiksinformatie tevereenvoudigen.Inde
vormvankaartenenkorterapportjeswordtde
bodemkwaliteit opsimpelewijzeaande
gebruikersgroep uitgelegd.
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• Oliepalmishet
belangrijkstegewasop
veengrondeninMaleisië.
Ditgaatgepaardmetdiepe
ontwateringendaardoor
eengemiddeldemaaiveldsdalingvan3cmperjaar

SC-DLOonderzoekt
mogelijkhedenomremotesensingtechniekenen
gewasgroeimodellen te
combinerenomoogsten te
voorspellenopEuropese
schaal
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Nachtvorst kanwordenvoorspeld metbehulpvan
thermisch-infraroodopnamen.InBolivia is een
meetcampagneuitgevoerdomdezeremotesensing-techniek tevalideren.Deanalysevan
tijdreeksenvansatellietbeelden isvoortgezetin
Argentinië, Uruguayen Brazilië.HetFourier
analyse-algoritme,datisontwikkeldomagroecologischezonestekarteren,isgeëvalueerddoor
landbouwkundige onderzoeksdiensten in
ArgentiniëenUruguay.Verderzijngeavanceerde
numeriekeclassificatiemethoden (fuzzylogicen
neuralenetwerken)toegepastopeenscalaaan
satellietbeelden.
Landgebruik
Remotesensingisookeenbelangrijketechniek bij
demonitoringvanvegetatiedynamieken
grootschaligeveranderingen inlandgebruik.Zo
onderzoekt SC-DLOdemogelijkhedenom
remote-sensing-techniekenengewasgroeimodellentecombinerenomoogstente
voorspellenopEuropeseschaal.Ookwordt
remotesensinggebruikt bijdemonitoringvan
natuurenlandschapvoor hetNatuurbeleidsplan.
Voor hetAfricanHighlandsInitiative, datwordt
geleiddoor hetInternational Centrefor Research
inAgroforestry(Nairobi,Kenya),heeft SC-DLOhet
beheerendeverbeteringvandeproduktiviteitvan
debodemonderzocht. Hetdoelwasominde
hooglanden vanEthiopië, Kenya,Madagaskaren
Ugandadeproduktiviteit ruimtelijk weertegeven
envialiteratuurstudieteinventariserenwelk
onderzoekopditgebiedalisgedaan.Hetrapport

zalalsreferentiedienenvoor toekomstig
onderzoek naardebodemproduktiviteit.
Aspectendieindestudienaarvorenkomen,zijn:
bodemfysische,-chemischeen-biologische
componentenenprocessen,nutriëntenbalansen,
technologieën diedebodemproduktiviteit in
standhoudenofverbeteren,enonderzoek naar
bedrijfssystemen.

SC-DLO,hetDLO-Instituutvoor Bos- en
Natuuronderzoek (IBN-DLO),het International
Institutefor LandReclamationand Improvement
(ILRI),enhetDLO-Landbouw-EconomischInstituut
(LEI-DLO)onderzoeken gezamenlijk hetbeheer
vantropischeveengebieden onderverschillende
vormenvanlandgebruik inMaleisië.SC-DLO
analyseertenvoorspelt hiervoor dezakkingvan
veengronden insamenhang metwaterbeheer,
landgebruik enouderdomvandeontginning.Het
belangrijkste resultaatvandestudiezalbestaan
uitrichtlijnenvoordeMaleisischeoverheidover
hoemenindetoekomst moetomgaanmet
veengebieden. Maleisiëheeft hiervanzo'ntwee
miljoenhectare.
Fysische bodemkwaliteit
SC-DLOwerktsamenmetPortugal,Spanjeen
EngelandineenEU-project dateropgerichtis
eucalyptusbosgronden inPortugaltebeschermen
enhunproduktiviteitteverhogen.Voordit project
hebbenwemicromorfologischonderzoekgedaan
naardebetekenisvanverschillende
bodembehandelingen envandeorganischestof
indezegronden.Wekondenduidelijk
kwantitatief vaststellen hoede bodemstructuur,
porositeit,verdelingvanorganisch materiaalen
wortelontwikkeling indezebosgrondendoor
verschillendegrondbewerkingen worden
beïnvloed.
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SC-DLOheefteenkaart
samengesteldwaaropde
kansopschadedoorbomen
aan wegenisaangegeven

Inopdrachtvandedienst Landinrichtingen
BeheerLandbouwgronden (LBL)isonderzocht
welke invloedbermbeplanting heeftopschade
aanplattelandswegen. Indrogejarenvertonen
plattelandswegen indebuurtvanbomen
scheurenenverzakkingen.Ditkomtdoordatveen
en(zware)kleikrimpenwanneer debomen inde
bermvochtonttrekken.Uitmetingenopvijf
plaatsenisgeblekendatgrondsoort,
grondwaterstand,aanwezigheidvandiepe
watervoerendeslotenendedoorlatendheidvan
degrondgroteinvloedhebbenopdeschadekans.
Metdezekennisendeinformatie uitde
bodemkaarthebbenweeenlandelijkekaart
samengesteldwaaropdeverspreidingvan
verschillendecategorieën(potentiële)schadedoor
bomenaanwegen isaangegeven.Tevensis per
boomsoort eenschadeverwachting weergegeven
dieisgerelateerdaanbodemtype.

Bodembescherming
Bodemverontreiniging ingrote gemeenten
bestaatvooreenbelangrijk deeluit diffuse
vervuiling metzwaremetalenenpolycyclische
aromatischekoolwaterstoffen (PAK's).Alsbekend
iswaardezediffusevervuilingvoorkomt, isdat
eenbelangrijk hulpmiddel bijhetgemeentelijk
bodembeschermingsbeleid,dewoningbouwen
het hergebruik vanontgravengrond(actief
bodembeheer).SC-DLOheeftdaaromvoorde
Gemeente Utrecht kaartengemaaktvande
gehaltenaanzwaremetalenenPAK's.Eris
gekozenvooreengeostatistische benaderingom
ookdeonzekerheidtekunnenkwantificeren.
Speciaalvoorditproject iseennieuwe
geostatistische methodeontwikkeld dieook
gebruik kanmakenvangemengde monsters,van
monstersdiepreferentopplaatsenmethoge
concentratieszijngenomen,envangehalten
onder dedetectielimiet.Deuitkomstenvandit
onderzoek staanopgehaltenkaartenen
onzekerheidskaarten weergegeven. Bovendien
heeft hetprojecteenprocedureopgeleverd
waarmeeonderonzekerheidtoch effectieve
besluitengenomenkunnenwordenvoorhet
bodembeheer.
Hetlandfarming-onderzoek heeftaangetoond dat
hetmetweiniginspanningmogelijk isde
bodemkwaliteit opeentermijnvanjarentot
decenniateverbeteren.Indietijd kunnenopde
bodemniet-consumptievegewassenworden
verbouwd. Hetextensieve(langzame)
reinigingsproces kanzoworden gecombineerd
meteenlandbouwkundigeactiviteit.SC-DLO
heeftonderzochtwatderisico'szijnals
baggerspecieopdekantwordt gezet.Hetblijkt
dat hetgehalteaanPAK'sindeslootkant hierdoor
slechtsweinigtoeneemt,zekeropdeietslangere
termijn.

Stikstofstromen
Ophetproefbedrijf voor melkveehouderijen
milieu, DeMarke,wordteen bedrijfssysteem
onderzocht datenerzijdsmoetvoldoenaan
stringente milieunormenenanderzijds
economischrendabel moetzijn.Omtekunnen
toetsenof hetbedrijf voldoetaande
milieunormenvoorstikstof op droogtegevoelige
zandgronden moeten allestikstofstromen inkaart

13

DLO-StaringCentrum ingrotelijnen

wordengebracht.SC-DLOheeftdaaromde
vochthuishouding endenitraatuitspoeling
gevolgdopzesmeetlocatiesbinnen hetbedrijf.
Denattere locaties(grondwatertrapVen VI)
kondenaandenitraatnormvan50mg/lvoldoen.
Opdelocatiesmetgrondwatertrap VIIofVIII was
diteengroot deelvanhetjaar nietmogelijk.Wel
werdgemiddelddenormdicht benaderd,behalve
opéénintensief beweideenberegende
graslandlocatie.SamenmethetDLO-Instituut
voorAgrobiologisch enBodemvruchtbaarheidsonderzoek(AB-DLO)zijnallerelevante
stikstofstromenvoor het bodem-gewassysteem
gekwantificeerd.Hetverschiltussenalleaan-en
afvoerpostenvanstikstof konwordenverklaard
doordeverandering indestikstofvoorraad inde
organischestof.Voorbeweidgraslandisditnog
nieteerdervertoond.

Ophetproefbedrijf
DeMarkeheeftSC-DLOeen
bedrijfssysteemonderzocht
daténmoetvoldoenaande
milieunormenvoorstikstof
éndateconomisch
rendabelis

InopdrachtvanhetFinancieringsoverleg Mest-en
Ammoniakonderzoek(FOMA)heeftSC-DLO
samenmetAB-DLOenhetProefstationvoorde
Akkerbouw endeGroenteteelt indeVollegrond
(PAGV)onderzoekgedaannaarverliesarme
toedieningvandierlijke mestopkleigrond.Er
werdinhetbijzonder gekekenwelke invloedhet
tijdstipvanbemestenenhetgebruikvaneen
groenbemester hebbenopdeuitspoelingvan
stikstof. Hetblijktdateenkoolstofrijke,
stikstofarmegroenbemester (bijv.winterrogge)de
stikstofuitspoelingverlaagttot bijna hetniveau
vaneenonbemestperceel.Alsdestikstof inhet
voorjaar wordttoegediend,isdeuitspoeling

groter danbijtoediening inhetnajaar.Dit komt
doordat inhetnajaardedenitrificatie hoger isen
desnelleuitspoelinggeringer.
DeinterimwetAmmoniak enVeehouderij geeft
eenbeoordelingsgrondslag voor nieuwevestiging
of uitbreidingvanveehouderijbedrijven binnen
500mvaneenvoorverzuringgevoeliggebied.
Destijdszijnalleenkalklozezandgrondenals
verzuringsgevoeligaangewezen.Voordeoverige
grondsoorten isgestelddatdegevoeligheid
gering isdanwelonbekend.Uitonderzoek naar
buffervoorraden enkritische depositieniveaus
voorverschillendegrondsoorten isnugebleken
datookdelössgrondenverzuringsgevoelig zijn.
Kleigronden blijken nietof nauwelijksgevoelig,
terwijl veengronden eentussenpositieinnemen.
Zoweluit modelvoorspellingen alsuit
veldmonitoringblijktdatreductiesindeemissie,
endaarmeededepositie,vanzwavelenstikstof
sneltoteenverbeteringvandebodemvochtkwaliteitleiden.
Ecotoxicologie
Bijdetoelatingvanbestrijdingsmiddelen moethet
risicovaneffectenopbodemorganismen worden
beoordeeld,vooralalsdehalfwaardetijd inde
bodemlangerisdandriemaanden.De
halfwaardetijd ismedeafhankelijkvan
bodemeigenschappen.SC-DLOheeft daaromde
invloedvanbodemeigenschappen opdetoxiciteit
vanparathionencarbofuranvoorspringstaarten
onderzocht. Detoxiciteit inverschillende
grondsoorten looptsterk uiteen.Deconcentratie
inhetbodemvochtwaarbijeffecten optreden,is
echtervrijwelonafhankelijkvandegrondsoort.
Ditbevestigtdehypothesedatdebiologische
beschikbaarheidviahetbodemvocht bepalendis
voorheteffectopbodemorganismen. Dit houdt
indat normstelling opbasisvaneengehaltein
grond nietergzinvolis.
Deeerstestapindebeoordelingvande
uitspoelingvanbestrijdingsmiddelen isin
Nederlandgebaseerdopeenberekening methet
modelPESTLAvooreenstandaardscenario,datwil
zeggenhumeuzezandgrond metweervan 1980.
Achteraf zijnberekeningen uitgevoerdmeteen
weerreeksvandertigjaar.Hieruit bleekdat 1980
eenextreem nattezomer had,dietot eenextreem
hogeberekende uitspoeling leidtvoor mobiele
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experimentenmeteeninsekticide(chloorpyrifos)
entwee herbiciden(atrazinenlinuron) hebben
uitgewezendatdebestaande normconcentraties
afdoende bescherming biedenvoor aquatische
levensgemeenschappen diechronisch
blootgesteldwordenaanafzonderlijke
bestrijdingsmiddelen. Uiteen literatuuroverzicht
blijktechterweldatbijzonder weinig
modelecosysteem-experimenten zijn uitgevoerd
metfungiciden.

OpdeZuid-Hollandse
Eilandenen Waarden wordt
deuitspoelingvan
bestrijdingsmiddelenop
zwaarderekleigrond
onderzocht

Waterbeheer
bestrijdingsmiddelen. Ditwaseenverrassing
omdat hetjaar 1980alsgeheelgeenextreemnat
jaarwas.Omeenrepresentatieveschattingte
doenvanhetuitspoelingsrisico moethet
standaardscenariowordenaangepast.
Insamenwerking methetZuiveringschap
HollandseEilandenenWaardenenhetPAGVdoet
SC-DLOveldonderzoek naaruitspoelingvan
bestrijdingsmiddelen opzwaardere kleigrond.De
onderzoeksvraag isofdeverwachte preferente
stromingvangrondwater ooktot preferente
uitspoelingvanbestrijdingsmiddelen naarhet
oppervlaktewater leidt.Alsdatzois,zoude
milieurisicobeoordeling moetenworden
bijgesteld.

TOISWÄ

HetsimulatiemodelTOXSWAberekentdelangetermijnblootstellingvanwaterorganismenaan
bestrijdingsmiddelen inoppervlaktewater. Het
modelhoudt rekening metrelevante
emissieroutesenecosysteemkenmerken.De
uitkomstenvanhetmodelzullenworden gebruikt
bijdebeoordelingvandetoelaatbaarheidvan
bestrijdingsmiddelen opdeNederlandse markt.
In1995zijngegevensverzameldoverde
lotgevallenvanhetherbicide linuron.Deze
gegevenssetszullenwordengebruiktom
TOXSWAtevaliderenvoorlangzaamstromend
water.Verder isindeproefsloten eenexperiment
uitgevoerdnaardelange-termijneffectenvaneen
herhaalde blootstellingaanhetherbicidelinuron.
Gevoeligepopulatiesenecosysteemfuncties
blekenzichrelatiefsnelteherstellen,zelfsalsde
normconcentratie meteenfactortientot honderd
werdoverschreden.
Eenmicrocosmosstudiemethetfungicide
carbendazimeneerderemicrocosmos-

Integraal waterbeheer
Hetwaterbeheer inhetlandelijk gebiedrichtzich
momenteelsterkophetterugdringenvande
verdroging innatuurgebieden endeafwegingvan
tegenstrijdige belangenvanlandbouwennatuur.
Vernattingvannatuurgebiedenvraagtom
ingrepen inderegionalewaterhuishouding die
kunnen leidentot opbrengstreductiesen
inkomensverlies indelandbouw.SC-DLO
onderzoekt deregionaleeffectenvan
waterhuishoudkundige ingrepen,deeffectenop
natuurgebieden,endegevolgenvoor
gewasproduktieenemissievannutriëntenen
bestrijdingsmiddelen inlandbouwgebieden.
VoordeprovincieNoord-Brabant isonderzocht
welkegevolgenuitbreidingvandeglastuinbouw
kanhebbenvoorderegionalewaterhuishouding.
Inhetbijzonder isgekeken naardeconsequenties
voordeverdrogingsproblematiek.Hetbleekdat
denadeligegevolgen(afnamegrondwatervoeding)vrijwelgeheelkondenworden
gecompenseerd door infiltratievanregenwater
binnen hetglastuinbouwgebied.
Voorvier melkveehouderijbedrijven inNoordBrabant ismeteenmodelberekend hoegrootde
bedrijfseconomische gevolgenzijngeweestvan
hettijdelijke beregeningsverbod indeafgelopen
tweejaar.Voor hetNationaalOnderzoeksprogrammaVerdroging(NOV)wordt hetmodel
verderaangepast.Vervolgenszalhetworden
gebruiktomnatschadeeninkomensverliesop
melkveehouderijbedrijven teberekenenin
samenwerking methetProefstationvoorde
Rundveehouderij,Schapenhouderijen
Paardenhouderij(PR).
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natuurgebieden
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Opvier plaatseninNederlandworden momenteel
deverdampingeninterceptievanbossen
gemeten.Enkeleeersteresultatenwijzen uitdat
populierenveelwaterverdampen.Deverdamping
eninterceptievangrovedenzijnechterveel
minder danverwacht. DeeffectenvanVerloving'
(omzettenvannaaldbosinloofbos)opde
grondwatervoeding kunnendaardoorweleens
minder positief uitvallendanalgemeenwordt
aangenomen.Een verderevertalingnaar
gebiedsverdamping isnodigomeffectenop
regionaleschaalvasttestellen.

landgoed DeWildenborch eninhetomliggende
landbouwgebied isdaaromeen
monitoringprogrammaopgezet. Hierbijworden
deeerder berekendeeffectenvanvernattingop
degrondwaterstandvergeleken metdewerkelijk
gemetensituatie.
Overigenshebbenverdrogingenvernattingook
invloedopdeuit-enafspoelingvan meststoffen
enbestrijdingsmiddelen.Voor het beekdalgebied
BeerzeenReuselzijndezeeffecten
gekwantificeerd.Deverdrassing indeecologische
hoofdstructuur gecombineerdmet
waterconservering leidt inlandbouwgebieden tot
lagerefosfaat-ennitraatconcentraties inhet
oppervlaktewater maartot hogerebelastingen
perhectare.
Informatieoverderelatietussen oppervlaktewater
engrondwater iscruciaalmaarontbreekt nogal
eens.SC-DLOisdaaromsamenmethetTNO
InstituutvoorGrondwater enGeo-energie
begonnen meteenlandelijk onderzoek naarhet
zogenaamdetopsysteem(onverzadigdezone,
bovenstegrondwater enoppervlaktewater).
SamenmetLBLwordenderelatiestussen
grondwater enoppervlaktewater beschrevenin
eenhandboekenworden methoden ontwikkeld
omdrainageweerstanden gebiedsdekkendvastte
stellen.

• SC-DLOheeftinNoordBrabantdegevolgenvande
uitbreidingvande
glastuinbouwonderzocht
voorderegionale
waterhuishouding

SamenmetdeRijksuniversiteit Groningen hebben
weeenliteratuur- enmodelonderzoek gedaan
naardeverdampingvannatuurterreinen met
heterogenevegetaties.Erontbreekt nogveel
informatie,zodataanvullendonderzoek nodigis
omeengoedemodelmatige beschrijvingvande
verdampingtegeven.Dergelijkegegevensover
verdampingvanbos-ennatuurterreinenzijnook
belangrijkvoor hetvaststellenvande
waterbehoefte endeafvoerkarakteristiek van
dezeterreinen.Terreinbeheerdersen
waterschappen gebruikendergelijkegegevensom
deontwateringseisen enwaterschapslastenvast
testellen.
Voorwaterschappen ishetbelangrijkteweten
hoedesturingviaoppervlaktewater (operationeel
peilbeheer)uitwerkt opdegrondwaterstand.Op

Inmiddelswordt metdiverseandere
onderzoeksinstellingen enadviesbureaus
samengewerkt ommodellenaantepassenen ze
onderling of metgeografische informatiesystementekoppelen.Daardoorwordenzebeter
geschiktvoor hetgebruik indepraktijkals
beslissingondersteunend instrument. Provincies
enwaterschappenvormendaarbijeenbelangrijke
doelgroep.
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InArgentiniëonderzoekt
SC-DLOdegevoeligheidvan
irrigatiegebiedenvoor
veranderingeninklimaaten
landgebruik

SC-DLOheeftindeGobiwoestijninChina
meegewerktaaneen
experimentom
warmtefluxente
interpreteren

Kattekleienzijnslechtgedraineerdegrondendie
sterk kunnenverzurenalszewordenontwaterd.
Hetproject WaterManagementStrategies for
SustainableLandUseinCoastalPlainswithAcid
SulphateSoilsintheHumidTropicsisopgezetom
waterbeheersstrategieën teevalueren metbehulp
vaneensimulatiemodelvoor kattekleigebieden.Er
zijnonderzoekslocaties inKalimantan (Indonesië)
enindeMekong Delta(Vietnam).InIndonesië
wordt samengewerkt methetCentrefor Soiland
Agro-climate Research(CSAR).Deactiviteiten in
Vietnamworden uitgevoerddoordeHoChi Minh
University(HUT)samenmetdeDuitseUniversiteit
vanKiel. Hetsimulatiemodel berekent delangetermijneffecten vanverschillende waterbeheersstrategieënopdechemische kwaliteitvande
bodem. Hetproject isin 1995aangevangenen
wordt medegefinancierddoor deEuropeseUnie.
Inheteerstejaarzijnveldproevenopgezetvoorde
validatievanheteerderdoorSC-DLOontwikkelde
simulatiemodelSMASS.

.

i t - *

Irrigatiewaterbeheer
Inveelgebieden indewereldishetsteeds
moeilijkerwatervangoedekwaliteitteverdelen.
Dezoetwatervoorraden zijnbeperktenzekerbij
grensoverschrijdende rivierenkandeverdeling
overlandenengebruikersconflictenveroorzaken.
Voorhetirrigatiewaterbeheer steltSC-DLOde
waterbehoefteopregionaleschaalvast.Ook
ontwerpenwe beslissingondersteunende
systemenwaarmeedewaterbeheerder beter
onderbouwde besluiten kannemenoverde
verdelingvanwater.Inmiddelsrichtdit onderzoek
zichookopgrootschaligeveranderingenin
landgebruik enklimaat,endegevolgendiedat
heeftvoorhetwaterbeheer inkwetsbarearide
gebieden.Zoiseenproject gestartomsamenmet
onderzoeksinstellingen inArgentinië,Egypte,
IndiaenChinadegevoeligheidvan
irrigatiegebiedenvoorveranderingen inklimaat
enlandgebruik vasttestellen. Daarnaastis
SC-DLObetrokkenbijonderzoek naarde
problematiek vanhetwaterbeheer rondhet
Aralmeer (tekortaanwater,ernstige
watervervuiling).
Indeperioden 1983-1989 en 1991-1995 ishet
ReuseofDrainage WaterProjectuitgevoerddoor
SC-DLOenhetDrainage ResearchInstitutete
Cairo.Ditprojectwerd medegefinancierddoor
hetDirectoraat-Generaalvoor Internationale
Samenwerking (DGIS).Erzijneenlandelijk
meetneteneengegevensbestandopgezetvoor
demonitoringvandekwantiteit endekwaliteit
vandrainagewater indeNijldelta.Daarnaastwerd
hetmodelSIWAREontwikkeld engetoetstvoorde
simulatievan(effectenvan)hetwaterbeheer in
Egypte.Ditmodelisnualsplanninginstrument in
gebruik bijdeplanningsector enhet
irrigatiedepartement vanhetministerievanPublic
WorksandWater ResourcesinEgypte.Methet
modelisaangetoond dat hetareaalgeïrrigeerde
landbouw kanworden uitgebreidmet 10% alsde
wateraanvoer peroppervlakte-eenheidmet
ongeveer 10%wordtverminderd.Nadeligelangetermijneffecten worden hiervannietverwacht,
terwijl deeffecten opde landbouwproduktie
marginaalzijn.Welwordt hetsysteemgevoeliger
voor kleineschommelingen indeaanvoervan
water doordeNiil.
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dekking ervan. Om dit te ondervangen heeft
SC-DLO een mathematische weergenerator
ontwikkeld. De parameters ervan dienen per
weerstation te worden vastgesteld via statistische
analyse van dertigjarige tijdreeksen historisch
weer. Toepassing van deze parameters in de

&.

weergenerator levert tijdreeksen weersgegevens
op die statistisch niet van echt weer zijn te
UA-'

onderscheiden. We hebben de parameters
vastgesteld voor ruim driehonderd Europese
weerstations en voor roostervakken van 50 km bij
50 km die een groot deel van het grondgebied van
de Europese Unie bestrijken. De weersgegevens
voor de roostervakken waren verkregen door
interpolatie van stationsgegevens. De
parametersetsvormen samen met het
programmapakket de

Euro-weathergenerator.

Vanwege zijn geringe omvang en vrije
beschikbaarheid ishet een aantrekkelijk
instrument met vele toepassingsmogelijkheden.
De relatie tussen landgebruik en klimaat en de
kwetsbaarheid van ecosystemen isook aan de
orde bij een onderzoek in het Amazonegebied.
Verandering van landgebruik, bijvoorbeeld het
kappen van het regenwoud, kan hier belangrijke
gevolgen hebben voor het regionale klimaat. De
Satellietbeeldvande Gobi-

SC-DLO heeft in de zomer van 1995 meegewerkt

woestijn.Oasenzijnte

aan een internationaal experiment (Hei He Field

onderscheiden doorde

Experiment) in de Gobi-woestijn in China. Doel

blauw/groenetinten

van het experiment was destructuur van de

(oppervlaktetemperatuur:

atmosferische grenslaag boven de scherpe

tot25 °C); woestijnheeft

overgang tussen oasen (geïrrigeerde gebieden) en

eengeel/bruinetint

woestijn (niet-geïrrigeerde gebieden) te

(oppervlaktetemperatuur:

bestuderen. Satellietbeelden (LandsatTM en

van25 tot meerdan 50 °C)

processen worden op verschillende schalen
bestudeerd (lokale grondmetingen, metingen
vanuit vliegtuigen en satellieten) om methoden en
modellen te ontwikkelen waarmee dergelijke
grootschalige effecten kunnen worden
vastgesteld en voorspeld.

ERS-1ATSR)zijn gebruikt om warmtefluxen aan
het landoppervlak te schatten. Met ERS-1ATSRis
deoppervlaktemperatuur gemeten, zowel

Kappen vanhetregenwoudinhetAmazonegebiedkan

loodrecht alsonder een hoek van 45°.De

belangrijkegevolgenhebben voorhetregionaleklimaat

resultaten hiervan bieden nieuwe mogelijkheden
om heterogene landoppervlakken naar
warmtefluxen te interpreteren.

Landgebruiken klimaat
Dagelijkse weersgegevens over velejaren vormen
een belangrijke groep invoergegevens in
simulatiemodellen voor ecosystemen en
landgebruik. Somszijn er echter problemen met
de beschikbaarheid, volledigheid, kwaliteit en
lengte van gegevensreeksen, en de regionale
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• Voordeprovincie
GelderlandheeftSC-DLO
eenkoppelinggemaakt
tussencultuurhistorische
landschapsgegevensende
planologischepraktijk

Hetlandschapsbeleidin
Nederlandrichtzichop
behoud, herstelen
ontwikkelingvaneen
kwalitatiefhoogwaardig
landschap
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Natuur enlandschap
Landschapsontwikkeling
Hetlandschapsbeleid isgerichtophetbehoud,
hetherstelendeontwikkelingvaneenkwalitatief
hoogwaardig landschap.Omeengoedbeleidte
kunnenvoerenmoet meninzicht hebbeninde
toestandvanhet landschapendeveranderingen
daarin.EenMeetnet Landschapmaakthet
mogelijk belangrijkeontwikkelingen inhet
landschaptesignaleren.Vervolgenskanworden
beoordeeld inhoeverredegesteldedoelenzijn
gerealiseerdenof hetlandschapsbeleidkan
wordenverbeterd.Inditverband heeftSC-DLOde
opzetenhaalbaarheidvaneenMeetnet
Landschaponderzocht. Eerstishet
landschapsbeleid(Nota Landschap)geanalyseerd,
waarna deeisenzijngeformuleerd dieaaneen
Meetnet Landschapmoetenwordengesteld.Op
grond hiervanzijnnegenmeetdoelen
geformuleerd:monitoringbeleving,
cultuurhistorische monitoring,cultuurhistorische
schouw, monitoring aardkundigewaarden,
monitoringschaalkenmerken, monitoring
landschapsecologische patronen,monitoring
ruimtegebruik inrelatietot hetlandschap,
monitoringverstedelijking,en monitoring
landschapsvernieuwing. Bijdeverdere
ontwikkelingvanhetMeetnet Landschapwordt
gebruik gemaaktvandedigitale topografische
bestandenvandeTopografischeDienst.Het
monitoringsysteemwordt zoveel mogelijk
ondergebracht ineengeografisch
informatiesysteem (GIS),hetzogenaamde
KernmonitoringsysteemLandschap.

Voordestreekplanherziening isinopdrachtvan
deprovincieGelderlandopeenglobaleschaaleen
koppelingtot standgebrachttussen
cultuurhistorische landschapsgegevens,
historischegeografie,archeologie, historische
bouwkunde,endeplanologische praktijk.De
provincie isonderverdeeld inhistorischgeografische regio'sensubregio'swaarvande
specifiekeontginnings-enbewoningskarakteristieken zijnbeschreven.Vervolgensis
nagegaanwelkeveranderingenzichinde
verschillenderegio'sindeloopvandeeeuwen
hebbenvoorgedaan.Hoogdynamische
landschapsontwikkeling isinveelgevallenten
kostevandecultuurhistorische informatiewaarde
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Code

Opbasisvanvan
geomorfologische
eenhedenanno 1890heeft
5C-DL0hethistorische
meandergedragvande
OverijsselseVecht
onderzocht

Eenheid
Laagwaterbed 1890

^ H E | Rivierkom
I

Estuariumkom

• Kolk
Dalvlakteterras
Oude-bouwlandrug
| Landduinen
V

Vechtdelta
Kronkelwaardruggen

0
I

gegaan.Deinformatie isineenGIS-omgeving
bewerkttoteenprovincialerelicten-en
waarderingskaart opeenschaalvan 1:150000.
Vervolgensisaangegevenof enhoede
cultuurhistorische gegevenseenrolkunnen
spelenbijdeplanning.Daarbijisbeschrevenin
hoeverreingrepen invloedkunnen hebbenopde
regionalecultuurhistorische informatiewaarden.
IndeBollenstreekwerdenaanplaatselijke
bewonersdrieverstedelijkingsopties voorgelegd
omteachterhalenwelkeproblemen,ideeënen
keuzenoprijzen bijtoenemendeverstedelijkingin
samenhang methetbehoudvande
landschappelijke kwaliteitenvanhetgebied.
Belevingensociaaldraagvlakstondencentraal.
Opmerkelijk isdatdebewoners- zoweltelersals
bewonersvanhetbuitengebied ende
dorpsranden- nietopvoorhandtegendehuidige
verstedelijking zijn. Hetreedsbestaandeproces
vanverstedelijking (optie 1)kanworden
opgevangenalsergoede landschapsbegeleidende
maatregelenwordengenomen.Extra
verstedelijking(optie2)kanechter nauwelijks
wordenopgevangen.Menvoorzietdatdande

I

I

I

I

I

500m

veleindividueleengroepsbelangen iedervoorzich
gaanbepalenwat hettoekomstperspectief van
hetgebiedis.Dederdeoptie,totale
verstedelijking,isgeheeluitzichtloos.
InopdrachtvandeDirectieOostvan
Rijkswaterstaat ishethistorische meandergedrag
vandeOverijsselseVechtonderzocht. Hetis de
bedoelingdezerivieropkansrijkelocatiesweerte
latenmeanderen.Opgrondvanpatronenvan
historischelaagwaterbeddingen (anno 1720,
1850en 1890)engeomorfologische eenheden
(anno 1890)zijnzesriviertrajectenonderscheiden,
dieverschillen inmeandergedrag endynamiek.
Hetmeandergedrag blijktsterkaftehangenvan
delandschappelijke liggingendebodemkundige
samenstellingvanoevers.Gemiddeld bedroegde
aangroeivanoevers4,2 hectareperjaar.Kansrijke
locatieszijngeselecteerdopbasisvande
historischereferentieendebeperkingenvanuit
rivierbeheer enlandgebruik. Dezebeperkingenen
elkaaroverlappendeaansprakenvoor natuur
makeneenintegrale natuurontwikkelingsvisie
voordeOverijsselseVechtdringend gewenst.
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Natuurbeheer
Ineenvervolgstudievoor het Natuurbeleidsplan
heeftSC-DLOsamenmetIBN-DLOdriemodellen

ontwikkeldomdedispersievandiersoorten ineen
ruimtelijk heterogeen landschaptesimuleren.
DezemodellenzijngebruiktomdeGebiedsvisie
DrentseAateevaluerenvoorenkelespecifieke
beekdalsoorten(waterspitsmuis, heikikker,
bunzing).Daarna iseenaanvullendscenario
opgesteldwaarindegevonden knelpuntenzoveel
mogelijkwordenopgeheven.Deconclusie isdat
dedispersiemodelleneennuttige bijdrageleveren
aandeevaluatievanregionale landinrichtings-en
beheersplannen.

Erzijnscenarioberekeningen uitgevoerdmethet
dynamische bodemverzuringsmodelSMART,
gekoppeldmeteenstatistisch modeldatde
waarschijnlijkheidvanvoorkomenvan
plantesoorten bepaaltalsfunctievanabiotische
bodemfactoren. Uitdezeberekeningen blijkt dat
veranderingen inatmosferische depositieeen
grotereffect hebbenopdezuurgraadende
beschikbaarheidvanstikstof inbossenen
natuurterreinen danveranderingen in
grondwateronttrekking.
Indicatieve modelberekeningen wijzeneropdat
atmosferische depositieniveausvanlooden
cadmium,eninmindere matevankoperenzink,
plaatselijk hogerzijndandekritische
depositieniveausvoorterrestrischeecosystemen.
Eenverminderingvandemetaaldepositie lijkt
nodigalsweeenvitaleecologische
hoofdstructuur willencreëren.Met literatuuronderzoek enmodelberekeningen hebbenwe
onderzocht hoehetmetaalgedrag reageertop
veranderingen indeorganische-stof-en
zuurhuishouding,dieweer hetgevolgzijnvan
veranderendbodemgebruik.Deverwachtingis
datdemetaalmobilisatiesterkzaltoenemen,wat
zalleidentot hogeremetaalgehalten inbodemfaunaenterrestrischefauna.Degeconstateerde
potentiële effecten rechtvaardigen eenverbreding
vanhetonderzoek naardegevolgenvan
veranderend bodemgebruik.
Klassiekebodemkundigeinformatie blijktvoor
ecologischevraagstellingen nietaltijdtoereikend
tezijn. Hethumusprofielbevatdaarentegenwel
kenmerkendieactueleecologisch relevante
VoordeGebiedsvisieDrentseAaishetmodelPOLYWALKgebruiktomdedispersie vande
informatieverstrekkenoverdenutriënten-,zuurheikikkertesimuleren. Dekaartlaatlocatieszienwaarkikkerszijnomgekomendoor
envochthuishouding.Dezekenmerkenvormen
natuurlijkeoorzaken(groen)ofdoordispersiebarrières(rood). Combinatiesvaneenhoge
debasisvooreenhumusvormtypologie,die
barrièresterfteeneenhogelandschapskwaliteit(donkergeel/oker)zijnvanbelangals
gebruikt kanworden bijsysteemanalyseen
mogelijkelocatiesvoormitigerendemaatregelen
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monitoring.Onderzoek naarterrestrischeensemiterrestrischegroeiplaatsenwijst uitdatookbij
schraalgraslanden humusprofieltypen kunnen
wordenonderscheiden.Dezekunnenworden
ingepast ineenalgemenetypologie dievoor
bosecosystemenwordt ontwikkeld.Decontouren
voordezetypologiezijnverder uitgebouwdvia
onderzoekvanrijkebossen.Hetveranderlijke
karaktervanhumusprofielenvereistinzichtin
belangrijkesturende processen.Zoleiden
ontkalkingenhetwegvallenvankweltot
verschuivingen indenutriëntenkringloop diealin
eenvroegstadiumzichtbaarzijninhet
humusprofiel.
Bosbegrazingheeftals
effectdatversenmatig
omgezetorganisch
materiaaluitstrooisellagen
verdwijnt

Voorveelgebiedenin
Nederlandisindetoekomst
eenontwikkelingnaar
industriëlemelkveehouderij
teverwachtenmetals
gevolggrote
landschappelijkeeffecten

Inveldkarteringenworden humusprofielkenmerkengebruikt omverschillende
humusvormentetyperen.SC-DLOheeft
onderzocht hoedezehumusprofielkenmerken
kwantitatief kunnenwordenonderbouwd met
behulpvanmicromorfologischetechniekenzoals
lichtmicroscopie,beeldanalyseen
elektronenmicroscopie.Hetuiteindelijkedoelvan
ditonderzoek isdeontwikkeling vaneen
ecologisch bodemevaluatiesysteem. BijKootwijk
werdenvierhumusprofielen geselecteerdopeen
terreinwaardeeffectenvanbosbegrazing
worden bestudeerd.Deprofielenwerden

onderzocht opverdelingensamenstellingvan
organischefragmenten,excrementen,
schimmeldraden en mineralen.Eenduidelijk
effectvanbegrazing isdatversenmatigomgezet
organisch materiaal uitstrooisellagen verdwijnt.
Excrementenenschimmeldradenwarenwel
aanwezigmaarmeestaltekleinvoor
veldwaarneming. Dehumushorizontenzoalsdie
inhetveldwarenonderscheiden,kondenmet
microscopieenbeeldanalyse kwantitatief goed
wordenonderbouwd.Droge microchemische
analysevanhetorganisch materiaal inslijpplaten
lietduidelijkeverschillenzieninchemische
elemententussenenbinnen humushorizonten.
Dezeresultatenzijnvandirect belangvoorde
veldkarteringeninterpretatievanhumusprofielen.

Inrichtings-en
sturingsvraagstukken
Ruimtelijke kwaliteit
VoordeRijksplanologische Dienstisderuimtelijke
ontwikkelingvandemestproblematiek van1987
tot 1994bestudeerd.Tevenszijnscenario'svoor
detoekomstigeontwikkeling hiervan ruimtelijk
uitgewerkt enzijndeeffectenvanverschillende
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glastuinbouw aangegeven.Gepleitwordtvoorde
ontwikkeling vaneen hoofdstructuur
glastuinbouw opnationaal niveau.Opregionale
enlokaleschaalzijnmodelmatig ontwikkelingen
geschetstdievariërenvanconcentratie tot
spreiding inzowel bestaandealsnieuwe
complexen.

SC-DLOgaateen
monitoringsysteemvoorde
kwaliteitvandegroene
ruimteopzetten

ruimtelijkeoplossingsrichtingen, metname
bedrijfsverplaatsingen, inkaartgebracht.De
resultatenvandit projectvormenachtergrondinformatie bijdeontwikkelingvanbeleid.
SC-DLOenLEI-DLOhebbenvoorde
Rijksplanologische Diensttwee projecten
uitgevoerdwaarbij hetbegrip ruimtelijke kwaliteit
centraalstond.Heteersteprojectgingoverde
toekomstvandemelkveehouderij inNederland,in
Europeesenmondiaal perspectief.Driemogelijke
landbouwbedrijfssystemen voor hetjaar2025zijn
uitgewerkt. Hetbetrof eenindustrieel
melkveesysteem,eennatuurgericht melkveesysteemeneendeeltijdmelkveesysteem.Voordrie
gebieden inNederland isheteffectvande
verschillendesystemenopderuimtelijke kwaliteit
beoordeeld.Geconcludeerdwordt dateen
ontwikkeling naarindustriële melkveehouderij
voorveelgebieden inNederlandisteverwachten.
Delandschappelijkeeffectenvanditsysteemzijn
echterzeergroot. Natuurgerichte
melkveehouderij pastoverhetalgemeen beterin
verschillende landschapstypen.Voorde
instandhouding vanditsysteemisechtereen
aanzienlijkefinanciële inspanningvereist.
Hettweedeproject betrof deruimtelijke kwaliteit
vangebieden metbeschermdeteelten,datwil
zeggenteeltenonderglasenplastic.Inhet
onderzoek isdeNederlandsesituatievergeleken
metderuimtelijke kwaliteitvandrieEuropese
gebieden.Opverschillendeschalenzijn
ontwikkelingsrichtingen voordeNederlandse

InhetonderzoekDekwaliteit vanplanningstond
devraagcentraal:hoekandekwaliteitvan
plannendiebetrekking hebbenopde
leefomgeving,worden beoordeeld? Hetwerkveld
vandeplanvormingvoordefysieke leefomgeving
issterk inbeweging.Een vandebelangrijkste
ontwikkelingen hierinisdeveranderde positievan
overheidenoverheidsplanning. Erwordt nog
gezocht naarnieuwevormenvan
overheidssturingenveelnieuwe plannenzijnnog
niet lang(genoeg)indeuitvoeringsfase. Hierdoor
staatdebruikbaarheidvanklassieke
beoordelingscriteria voordekwaliteitvan
planningterdiscussie.Inhetonderzoek zijnde
bestaandebeoordelingscriteria inbeschouwing
genomenenwordt eensamenhangende
beoordelingsmethodevoordekwaliteitvan
planningvoorgesteld.Daarbijwordt onderscheid
gemaakttussendeinrichtingsopgave,de
stuuropgaveendeplanningsopgave.
Monitoring-en informatiesystemen
VoordeLNV-directie GroeneRuimteenRecreatie
zaleenmonitoringsysteem voordekwaliteitvan
degroeneruimtewordenopgezet. Eendergelijk
systeemisvanbelangvoordeevaluatievanbeleid
voordegroeneruimte.Insamenwerking met
diversepartijen isin 1995een projectvoorstel
geformuleerdeneenconceptmonitoringprogrammaopgesteld.
In1995heeftdeLNV-directieGroeneRuimteen
RecreatieaanSC-DLOopdracht gegeveneen
beperkt, maarwellandelijk, geografisch
informatiesysteem voorhetrecreatieveaanbodte
bouwen. Hiervoor hadSC-DLOsamenmethet
Nederlands ResearchInstituutvoor Recreatieen
Toerisme(NRIT)eerderaleen haalbaarheidsstudie
uitgevoerd.Hetprojectismedio 1995gestarten
moet indetweedehelftvan 1996eeneerste
experimenteleversievanhetsysteemopleveren.
Hetsysteemheeftaleennaam:BORIS (Basis
Openluchtrecreatie Informatiesysteem).

Hogere metaalconcentraties indebodem door
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atmosferische depositieenveranderend bodemgebruik
Mobilisatie ofwel het vrijkomen van zware
metalen staat momenteel erg inde
belangstelling.Veranderingen in
bodemgebruik, zoals bebossing van
landbouwgronden, kunnentot verzuring
leiden.Zware metalen die nu vrijwel
volledig zijnvastgelegd,zoalslood,
cadmium, koper en zink, kunnen daardoor
meer inoplossing gaan.Ook de
toenemende verzuring van bestaande
bosgronden kan de mobilisatie van
geaccumuleerde metalen verhogen.
Daarom ishet belangrijk dat we inzicht
hebben inde huidige en de kritische
belasting met zware metalen door
atmosferische depositie. Het onderzoek bij
SC-DLO richtzich momenteel opde relatie
tussen accumulatie en mobilisatie van
zware metalen in relatie tot zowel
veranderingen inbodemgebruik als
huidige en kritische depositieniveaus.

Veranderend bodemgebruik
Deintensiveringvandelandbouw heeftin
NederlandenookeldersirrdeEuropeseUnie
geleidtot eenoverproduktieaan

Veranderingenin
bodemgebruik, zoals
omzettingvan
landbouwgrondnaar
natuurgebied, kunnen tot
verzuringleiden

landbouwgewassen enveeteeltprodukten.
Daaromisdehuidige EU-politiekeropgerichtzo'n
30% vanhetlandbouwareaal uit produktiete
nemen,bijvoorbeelddoorerbosopaante
planten.Alslandbouwgronden uit produktie
worden genomen,zalhetmilieuverzuren
waardoor giftigestoffen,zoalszwaremetalen,
versneldkunnenvrijkomen.Inditverbandwordt
welgesprokenvanchemischetijdbommen.Of
eenchemischetijdbom bijveranderingvan
bodemgebruik ookwerkelijk 'explodeert', hangt
afvandehoeveelheidchemischestoffen diezijn
opgehoopt indebodem,envandegevoeligheid
vandebodemvoorverzuring. Metdezefactoren
moetdusterdegerekeningwordengehoudenin
deruimtelijkeordening.Zokanmenuit milieuoogpunt hetbestgronden bebossendieweinig
geschiktzijnvoor landbouw, goedgeschiktzijn
voor bosbouw,weiniggeaccumuleerde giftige
stoffen bevatten,enredelijktot goed gebufferd
zijntegenverzuring.
Naaraanleidingvandezeproblematiek heeft
SC-DLOin 1995meegewerkt aaneen
programmeringsstudie naarhetgedragvan
geaccumuleerdestoffen bijveranderingen in
bodemgebruik. Dezestudieisuitgevoerdin
samenwerking methetDLO-Instituutvoor Bos-en
Natuuronderzoek (IBN-DLO),het DLO-Instituut
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metalen (fig. 2);

VeranderingenindepHen

aantasting van micro-organismen;

deconcentratieaan

verminderde afbraak van organische stof;

opgelosteorganische

hogere concentraties zware metalen in

koolstof(DOC)inhet

bodemdieren (bijv. regenworm) en hogere

bodemvochtin

diersoorten (bijv. muis, mol en vogels).

bosbovengrondenals
functievandeleeftijdvan

Erbestaan momenteel verschillende modellen die

hetbos(bronAB-DLO)

kunnen kwantificeren hoe verandering van
bodemgebruik uitwerkt op het gebied van zuur30

35

61

en nutriëntenhuishouding, mobilisatie van zware

75

metalen, en ecotoxicologie. Deze modellen waren

Leeftijd van het bos

tot nu toe echter nauwelijks gekoppeld. SC-DLO
voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheids-

en AB-DLO hebben hiermee een eerste begin

onderzoek (AB-DLO) en het Rijksinstituut voor

gemaakt, zoals hieronder isbeschreven.

Volksgezondheid en Milieu (RIVM), in opdracht
van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer

Vrijkomen van cadmium

en Visserij. Bekeken iswelke kennis alaanwezig is
en welk type onderzoek nog nodig isom te
kunnen inschatten welke risico'szichvoordoen als

Meteen eenvoudig gekoppeld model voor

Fig. 2

landbouwgrond wordt omgezet in bos of

bodemverzuring en cadmiummobilisatie is

Relatie tussen de

natuurgebied. Het blijkt dat bebossing

bepaald welke invloed bebossing kan hebben op

cadmiumconcentratieende

achtereenvolgens leidt tot:

de mobilisatie van cadmium. Als voorbeeld isde

pHinhetbodemvochtin

verzuring (daling van de pH)en toename van

douglasspar genomen, omdat er plannen zijn

landbouwgronden en

deconcentratie opgeloste organische

deze boomsoort meer aante planten. Dedaling in

natuurterreinen(bronAB-

koolstof (fig. 1);

pH en calciumconcentratie in het bodemvocht is

DLO)

grotere mobiliteit van aluminium en zware

berekend met een relatief eenvoudig
verzuringsmodel. Vervolgens ishet effect van deze
verzuring op deadsorptie van cadmium bepaald

Cadmiumconcentratie (ng/l)

met een regressiemodel.Tenslotte is nagegaan

100,

wat de relatieve concentratieveranderingen van
cadmium in bodemvocht zijn, ervan uitgaande dat
degeadsorbeerde cadmiumvoorraad niet
verandert.
Het model istoegepast op landelijke schaal, dat
wil zeggen dat gekeken iswat er gebeurt als heel

A 3ffl D o

Nederland wordt omgezet in douglassparrenbos.

n
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•

Bij desimulatie isuitgegaan van het huidige

•

zuurdepositieniveau gedurende een periode van
zestigjaar (1990 tot 2050).Waarden voor de

-Q-

totale depositie van SOx, NOx en NHX in
rastercellen van 10 km x 10 km zijn gebaseerd op
berekeningen met het model TRENDvan het
RIVM. Effecten zijn berekend voor 23

0,01
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O
•
A
•

Zand
Klei
Zavel
Veen

Interventiewaarde (saneringswaarde)
Toetsingswaarde
Streefwaarde (referentiewaarde)

bodemeenheden van de bodemkaart op een
schaal van 1:250 000.
Bijgelijkblijvende zuurdepositie zalvolgens het
model de basenbezetting in alle gronden
afnemen, omdat het huidige depositieniveau
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beduidend hoger isdan het kritische

zijn verwaarloosd. Desondanks komt de

depositieniveau. Debasenverzadiging daalt voor

voorspelde pH-daling inzandgronden redelijk

de meeste zandgronden van ongeveer 5 0 % naar

overeen met de gemeten daling van 5,5 naar 3,5

een verwaarloosbare waarde (fig. 3A). De afname

in de afgelopen veertigjaar (fig. 1). Wemogen

in basenbezetting heeft uiteraard consequenties

duswel concluderen dat na bebossing de

voor de pH:die kan met ruim één eenheid dalen

cadmiumconcentratie sterk zalveranderen. Zowel

(fig. 3B). Deberekende waarden voor

uit de metingen (fig. 2) als uit de voorspellingen

zandgronden in 2050 zijn echter te laag door

(fig. 4) blijkt dat decadmiumconcentratie met een

beperkingen in de rekenmethode. Deafname in

factor twee tot zes kan toenemen in enkele

pH heeft tot gevolg dat de adsorptieconstante

decennia. Het gevolg van zo'n verhoging is niet

voor cadmium eveneens daalt (fig.4A), waardoor

alleen een grotere uitspoeling naar het

de cadmiumconcentratie in het bodemvocht stijgt

grondwater, maar ook eenverhoogde kans op

(fig.4B).

vergiftiging van micro-organismen, bodemflora

De berekende effecten van bebossing op de

en bodemfauna.

cadmiumconcentratie in de bodem zijn slechts
indicatief, omdat in de gebruikte
modelberekeningen enkele essentiële processen
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Ophopingvanzware metalen
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(mg/kg)

aag

<:0,5
z i i!o

I

1,0
1,5
2,0
•2,0

IGeen gegevens

25

50km

B Koper
Gehalteindehumuslaag
(mg/kg)
• I
I
• i
I

<5
I 10- 15
>20
Geen gegevens

Ç=^

In1990isin 150bosopstanden opkalkloze
zandgronden onderzoek gedaan naardegehalten
aanlood,cadmium,koperenzink inde
humuslaag.Deonderzochte bossenbestonden uit
groveden,Corsicaanseden,douglasspar,fijnspar,
Japanselariks,eikenbeuk. Uiteerderonderzoek
ineenbeperktaantalopstandenwasgebleken
datdemetaalgehalten indehumuslaagveel
hogerzijndandieindeeronder liggende minerale
lagen.Ditwijstopeensterkeaccumulatieals
gevolgvanatmosferische depositie.Uitdit
onderzoek kwam naarvorendatdestreefwaarde
voor loodindehumuslaagin45%vande
opstandenwordt overschredenendekritische
waardeinruim20%vandeopstanden(tabel1).
Omeenlandelijk beeldtekrijgenvande
metaalgehalten indehumuslaagvanbossenis
eenstatischeextrapolatiemethode gebruikt.De
gehaltenaanlood,cadmium,koperenzinkzijn
berekendmeteenlineairregressiemodelals
functievandeboomsoort, deboomhoogteenhet
depositieniveau.HetRIVMheeftmethetmodel
TRENDdemetaaldepositievoor 1990berekend
perrastercelvan 10kmx10km.Inelkecelzijnde
gehaltenaangenoemdezwaremetaleninde
humuslaag berekendvoordeonderscheiden
boomsoortenenboomhoogten.
Deverklaardevariantieinmetaalgehalte berekend
methetregressiemodel isaanzienlijk betervoor
cadmiumenzink(60-65%) danvoor looden
koper(25-30%).Desondankskomtdevoorspelde
mediaanwaarde perboomsoort goedovereenmet
degemetenwaarde.Dekaartjes(fig. 5)latenzien
datdevoorspelde lood-,cadmium-,koper-en
zinkgehalten het hoogstzijninbosseninhet
zuidenvanNederland.Dithangtdirectsamenmet
dehogeremetaaldepositie inditgebied.

Fig. 5
Mediaanwaardenvoorhetgehalteaancadmium(A)en
koper(B)indehumuslaagvanNederlandsebossen voor
cellen van5kmx5km
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Overschrijding kritisch depositieniveau
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Fig. 6
Overschrijdingvankritische
depositieniveausvoorlood
(A)encadmium (B)op
Europesebossengebaseerd
opstreefwaarden voorde
humuslaag
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Tabel 1 Verdeling(%)vanhetaantalbosopstandenInNederlandmeteen
metaalconcentratieIndehumuslaagtussenbepaaldekritischegrenzen
Concentratie

Lood

Cadmium

Koper

Zink

kleiner danstreefwaarde

55,3

94,7

98,3

39,2

tussenstreefwaardeen

22,7

4,6

1,0

7,4

22,0

0,7

0,7

3,4

kritischewaarde
groter dankritischewaarde

Kritische depositieniveaus
SC-DLO,TNO,RIVMenAB-DLOhebben in1993
en 1994gezamenlijk onderzoek gedaannaar
kritischeenhuidigedepositieniveausvoor lood,
cadmiumenkoperopbosgronden inEuropa.De
kritischedepositieniveauszijnberekend methet
modelSTRESSvoor naald-enloofbossenop81
bodemtypenvandebodemkaartvanEuropa
(schaal 1:5000000)incellenvan50kmx60km.
Deinvoergegevenszijnafgeleid uit
meteorologische,bosbouwkundigeen
bodemkundigegegevensbestanden vanSC-DLO.
Kritischedepositieniveauszijngebaseerdopde
waarde methetmaximaaltoelaatbare risico(MTR)
endestreefwaardevoorzwaremetalen inde
bodem(SVV). Tabel2laatzien inhoeveelprocent
vandeEuropesebosgrondendezewaarden inde
humuslaagendebovenstemineralelaag
uiteindelijk zullenwordenoverschreden.Inde
humuslaagvanbijnaallebossenvanEuropawordt
deMTR-waardevoor loodenkoperoverschreden.
Ditisechtereenerglagewaardevoorhet
ecotoxicologische risiconiveau indezelaag.Ook
Tabel2 Debosoppervlaktein Europa (% van detotalebosoppervlakte) waarin de
waardemethetmaximaaltoelaatbarerisicc (MTR)endestreefwaarde
(SW)voorlood,cadmiumen koperwordenoverschreden in verschillende
bodemlagen
Bodemlaag

Lood
MTR

Cadmium
SW

MTR

SW

Koper
MTR

SW

humuslaag

100

49

32

13

98

9

mineralebovengrond

17

4

7

<1

14

<1

destreefwaarde voor loodwordtechterfors
overschreden indehumuslaag(tabel2).Uit
figuur 6blijktdatdestreefwaarden voor looden
cadmiumvooralinWest-Europa worden
overschreden.
InopdrachtvanhetMinisterievoor
Volkshuisvesting,RuimtelijkeOrdeningenMilieu
wordt momenteelgewerktaaneenhandleiding
waarmee kritischedepositieniveausvooralle
relevantezwaremetalen kunnenwordenafgeleid.
Dezehandleiding isgepresenteerdopeen
internationaleworkshoponderauspiciënvande
VerenigdeNaties.Hetdoeldaarvanwas
internationaleconsensustebereikenover
modellenennormenvoor kritische
depositieniveaus,dieweerdebasisvormenvoor
degewensteemissiereducties.

Toekomst
Devoortdurende atmosferische depositieop
bossenleidttot metaalaccumulatie, diedeelsnu
endeelsindetoekomsttot eenoverschrijdingvan
normen kanleiden.Omeenindruktekrijgenvan
determijnwaaropdenormwordtoverschreden,
zaleengekoppelddynamisch modelvoor
bodemverzuringenzwaremetalenworden
ontwikkeld. Deontwikkeling vaneensoortgelijk
modelisook nodigvoor hetonderzoek naarde
gevolgenvanveranderingen inbodemgebruik.
Daartoewerkt SC-DLOaandekoppelingen
uitbreiding vandynamischebodemverzuringsmodellen(NUCSAM,SMART)eneenmodelvoor
hetgedragvanzwaremetalen(STRESS).
Indetoekomst zullenSC-DLO, AB-DLOenRIVM
dezemodellenookgaankoppelenaanbestaande
ecotoxicologische-risicomodellen.Ditisnodigom
derisico'svanmetaalmobilisatietekunnen
schatten inafhankelijkheid vande
bodemcondities.Eendergelijk integraalmodelis
alopkortetermijn gewenstvooreenmethodeom
grondentebeoordelendiewordenaangekocht
voorbebossingennatuurontwikkeling.Een
verdereverfijning,toepassingenvalidatievaneen
dergelijk integraal modelisvoorzienopde
middellangetermijn.

Nieuwonderzoek naardevariabiliteitvande
grondwaterstand
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Traditioneel wordt defluctuatievan de
grondwaterstand beschreven met
grondwatertrappenkaarten. Sindsde jaren
zestig is een landsdekkend bestand van
dergelijke kaarten op eenschaalvan
1:50000 opgebouwd. Deze grondwatertrappen zijn met succesgebruikt invooral
landbouwkundige toepassingen.Voor het
waterbeheer blijkt het concept van
grondwatertrappen echter minder
bruikbaar te zijn. Daarom ontwikkelt
SC-DLOalternatieve methoden die beter
beantwoorden aan deeisenvan
waterbeheerders en dietoch de
continuïteit inde grondwatertrappeninformatie waarborgen.

Grondwatertrappen
Devariabiliteitvanhetgrondwaterniveau kent
tweecomponenten:tijdenruimte.De
grondwatertrap (Gt)geeftdejaarlijksefluctuatie
vandegrondwaterstand inklassenweer(fig.7).
Hierdoor kanderuimtelijkevariabiliteit opkaarten
wordenweergegeven.Defluctuatiewordt daarbij
uitgedrukt door degemiddeld hoogsteende
gemiddeld laagstegrondwaterstand (GHGresp.
GLG).

Fig. 7
Indelingvande
grondwatertrappen
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ontwerp enontwikkeling vanalternatieve
methodenomdegrondwaterstandte
beschrijven;
ontwikkeling enoperationaliseringvan
methodenombestaande
grondwatertrappenkaarten teactualiseren.
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DezeGt-indelinggeeftechtervoorhet
waterbeheer teweinig informatie. Ditgeldtzowel
voor hetoperationeelwaterbeheer, bijvoorbeeld
hetdagelijks peilbeheer, alsvoorhetstrategisch
waterbeheer, zoalswaterbeheersingsmaatregelen
opdemiddellangetermijn.Ditkomtdeels
doordatdeGteenklasse-indeling is,dievoor
verschillendetoepassingentegrof isendaardoor
onvoldoende informatie bevat.Ookontbreekteen
gedegen hydrologische onderbouwingvandeGt.
UitdeGtkannieteenduidig het hydrologisch
regimewordenafgeleid,watvoor hydrologische
systeemanalyseseenvereisteis.Eenlaatste
knelpuntzijndeperiodenwaarop Gt-kaarten
betrekking hebbenendedaarmee
samenhangende actualiteitswaarde.
SC-DLOheeftdezebezwarenalseenuitdaging
opgevatomeenalternatiefte ontwikkelen
waarbijdezetekortkomingenwordenopgeheven.
TegelijkertijdisdecontinuïteitvandeGtinformatienietuit hetoogverloren.Dit impliceert
datuitdeontwikkeldealternatieven altijdeenGt
kanwordenafgeleid.Hetonderzoek omvattwee
onderdelen:

!

I

SC-DLOontwikkelt momenteeleenset
alternatieve methoden,dieafhankelijkvande
vraagstelling,debeschikbareinformatie,de
vereistenauwkeurigheidenhetbeschikbare
budget kunnenworden ingezet. Dezemethoden
voordebeschrijvingvandetemporeleen
ruimtelijkevariabiliteitvandegrondwaterstand
makenhetmogelijk omopniet-bezochte locaties
grondwaterstandstijdreeksen tegenereren.Hierbij
wordt gebruik gemaaktvanklimatologischeen
bodemkundige informatie, hydrologische
modellenenstatistischetechniekenvoor
tijdreeksanalyseenruimtelijke interpolatie.Uit
gegenereerde grondwaterstandstijdreeksen
kunnen bijvoorbeeldduurlijnenwordenafgeleid,
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Variabiliteit grondwaterstand

Tijdreeksen
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Eenprobleem bij de huidige grondwatertrappenkaarten isdat langjarige meetreeksen in
grondwaterstandsbuizen slechts beperkt
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beschikbaar zijn. BijGt-karteringen moeten
daarom inde praktijk korte tijdreeksen worden
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de uiteindelijke Gt op de kaart bepalen.Een
kartering die volgt op een aantal nattejaren, kan
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dan leidentot een systematisch te natte Gt (fig.8).

180
_ A

200

A

A

^
^

A

220

, .\

A
A

L L

A

A A A

A

Z

A

Dit isongewenst, bijvoorbeeld omdat de
A A A

A

L

ruilverkavelingsrente over een periode van dertig

A

jaar wordt berekend.Verder geven

i

1
I
I
I
1
1 1 1
I I
240
1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990

waterbeheerders voor strategische beslissingen de

I I

voorkeur aan lange-termijnkenmerken.
Jaar

Fig. 8

maar ook kan de gemiddelde

GHGenGLGberekenduit

voorjaarsgrondwaterstand (GVG) of de Gt eruit

eenachtjarigeeneen

worden berekend. Behalve dezetijdreeksen zal

dertigjarigemeetreeks

ook informatie beschikbaar komen over de
ruimtelijke en temporele variabiliteit van
hydrologische grootheden zoals nuttige
grondwateraanvulling en capillaire nalevering.
Omdat hydrologische modellen een component
van dealternatieve methoden zullen vormen,
wordt het bovendien mogelijk een ruimtelijk beeld
van het effect van ingrepen te verkrijgen. Hierdoor
kunnen de instrumenten worden ingezet bij het
strategisch waterbeheer.

Om deze reden heeft SC-DLO methoden
ontwikkeld om korte meetreeksen van
grondwaterstanden te verlengen tot een periode
van dertigjaar, de klimaatperiode. De nieuwe
methoden komen op het volgende neer. Een
model wordt aangepast aan de beschikbare
(korte) reeksvan grondwaterstanden. De variabele
modelinvoer ishet neerslagoverschot. Met het
model wordt vervolgens een reeks
grondwaterstanden van dertigjaar gesimuleerd.
De methoden verschillen in hettype model dat
wordt gebruikt. Dit kanzowel een
procesbeschrijvend model zijn alseen empirischstochastisch model. Uit dealdus verlengde
tijdreeks kunnen dan GHG-en GLG-waarden
worden berekend die representatief zijn voor het

Diepte (cm beneden maaiveld)
0

klimaat. Ook andere tijdreeksparameters kunnen
worden berekend,zoals de periode waarover een
grondwaterstand wordt overschreden (fig.9), en

10

het verwachte grondwaterstandsverloop, de

20

zogenaamde regimecurve (fig. 10).
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Fig. 10
Regimecurvemet95%-betrouwbaarheidsinterval
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ZolangdealternatievenvoordeGtnoggeen
landsdekkend bestandhebbenopgeleverd,zal
erbehoeftezijnaanGt-informatie.Ook blijft
Gt-informatie eenbelangrijke hulpvariabele
binnendenieuwemethodieken.Eenvande
bezwaren isechterdatdeGt-informatie door
menselijkeingrepen inhetlandschapveroudert,
zodatvooraldeoudereGt-kaarten nietmeer
bruikbaar zijn(fig.11).
DaaromheeftSC-DLOeenaantal methoden
ontwikkeld,getestengeoperationaliseerdom
grondwatertrappenkaartensnelenefficiëntte
kunnenactualiseren.Dezemethoden maken
gebruikvanbestaandehulpinformatie,watde
kostendruktendeefficiëntieverhoogt. Doordat
degegevensverzameling bijdeactualisatiezich
richtophetbepalenvandeGHGendeGLG,isde
geactualiseerde grondwatertrappenkaart beter
metkwantitatieve informatieonderbouwd.Zo
kunnenvooreengeactualiseerd kaartvlakookde
GHG,GVGenGLGwordengeschatmet
bijbehorende betrouwbaarheidsintervallen.
InopdrachtvandeProvincieDrentheisvaneen
gebiedvan80000 hadegrondwatertrappenkaart
1:50000geactualiseerd.Ditisgedaanmeteen
steekproefmethodedieSC-DLOheeftontwikkeld.
Dezemethodesteltvoorgroepenvanbestaande
kaartvlakkeneennieuweGtvast.De
onderscheidengroepenkaartvlakken(strata)
worden gedefinieerddoor uniekecombinatiesvan
oudeGt,ecohydrologischdistrict,endeaan-of
afwezigheid vangedocumenteerde hydrologische
ingrepen.
Perstratumzijn, proportioneel methetoppervlak
vandatstratum,opeenaantallocatiesdeGHG en
GLGinhetveldgeschatenzijnoptwee
tijdstippen grondwaterstanden gemeten.Uitdeze

Fig. 11
Periodevanveldopnamevangrondwatertrappenvoor
deBodemkaartvanNederland, schaal 1 :50000
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Fig. 12
Dezekaartgeeftde
verschillenweertussende
geactualiseerde
grondwatertrappenkaart
van 1996endeeerste
uitgaveuit 1982

Variabiliteitgrondwaterstand

metingenzijndoor regressiedeGHGenGLG
berekend.VeldschattingenvandeGHGen GLG
zijnminderarbeidsintensief endusgoedkoper
danhetmetenvangrondwaterstanden optwee
tijdstippen. Inditonderzoekzijndaaromopeen
grootaantalextra locatiesveldschattingenvande
GHGenGLGverricht. Dezezijnals hulpinformatie
gebruikt bijdeactualisatie,nadatzegecorrigeerd
waren metgegevensuitmetingen.Perstratumis
vervolgenseennieuweGtvastgestelddoor
optimalisatievaneenstatistischedoelfunctie.
Tevenszijnperstratumdegemiddelde GHGen
GLGmetbijbehorende betrouwbaarheidsintervallen berekend.Deverschilkaart (fig. 12)
geeftaandateengrootdeelvanhetgebied
droger isgewordensindsdeoorspronkelijke
grondwatertrappenkaarten werden gemaakt

Verschuiving binnen de grondwatertrap
Eénklasse droger
Twee of meer klassen droger
Eénof meer klassen natter
Geen verschil

Water
j j Bebouwing

Nijeveen

(in 1975en 1982).Degrootsteverschillenworden
aangetroffen indeherinrichtingsgebieden inhet
zuidwestenvanhetgebied.

Verbeteringvan hetwaterbeheer indeIndiase
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deelstaat Haryana
Haryana iseenvan deweinige deelstaten
in India waar de groene revolutie een
succesisgeworden. Kort nadat de
deelstaat was ingesteld in 1966, gaf de
regering de hoogste prioriteit aan het
verbeteren van de landbouwproduktie.
Daartoe werd onder andere het
irrigatiesysteem uitgebreid en
gemoderniseerd. Deze inspanningen
hebben geleid tot een spectaculaire
vooruitgang. Bijdetechnische exploitatie
vanverschillende hulpbronnen doen zich
echter wat onevenwichtigheden en
onregelmatigheden voor,waardoor twijfel
isgerezen over de duurzaamheid van de
huidige geïrrigeerde landbouw in Haryana.
India en Nederland hebben daarom een
gezamenlijk onderzoeksproject opgezet,
het Indo-Dutch Operational Research
Projector) HydrologicalStudies, om
technisch eneconomisch haalbare
oplossingente vinden voorde stijgende
grondwaterstanden en de
bodemverzilting.

Vooruitgang en problemen
Kanaalirrigatieheeftin
Haryanageleidtot
problemenmetgestegen
grondwaterstanden

Deopzienbarende groeienhetsuccesvande
geïrrigeerde landbouw inHaryana hebbende
algemeneeconomischetoestandendewelvaart
vandebevolkinggeweldigverbeterd.De

Meerdan500000ondiepegrondwaterputtenzijnin
gebruikvoordegeïrrigeerdelandbouwindeIndiase
deelstaatHaryana

geïrrigeerdeoppervlakte isverdubbeldvan1,3
naar2,6 miljoen hectare.Hetaantalondiepe
grondwaterputten is24keerzogrootgeworden,
hetkunstmestverbruik40keerenhet
bestrijdingsmiddelengebruik20keer.De
oppervlaktewaaropgewassenmethoge
opbrengstenwordenverbouwd,isgestegenvan
0,9 naar2,7 miljoen hectare.Daardoor is de
jaarlijksevoedselproduktietoegenomenvan2,6
naar 10,5miljoenton.VroegerstondHaryanain
Indiaopdevijfde plaatsquainkomen perhoofd
vandebevolking.Doordezesnellevooruitgangis
hetgestegen naardetweedeplaats.Dedynamiek
enflexibiliteitvandeagrarischegroei inHaryanais
eenvoorbeeld gewordenvoor deandere
deelstaten.
Denatuurlijke gesteldheidvanHaryanais
ongunstigwat neerslag,hoeveelheid
oppervlaktewater engrondwaterkwaliteit betreft
(fig. 13).Detotaal beschikbarehoeveelheidwater
bedraagtslechts60%vanwatvoordeirrigatie
nodig is.MeerdantweederdevanHaryana heeft
brakgrondwater gecombineerd meteendroog
klimaatengeringe,onregelmatigeneerslag.
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S 700 Neerslaglijn in mm per jaar
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3000

Hoogtelijn in m boven de zeespiegel
i Grondwaterstroming

Samenwerking Indiaen Nederland
Om bovenstaande problemen aan te pakken,
hebben India en Nederland gezamenlijk het IndoDutch Operational ResearchProject on
Hydrological Studies opgezet. Het hoofdkantoor
hiervan isgevestigd aan de landbouwuniversiteit
van Haryana in Hisar. Dedoelstellingen van het
project waren:
-

behoud, herstel en ontwikkeling van de
kwaliteit van land en water in Haryana;

- tegengaan van de achteruitgang van goede
landbouwgronden;
- verhoging van de agrarische produktie en de
sociale welvaart;
- voorlichting over verbeterde technieken aan
boeren, voorlichters en studenten.
Het project was vooral gericht op onderstaande
aandachtsvelden, in het bijzonder voor de
landinwaarts gelegen komgebieden:
efficiënt waterbeheer op bedrijfsniveau, met
het accent op verminderd watergebruik;
gecombineerd gebruik van zoet kanaalwater
en zout drainage- of grondwater;
ontwikkeling van afvoernormen voor
gebieden met kanaalirrigatie met een
ingebouwd hergebruiksysteem,waarbij ook
visteelt mogelijk is;
Fig. 13

Daardoor kunnen goede gewasopbrengsten

Topografie, neerslag,

zelden gehaald worden zonder aanvullende

modellen waarmee de resultaten van dit

afwateringsgebieden en

irrigatie. Het centrale deel van Haryana vormt een

onderzoek geëxtrapoleerd kunnen worden

regionale

komvormige depressie. Zowel het landoppervlak

naar andere agroklimaatzones.

grondwaterstromingin

als het grondwater helt af in die richting. Dat

Haryana

veroorzaakt ernstige problemen van stijgende

ontwikkeling van geïntegreerde simulatie-

Het onderzoek werd uitgevoerd door de

grondwaterstanden, wateroverlast,

landbouwuniversiteit van Haryana, met

overstromingen na hevige regenval,

ondersteuning van SC-DLO en het International

bodemverzilting en slechte grondwaterkwaliteit.

Institute for Land Reclamation and Improvement

De meest voorkomende problemen op het gebied

(ILRI). Diverse experimenten werden opgezet om

van land en water zijn de volgende:

de mogelijke oplossingen voor de geconstateerde

-

In het centrale en zuidwestelijke deel van

problemen in het waterbeheer te onderzoeken.

Haryana,waar het grondwater brak isen er

Met simulatiemodellen zijn relevante

geen afwateringsmogelijkheden zijn, heeft

parameterwaarden afgeleid om de resultaten te

-

kanaalirrigatie geleid tot problemen met

kunnen extrapoleren naar andere

gestegen grondwaterstanden, wateroverlast

omstandigheden.

en overstroming, en secundaire verzilting.

Medewerkers van SC-DLOzijn sinds 1986

In het oostelijk deel en inandere gebieden met

betrokken geweest bij het onderzoek. Hun

zoet grondwater dalen de grondwaterstanden

bijdrage bestond in adviezen voor veld- en

voortdurend.

laboratoriummetingen, introductie van
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simulatiemodellen omonderzoeksresultatente
analyseren,endeontwikkeling entoepassingvan
beslissingondersteunende systemenvoor
waterbeheer.

Zout water
Watervanslechtekwaliteit kantochvoor irrigatie
wordengebruikt, mitshetwordt afgewisseldmet
zoet kanaalwater.Alleenalsde
grondwaterstanden diepzijn,hetzijvannature
hetzijdoor drainage,kanwater meteen
zoutgehaltetot 5g/lveiligworden gebruikt.
Voordatgezaaidwordt, moetdebovengronddan
grondig metzoetwaterwordengeïrrigeerd,
opdat hetgewasgoedkankiemen.Inhet
onderzoek bleekdatirrigatie metzoutwatervan
10g/londergeenenkeleomstandigheid goede
resultaten gaf.
Water meteenzoutgehaltetot 10g/l kanwel
wordengebruiktvoordeteeltvanIndiase
karpersoorten.Eenvisvijvermeteenoppervlakte
van 1 tot 5hakandegrondwaterstand vanzo'n
25halandbouwgrond reguleren.Hetbrutoinkomen uitzoutwatervisteelt komtgoedovereen
metdatuitdetraditionele geïrrigeerde landbouw.

Verhogingvande
agrarischeproduktieende
socialewelvaartiseen van
deonderzoeksdoelen

• Eenvisvijvervan 1 ha
kandegrondwaterstandsverhogingineengeïrrigeerd
gebiedvan5tot25ha
reguleren

Grondwaterstand endrainage
Aanzienlijke hoeveelhedenwater kondenworden
bespaardingebieden metdiepe grondwaterstanden.Daardoorwerdendeuitspoelingsverliezenverminderdenookdegrondwaterstand
steegminder.Opzandgronden meteengeringer
vochthoudendvermogen moetdeirrigatiefrequentiewordenaangepastomdegrondwaterverliezentebeperken.Ingebieden metondiepe
grondwaterstanden iseendrainagesysteem nodig
omdegunstigezoutbalans indebodemte
behouden.Naaanlegvandrainage kunnende
irrigatiegiften nogverderwordenverminderddan
ingebieden metdiepegrondwaterstanden.
Hetdrainagesysteemdatopdeproefboerderijvan
deuniversiteitvanHisarisuitgetest,bleekgoedin
staattezijndegrondwaterstand tebeheersen.
Grondendiemetwaterverzadigdwarenendoor
zoutaangetast, kondenbinnenenkelejaren
wordendrooggelegd enontgonnen.
Opdeproefboerderij isookeenveelgoedkoper
verticaaldrainagesysteem getest, bestaande uit
eenreeksondiepewaterputtten. Ditbleekechter
minder effectief tezijn. Hetsuccesvanditsysteem
werdonderanderebelemmerddoordat pompen
uitvielenenbrandstof enonderdelen niet
voorradigwaren.

Beslissingondersteunend systeem
Deconclusiesenresultaten uit hetonderzoekvan
dit projectzijn maarbeperktgeldig,doordater
eengroteruimtelijkevariatie isinklimaaten
waterregime. Daaromiseenbeslissingondersteunendsysteemontwikkeldom
irrigatiedeskundigen,landbouwvoorlichtersen
wetenschapperstehelpenbijhetnemenvan
beslissingenoverdeirrigatieplanning ende
ontwateringsbehoefte (fig. 14).Ditsysteem,FIRM
genaamd,isgekalibreerd met resultatenvan
veldonderzoek engebruikt omlokale
aanbevelingenteextrapoleren naardehele
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• Fig. 14
Interactietussende
waterbeheerderenhet
beslissingondersteunend
systeembijhetnemen van
beslissingenoverirrigatieendrainagescenario's

WaterbeheerHaryana

deelstaat.Omhydrologische berekeningenen
evaluatievanwaterbeheer tevergemakkelijken, is
eenkoppelinggemaakttusseneengeografisch
informatiesysteem,eenhydrologisch model
(SWAP),eenoptimalisatieprocedure (ELECTRE) en
eenaantalalternatievenvoorwater-en
zoutbeheer opbedrijfsniveau.
Hetnutvanhetbeslissingondersteunend systeem
isaangetoond meteensysteemvoor duurzaam
waterbeheer opbedrijfsniveauvoor het huidige
gewassenpatroonvanHaryana.Onder
duurzaamheidwordt hierverstaandatde
grondwaterstanden stabielzijn,dathet
zoutgehaltevandebodemstabielenonschadelijk
is,endatdegewasverdamping meerdan75%
vandepotentiëleverdamping bedraagt.

BEHEERDER

WATER

AANBEVELINGEN

PRIORITEITEN

'CTl
- opbrengst
- grondwaterstandsbeheer
- verziltingsbeheer
- duurzaamheid

- irrigatie-interval
- irrigatie-hoeveelheid
- ontwateringsdiepte
-afwisselend gebruik
zoet en zoet water

BESLISSINGONDERSTEUNEND
SYSTEEM

f
Integraalwaterbeheer inSirsa

HefWaribandi-systeemvoor
devoorzieningvankanaalwaterisgebaseerdophet
principevanevenveelwater
voorallegrondeigenaren

Metdehuidige hoeveelheid kanaalwater kan
35% meerlandbouwgrondworden geïrrigeerd
dannugedaanwordt.Alsduurzaam
irrigatiebeheer opbedrijfsniveauwordt toegepast,
isin5 tot 10%vanHaryanaeenondergronds
drainagesysteem nodig.Omeenduurzaam
irrigatiebeheerteverkrijgen,moet hethuidige
starreWarabandi-systeemvoordistributievan
kanaalwaterwordenvervangendooreen
flexibelersysteem,waarmeewater kanworden
verstrektopdegewensteplaatseninde
benodigdehoeveelheden.

Hetwaterbeheer opbedrijfsniveau iseen
belangrijk element indehydrologische kringloop.
Hetprobleemdatdegrondwaterstand insommige
delenvanHaryanastijgteninanderedelendaalt,
wordt medeveroorzaakt doorwegsijpeling uitde
kanalenendoor regionalegrondwaterstroming.
Omdecomplexegevolgenvanregionaal
waterbeheerteanalysereniseengeïntegreerd
modelontwikkeld.Ditmodelissamengesteld uit
eenbestaandmodelvoor kanaalwaterbeheer
(SIWARE),dat metsuccesistoegepast inEgypte,
eneenandervoorgrondwaterbeheer(SGMP).
Hetgeïntegreerde modelistoegepast inde
omgevingvanSirsainhetnoordwestenvan
Haryana.Uitdeanalysebleekdathetirrigatiesysteemgoedfunctioneert, meteentotale
efficiëntie binnen hetprojectvan68tot 79%.De
gemiddeldevoorziening metkanaalwaterwas
voldoendeom indewinter enhetvroegevoorjaar
aandewaterbehoeftevangewassentevoldoen.In
dezomerentijdensdemoessonwerddewaterbehoeftevangewassenvoor 50tot 60% gedekt
door kanaalirrigatie enneerslag.Deuitspoelingsverliezenopdebedrijven bedroegencirca 50%van
detotaleuitspoeling naarhet grondwater.
Met hetgeïntegreerde modelisook onderzocht
wat ergebeurtalshetsysteemvandoorberekening
aandeboerenzouveranderen.Momenteel
wordendeboerenaangeslagenvoorde
oppervlakte landdiezeirrigeren.Ditnodigt nietuit
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ommetdezelfdehoeveelheidwater meerlandte
irrigeren.Alsdelastengebaseerdwordenopde
oppervlaktecultiveerbaar land,zalhet
waterverbruik perhectareverminderenende
uitspoeling metongeveer 15% dalen.De
noodzakelijkeaanlegvanondergrondsedrainage
ingebieden diegevoeligzijnvoorwateroverlast,
kandanvijftotvijftienjaarwordenuitgesteld.
Dezestrategiehadgeeneffectopdedalende
grondwaterstanden inhetcentralegedeeltevan
hetdistrictSirsa.

Fig. 15
GebiedeninSirsadie
gevoeligzijn voor
wateroverlastinde
uitgangssituatie(A)enbij
een waterverdelingdie
aansluitopde
waterbehoeftevanhet
gewas(B)
Hoog=wateroverlast
binnen5jaar
Matig=wateroverlast
binnen5tot15jaar
Laag=wateroverlastbinnen
15tot45jaar
Dabwali Mand
andu*"\

HethuidigeWarabandi-systeemvoorde
voorziening metkanaalwater isgebaseerdopde
cultiveerbareoppervlakteenophetprincipevan
evenveelwatervoorallegrondeigenaren.De
tijdstippenwaarop hetwaterverstrektwordt,
strokenechter niet metdewaterbehoefte vande
gewassen.Met hetgeïntegreerde modelisinSirsa
onderzochtwat heteffect isvaneenflexibel
systeemdatkanaalwater kanverstrekkenwaaren
wanneerdegewassenerbehoefteaanhebben
(fig. 15).Detotalehoeveelheidwater dieverspreid
werd,ishetzelfdegehouden.De
gewasverdamping namtoetenkostevande
grondwateraanvulling. Opdegrondendie
gevoeligzijnvoorwateroverlast, haddeze
maatregeleengrotereinvloeddanhetveranderd
betalingssysteem.Dezemaatregel bleekookin
staattezijndegrondwaterstandsdaling inhet
centraledeelvanSirsaeenhalttoeteroepen.
Risico van wateroverlast
| Hoog
I
I

RAJASTHAN

1 Laag
~1 Geen of dalende
grondwaterstanden

Toekomst
Hetonderzoeksproject heeft duidelijke
aanbevelingen opgeleverdvoorverbeteringvan
hetwaterbeheer inHaryana.Omdeze
maatregelen uittevoerenmoethet
irrigatiesysteemwordenaangepastenmoetde
maniervanwaterverdelingflexibelerworden.Pas
danzullenboerenviade landbouwvoorlichting
overtuigdkunnenwordenvandenoodzaakvan
duurzaamwaterbeheer.
Eenprobleemdat nogdenodigeaandacht
behoeft indetoekomst, isdeafvoervanzout
drainagewater uithetgebied.Ditiseen
gezamenlijk probleemvoordedeelstaten
Haryana,PunjabenRajastan.Eendrainagekanaal
van800kmlengtemeteenopvoerhoogtevan
200misnodigomovertolligwater,datzozoutis
dat hetzelfsvoordevisteelt nietmeer bruikbaar
is,uitdezegebiedenteverwijderen.Geziende
grote lengteenopvoerhoogtevanzo'n kanaalis
hetbelangrijk deaftevoeren hoeveelheid
drainagewater teminimaliseren,omdekosten
vandeinvesteringtedrukken.De
landbouwuniversiteitvanHisarbeschiktdoor dit
samenwerkingsproject nuoverde
simulatiemodellen entechniekenomuittezoeken
hoegrooteendergelijkedrainminimaal moetzijn.

Dabwali M a n d i / " *

Watersport:modelontwikkeling engebruikvan
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kustwateren
Watersportactiviteiten genieten in
Nederland grote belangstelling. Zwemmen
isnog steedsde populairste watersportactiviteit: ongeveer twintig procent van de
bevolking zwemt weleens inzee of in een
recreatiepias. Daarnaast zijn er ongeveer
één miljoen sportvissers,terwijl surfen en
kanoën beide door vier àvijf procent van
de Nederlandse bevolking wordt
beoefend.Verder kent de recreatietoervaart sindsdejaren zestig een vrij
continue groei. Dewatersport is dan ook
eenfactor van betekenis geworden inde
Nederlandse economie. Daarom heeft
SC-DLOeen waterrecreatiegeschiktheidsmodel ontwikkeld om de potentiële
geschiktheid van regio'svoor
watersportactiviteiten systematisch vast te
kunnen stellen.Ook ishet huidige gebruik
van de kustwateren onderzocht.

Kanoënwordtdoor
ongeveer5%vande
Nederlandsebevolking
beoefend

Vooreenaantal regio'sisdewatersporteen
belangrijkedragervanhetregionale inkomenen
dewerkgelegenheid.Anderzijds kaneen
(verdergaande) groeivandewatersporteen
bedreiginggaanvormenvoordenatuur-en
milieuwaarden inspecifiekewatersportregio's.
Dezeontwikkelingen endeintensiveringvanhet
rijksbeleidophetgebiedvandewaterrecreatie
hebben hetonderzoek naarwaterrecreatie
gestimuleerd.Daarbijontstond behoefteaaneen
modelomdegeschiktheidvanregio'svoor

watersportactiviteiten tebeoordelen.SC-DLO
heeft hiertoehetwaterrecreatiegeschiktheidsmodelontwikkeld.Ook isonderzoek
gedaannaardemotieven,gedragingenen
bestedingenvanwatersporters indeNederlandse
kustwateren.Deresultatenvanditonderzoek
maken hetmogelijkwaterrecreatieennatuur in
dekustwateren beteropelkaaraftestemmen.

Geschiktheidsmodel
Met hetwaterrecreatiegeschiktheidsmodeldat
SC-DLOheeftontwikkeld,kanmende
geschiktheidvangebiedenvoor
watersportactiviteiten beoordelen.Ditgebeurtvia
eenwaterrecreatiegeschiktheidsindex (WGI).Het
model isgetoetstvoordeOosterschelde,het
Markermeer, deGouwzee,hetUmeer,Gooimeer,
Eemmeer,Nijkerkernauw,Nuldernauw,
Wolderwijd,Veluwemeer,Drontermeer,
VossemeerenKetelmeer. Hetmodel beoordeelt
eengebiedopbasisvanacht
watersportactiviteiten, namelijkzeilen,varenmet
eenmotorboot,zwemmen,surfen,kanoën, vissen
vanaf deoever,vissenvanuiteenboot,enwadend
vissen.Vanelkeactiviteitzijnattributenverzameld
dievanbelangzijnomdegeschiktheidtekunnen
meten,zoalswaterdiepte,zwemwaterkwaliteit of
debereikbaarheidvandeoever.Erzijngegevens
overhettypewater,deoevers,devoorzieningen
enhetlandschap inhetmodelopgenomen.In
totaalzijntachtigverschillendeattributenvan
voornamelijktopografische kaartenen
waterkaartengeïnventariseerd.

Waterrecreatiegeschiktheidsindex
Dewaardenvandeattributenwordenper
watersportactiviteit omgezet inscorestussen0en
1envermenigvuldigd meteenwegingsfactor.Om
aanelkattribuut eengewichtte kunnen
toekennen isaanverschillende deskundigen
gevraagddeattributentesorteren naarvolgorde
vanbelangrijkheid. Hetgewichtvande
wegingsfactor isbepaaldaandehandvan'de
verwachtingswaardemethode'.
Perrecreatie-activiteit enperwatersportgebiedis
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Fig. 16
Geschiktheidvandeoevers
voorsurfen

Watersportkustwateren

vervolgenseenWGIberekend.Ditisdesomvan
degewogenscoresvanhetwatervanhetgebied
endegewogenscoresvandeoevers. Voor
zwemmenensurfenkomendaarnogde
gewogenscoresvandezwem-respectievelijk
surflocaties bij(fig.16).
HetNijkerkernauwscoortgoedvoorveel
recreatievormen.Demaximalescorebedraagt8
enhetNijkerkernauw haalt75%vandit
maximum,namelijk 6,03 (tabel3).Opvallendis
datdewatersportgebieden methunWGIdichtbij
elkaarliggenendatzeallemaal meerdan50%
vanhetmaximumscoren.Zelfsdehekkesluiter
Vossemeerhaaltmetzijnscorevan4,09 nog
51 %.Tochzijnerwelduidelijkeverschillen
wanneer naardeafzonderlijkeactiviteitenwordt
gekeken.Hetisdaaromvanbelangnietalleen
naardetotaleWGItekijken,maarook rekening
tehouden metdeactiviteiten-WGI's.

Simulaties
Inhetonderzoek komtduidelijk naarvorendatde
term waterrecreatie' eenvergaarpot isdiegeen
rechtdoetaandeafzonderlijkevormenvan
waterrecreatie. Hetmodelgeeftopeenredelijk
overzichtelijkewijzeaanwelkeattributenvoor
welke recreatievormenvanbelangzijn.
Hetmodelleentzichhierdoorgoedvoorallerlei
simulaties.Zokunnenvoorgenomen

beleidsmaatregelenwordendoorgerekend ophun
effectenvoordegeschiktheidvaneen
watersportgebied voorbepaaldevormenvan
recreatie.Desimulatieskunnenoptweemanieren
wordentoegepast.Alsmendegeschiktheidvan
hetaanbodwilverbeteren,zalde
beleidsinspanningzichvooralmoeten richtenop
deattributen dieeenhogewegingsfactor hebben
voordedesbetreffende activiteit. Daarnaastkan
wordendoorgerekendwelke effecten
beleidsmaatregelenvanuitanderesectoren,zoals
natuur enmilieu,opderecreatiezullenhebben.

Kustwateren
Degroeivanderecreatievaart heeftzichinde
afgelopenjarenverplaatstvandebinnenwateren
naardegroterekustwateren,zoalsde
Oosterschelde,deWaddenzeeendeVoordelta.
Aandenatuurwaarden vandezekustwateren
wordt delaatstejarenevenwelooksteedsmeer
belanggehecht.Zohebbendedriegenoemde
kustwateren planologischeenhoofdfunctievoor
natuur.Alleactiviteiten indezekustwateren,ook
detoeristisch-recreatieve,worden daarom
afgestemdopdenatuurfunctie.Omdeze
afstemming goedvormtegeven moet menweten
welke mogelijkheden erzijnomwaterrecreatieen
natuur indekustwateren samentelatengaan.
SC-DLOheeft hiertoezesverschillende
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Tabel3 Dewaterrecrei tlegeschlktheidsindex(WGI)perwatersportgebied
Watersport-

Zeilen

gebied

Motorboot-

Zwemmen Surfen

Kanoën

varen

Oever-

Boot-

Wadend

vissen

vissen

vissen

WGI

Oosterschelde

0,78

0,76

0,60

0,76

0,73

0,54

0,68

0,54

5,41

Markermeer

0,87

0,82

0,70

0,84

0,81

0,55

0,70

0,62

5,97

Gouwzee

0,74

0,80

0,61

0,66

0,70

0,57

0,79

0,63

5,53

Umeer

0,86

0,84

0,63

0,78

0,81

0,52

0,65

0,58

5,71

0,62

5,86

Gooimeer

0,80

0,82

0,69

0,84

0,81

0,57

0,69

Eemmeer

0,68

0,80

0,30

0,50

0,65

0,42

0,49

0,54

4,40

Nijkerkernauw

0,71

0,86

0,73

0,84

0,84

0,61

0,77

0,65

6,03

Nuldernauw

0,68

0,82

0,73

0,83

0,80

0,58

0,64

0,64

5,74

Wolderwijd

0,72

0,80

0,75

0,87

0,82

0,60

0,65

0,63

5,86

Veluwemeer

0,78

0,74

0,58

0,73

0,71

0,46

0,58

0,56

5,16

Drontermeer

0,61

0,77

0,61

0,76

0,70

0,47

0,53

0,58

5,06

Vossemeer

0,55

0,73

0,24

0,47

0,61

0,42

0,46

0,58

4,09

Ketelmeer

0,81

0,78

0,45

0,64

0,66

0,49

0,58

0,49

4,94

gemiddeld

0,74

0,80

0,59

0,73

0,75

0,53

0,63

0,59

Fig. 17
Procentueleverdelingvan
deintensiteitwaarmeede
respondentendroogvallen
ophetwadper
watersportactiviteit

watersportactiviteiten onderzocht:surfenen
bootvissen indeVoordelta,motorbootvaren inde
Oosterschelde,endroogvallen(meteenzeilboot
bijebophetwad),chartervarenenwadlopenin
deWaddenzee.Intotaalzijnongeveer860
interviewsafgenomen,waarbijgevraagd isnaar
dedoelendiedewatersporters nastreven,enhun
gedragingen indekustwateren.Ookhun
motievenomindekustwaterenterecreërenzijn
bijhetonderzoekgeïnventariseerd.

Aantal respondenten (%)

Hetblijktdatdekustwaterenvoorde zes
onderzochtetypenwatersportersvoorzien ineen
basisbehoefte aanontspanning.Centraal hierin
staandebegrippen rust,ruimte, vrijheid,
geestelijk ontspannenennatuur. Dezedoeleinden
sluiten inhetalgemeengoedaanbijnatuur-en
milieudoelstellingen.Zezijnalleensterker
ruimtelijk georiënteerd enmeergerichtop
belevingdandeveelalconcrete natuur-en
milieudoelstellingen. Dierichtenzichnamelijk
vooralopbeschermingvandefloraenfaunainde
kustwateren.

100
|

Surfers
in de Voordelta

~J Bootvissers
| Motorbootvaarders in de Oosterschelde

Hetwad

Droogvallers
in de Waddenzee

Nooit

Een enkele keer

O m de paar dagen

Vrijwel elke dag

Uitoogpuntvannatuur-enmilieubeschermingis
hetvanbelangomteweten hoeintensief
watersporters indekustwateren hetwad
gebruiken(fig. 17).Surfersenbootvissersinde
Voordelta enmotorbootvaarders inde
Oosterschelde blijken inovergrote meerderheid
(achtànegenvandetien)nooitdroogtevallen.
Vandedeelnemersaanchartertochten inde
Waddenzeezegteenkwartvandeondervraagden
nooit droogtevallen,terwijl derestinovergrote
meerderheidditslechtseenenkelekeerdoet.De

41

Watersportkustwateren

droogvallendezeilersindeWaddenzee latenzich
perdefinitieweldroogvallen,omdatzijopbasis
vandit kenmerkvoordeelnameaanhet
onderzoekzijngeselecteerd.Naarschattingkan
ongeveer eenderdevanallezeilersinde
Waddenzeealsdroogvaller worden
gekwalificeerd.Vanhenzegtdriekwart datzijdit
slechtseenenkelekeerdoen. Hieruitvaltafte
leidendatmaareenzeerbeperktaantal
watersporters indekustwateren droogvalt.Zeker
indeVoordeltaendeOosterscheldegebeurt dit
slechtssporadischenhoofdzakelijk bijplatendie
langsgeulenliggen.
Tijdenshetdroogvallen blijvensurfers,bootvissers
enmotorbootvaardersinhetalgemeenvlakbij
hunvaartuig,terwijl droogvallersinde
Waddenzeeendeelnemersaanchartertochten in
deWaddenzeezichwatverderophetwad
begeven.Tijdenshunverblijf ophetwaddoende
watersporters inhoofdzaak aanwandelen,
zwemmenen zonnen.

Regelgeving
Eenmaatregelterbeschermingvandenatuuren
hetmilieuindekustwaterenzalbeterworden
begrepenennageleefdalsdezemaatregelook
eenpositieveuitwerking heeftopdedoelenvan
dewatersporters. Erzaldusgezocht moeten
worden naarmaatregelenwaarmeede
gezamenlijke belangenwordengediend.Een
voorbeeld hiervan ishetstrevennaarbehoudvan

Insommigeregio'sisde
watersporteenbelangrijke
dragervanderegionale

hetongeschondenenopenkaraktervanhet
landschap indeWaddenzee.Ookmoet menbijde
afstemmingvanregelgeving bedenken datde
watersportersdekustwateren sterkassociëren
meteengevoelvanvrijheid.Vermoedelijk wordt
ditveroorzaakt doordegrootschaligheidvande
kustwateren endeafwezigheid vanmerkbareen
zichtbaremenselijkeingrepen.Voorderecreatieve
belevingvandekustwateren ishetdanookvan
belangdathetnatuurlijke,ongerepte karaktervan
hetgebiedbehouden blijft. Ditpleitervoorom
terughoudendtezijnmetnieuwe regelgevingen
zichtbarefysieke reguleringsmaatregelen.Verder
moeten deproblemenwaaropderegelgevingzich
richt,voorderecreanten herkenbaarzijn.
Hoeweldezestypen watersportactiviteiten
uiterlijk sterkverschillen,komende
achterliggende motievenvandedeelnemers
opvallendveelovereen.Voordeplanning,
inrichtingenhetbeheervandekustwateren
vormendezeovereenkomsten inmotieveneen
werkbarebasisomgebruikersactiefenvroegtijdig
bijdeplanvormingtebetrekken.Eendergelijke
benaderingvanplanning,inrichtingenbeheer
verbetert nietalleenhetdraagvlakvoorbeheerseninrichtingsmaatregelen, maarkanookde
effectiviteit enkwaliteitvandemaatregelen
verhogen.Omdatdewatersporters inde
kustwateren doeleinden nastrevendieaansluiten
bijdenatuur-enmilieudoelstellingen, kunnenzij
eenconstructieve partnerzijnbijoverlegover
sturendemaatregelen.
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Verstedelijking ennatuur in Centraal-Nederland
Deverstedelijking neemt in Nederland
steedsverder toe. Woningbouwprognoses
blijken voortdurend te moeten worden
bijgesteld. Door de toenemende
verstedelijking komt de natuur steeds
verder onder druk te staan,met name in
Centraal-Nederland. De ideeën over
verstedelijking indeVierde Nota
Ruimtelijke Ordening Extra uit 1990
(VINEX) worden daarom kritisch herzien en
geactualiseerd. In het lichtvan deze
ontwikkeling heeft het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer enVisserij (LNV)
een eigen visie uitgebracht opde relatie
tussen stad en land:deVisie
Stadslandschappen. Daarin wordt gesteld
dat niet alleen bedreigingen moeten
worden onderkend, maar dat vooral
nieuwe kansen moeten worden benut.
SindshetNatuurbeleidsplan in 1990verscheen,
vormt hetconceptvandeecologische
hoofdstructuur deruggegraatvanhet
natuurbeleid inNederland.Indeecologische
hoofdstructuur worden bestaande
natuurgebieden,nieuwe natuurontwikkelingsgebiedenenverbindingszones ineennetwerk met
elkaarverbonden.Devraagrijstechterwelke

In Centraal-Nederlandkomt
denatuursteedsverder
onderdruktestaandoorde
toenemendeverstedelijking

gevolgen detoenemendeverstedelijkingzal
hebbenopdenatuur indeecologische
hoofdstructuur.Zoudeecologische
hoofdstructuur niet moetenwordenaangepasten
uitgebreid,zoweltercompensatievande
negatieveeffecten alsvoordeverstedelijking
zelf?
InopdrachtvandeRijksplanologische Diensten
deDirectieNatuurbeheer vanhetMinisterievan
LNVheeftSC-DLOsamenmetBureauVistade
relatietussenverstedelijking ennatuur bestudeerd
indestedenringvanCentraal-Nederland.De
studie heeftverkendwelke knelpuntenenkansen
erzijnvoordenatuur bijverschillende
verstedelijkingsoptiesvoordelangetermijn.

Verstedelijking met
natuurontwikkeling
Inhetonderzoekzijntweefasendoorlopen,de
planvormingendeplanevaluatie. Bijde
planvormingzijneerstvieroptiesvoor
verstedelijking inkaartgebracht, uitgaandevan
eenbehoefteaan500000nieuwewoningenvoor
2015.Vervolgens isbinnendemogelijkhedenvan
iederverstedelijkingsconcept gezochtnaar
compensatievoordeecologischeverliezen
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Fig. 18
Schematischevoorstelling
vandevier
verstedelijkingsconcepten
metnatuurcompensatie

DIFFUUS

V •. •

• • . ••

."V-I
• •

. ...•»

*T

••• .• •
•

Stad

Nieuwmoeras

Nieuwbos

Complexgrasland/bos

(fig. 18).Rekeninghoudendmetdekansenvoor
uitbreidingvandeecologischehoofdstructuur is
uitgegaanvan25000hanieuwe natuur.
Inhetconcept RINGwordt het
verstedelijkingsbeleid vandeVINEX
gecontinueerd.Ditbetekenteenverdere
verdichtingvandestedenring,metnameinde
Randstad.Hetverliesaannatuur wordt
gecompenseerd door kansenvoor
natuurontwikkeling inhetGroeneHartte
benutten:aanlegvangroengebieden inde
droogmakerijen aandebinnenflankvande
stedenringenuitbreidingvande
laagveenmoerassenopde"blauweas'doorhet
veengebied.

• • : • *

Extensiefgrasland

Ook inhetconceptSCHUIFwordt hetVINEXbeleidgecontinueerd,maardeverstedelijking
wordtverschoven naarhetzuidenenoostenvan
destedenring.Hierdoor kunnende'poorten'
(openingen indestedenring)wordenbenutom
nieuwelandgoederenteontwikkelen.Tevensis
gekozenvooreenwatersysteembenadering:
moerasgebieden(schoonwaterbekkens) worden
ontwikkeld indedroogmakerijen engroterebösennatuurgebiedenopdehogerezandgronden
binnenhetzelfdestroomgebied.
Hetconcept INFRAgaatuitvanverstedelijking
langsdeinfrastructuur doorhetGroeneHarten
deCentraleOpenRuimte.Boscorridorsworden
aangelegd langsdeverstedelijkingsassenter
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Tabel4 DevierlandschapstypenmethunIndicatievediersoorten

moeraslandschappen, open cultuurgebieden en

Landschapstype

Indicatievediersoorten

devolgende ecologische criteria gehanteerd:

moeraslandschap

bruinekiekendief, aalscholver, bever,otter

bereikbaarheid.

boslandschap

groenespecht,havik,edelhert, boommarter

Voor deevaluatie van deverschillende concepten

kleinschalig landschap

bunzing,das, vos

zijn twee modellen gebruikt, beide gebaseerd op

open cultuurlandschap

grutto,kolgans

een raster-georiënteerd geografisch

kleinschalige landschappen (tabel 4). Hierbij zijn
habitatkwaliteit, populatiegrootte en

informatiesysteem: het model SHAPEom de
habitatkwaliteit en populatiegrootte te berekenen
en het model GRIDWALK voor de bereikbaarheid.

compensatie van het natuurverlies en voor de
recreatie. Verder worden twee nieuwe grote

Uit de modelberekeningen en kaartvergelijkingen

moerascomplexen aangelegd, terwijl ook de

konden conclusies worden getrokken over de

'poorten' in destedenring -op de overgangen van

ecologische gevolgen van verstedelijking en de

de duinen naar het Groene Hart -worden benut

compensatie ervan met natuurontwikkeling. De

voor deaanleg van nieuwe landgoederen.

conclusies zijn uitgedrukt intoe- of afname van

In het concept DIFFUUSgeven rijk en provincie

habitatkwaliteit, populatiegrootte en

weinig sturing aan deverstedelijking. Dit leidt tot

bereikbaarheid. Daarnaast isaandacht besteed

een verspreid patroon van nieuwe bouwlocaties.

aan het effect en deeffectiviteit (rendement) van

Dediffuse verstedelijking wordt - met een grote

de nieuwe natuur alscompensatie voor de

betrokkenheid van omwonenden - lokaal

verstedelijking. Deecologische gevolgen zijn

gecompenseerd door aanleg van kleine

steeds vergeleken met deeffecten van de

oppervlakten bos, moeras en beheerslandbouw,

gerealiseerde ecologische hoofdstructuur.

wat een divers enversnipperd landschap zal
opleveren.

Habitatkwaliteiten
populatiegrootte
Gevolgenvoor de natuur
Alle vormen van verstedelijking zonder
Bijde evaluatie isvooral gekeken naar het effect

natuurcompensatie leiden tot een afname van

van versnippering op bovenregionaal niveau.

geschikt leefgebied (tabel 5). Het habitatverlies is

Dertien diersoorten zijn hiervoor geselecteerd, die

in relatieve zin echter meestal niet zo groot, als de

indicatief zijn voor boslandschappen,

regionale afname wordt gerelateerd aan de totale
arealen van soorten in het studiegebied. Het effect
van de grote randlengte isbij diffuse

Tabel5 Effecten van devierverstedelijkingsconcepten- metenzonder
natuurcompensatie- opdehabitatkwaliteit, uitgedruktalsafnameof

verstedelijking (DIFFUUS) het grootst. Meestal is

toenamevan hetleefgebiedvoordeindicatievediersoorten

bij de keuzevan de locaties al rekening gehouden

•

afname>5%

•

afname2-5%

-

afname<2%

A.
A

met de geplande ecologische hoofdstructuur. Ook

toename >5%
toename2-5%

de populatiegrootte wordt bij diffuse

toename <2%

verstedelijking het meest negatief beïnvloed
(versnippering door toename van kleinere

Landschapstype

DIFFUUS

INFRA

zonder met

zonder met

RING

populaties).

SCHUIF

zonder met

zonder met

Compacte verstedelijking (RING) leidt tot het
minste habitatverlies. Lineaireverstedelijking en

opencultuurlandschap

•

•

moeraslandschap

•

kleinschalig landschap

T

T

•

boslandschap

•

T

•
T

T
A

Y
r

Y
•

verbinding van stedelijke agglomeraties (INFRA
resp. RING) hebben een sterke barrièrewerking en
daardoor een isolerend effect op de (potentiële)
leefgebieden.
Extra natuur zorgt vrijwel altijd voor winst in
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Bereikbaarheid
Tabel 6

Effecten var

de vier

verstedelijkingsconcepten - met en zonder

natuurcompensatie - op de bereikbaarheid van de verbindingszones in de
ecologische hoofdstructuur
•

geen effect

T

matig negatief effect

A

ma tig positief effect

•

sterk negatief effect

A

sterk positief effect

Y

zeer sterk negatief effect

•

zeer sterk positief effect

Verbindingszone

Utrechtse Heuvelrug

DIFFUUS

INFR/>

RING

SCHUIF

zonder met

zonde r met

zonder met

zonder met

T

Y

•

•

•

T

•

T

#

•

•

A

•

•

~p

•

•

Y

T

•

A

•

•

T

Duinen -Groene Hart

T

T

'W

A

Oost-Brabant-

T

T

•

•

Grote rivieren

•

•

•

Blauwe as

•

•

T

A

Groene Hart

^

West-Brabant

habitatkwaliteit, zoweltenopzichtevande
huidigesituatiealstenopzichtevande
ecologische hoofdstructuur. Vooralvoor
diersoortenvanbos,moerasenkleinschalig
cultuurlandschap zijnmeerpotentiële habitatste
verwachten (tabel5).Dooraanlegvanbossenen
ontwikkeling vanmoerassenzullensoortenvan
grootschalige opengebieden,zoalsweidevogels
enganzen,echterverderafnemen.
Dehabitatwinstvandeextra natuur betekent
meestalookeentoenameindepopulatiegrootte.
Alsechterdehuidigepopulatieergkleinis,kan
ookdetoegenomen populatie nogtekleinzijn
omteoverleven.Hetconcept INFRAbijvoorbeeld
zaldoor moerasaanlegdehabitatvoorotters
vergroten,zonder datdit kanleidentoteen
zelfstandige populatie.Deverbinding methet
Vechtplassengebied,diedoordeverstedelijking
wordtverbroken,blijkt hiervanvitaalbelangte
zijn.
Dealgemeneconclusie luidt:voorsoortenmet
eengroot leefgebied kandecompartimentering
moeilijkwordengecompenseerddoor binnenhet
compartiment hethabitatareaaltevergroten.

Deconcepten RINGenINFRAzonder
natuurcompensatie hebbeneennegatief effectop
debereikbaarheidvanpotentiële leefgebieden
vanuitdebestaande brongebieden (tabel6).
Hierdoorwordenookopbovenregionaal niveau
deecologischeverbindingenverbroken,zowelin
de"groeneas'(duinen-Veluwe,fig. 19)alsinde
"blauweas'(Biesbosch-IJsselmeer, fig.20).
Behalveaanareaalvergroting isbijde
natuurcompensatie ookaandacht besteedaan
verbeteringvandeverbinding.Depositieve
effecten hiervanvalleninhetalgemeentegen
(tabel6).Hetgeheelaanbelemmeringen blijft
namelijkerggroot,ondanksdehabitatwinst ende
geplandeecoducten.Verder kandeverbinding in
potentiewelverbeterdzijn,maardatlevertgeen
winstopalserindeomgevinggeenbestaande
brongebieden zijn.
Dealgemeneconclusie is:voorsoorten meteen
groot leefgebiedzijn robuusteeningrijpende
voorzieningen nodigombovenregionale
uitwisselingtussenpopulatiestewaarborgen.De
extra natuur draagt hieraanteweinigbij.Op
langetermijnzaldit leidentotverdere
compartimentering vangroteeenheden natuur bij
alleconcepten.

Beleidsaanbevelingen
AlsdeRandstadzichverderverdicht(concept
RING),zijnergoedekansenvoor grootschalige
natuurontwikkeling (bos,moeras)inhetGroene
HarteninderestvandeCentraleOpenRuimte.
Knelpuntentredenopwanneer doorde
verdichtingdepoortenzoudenworden
afgesloten.Ditgeldt metnamevoorde
moerasverbindingen vandeecologische
hoofdstructuur (Biesbosch-NieuwkoopsePlassen
-Vechtplassen-Oostvaardersplassen).
Verschuivingvandeverstedelijking naarzuiden
oost(conceptSCHUIF)kandedrukopde
Randstadenigszinsopheffen.Ineensterkdoor
bestaandebarrièresversnipperdeomgeving blijft
heteenzwareopgavedebestaandeverbindingen
teversterkendanwelnieuweaanteleggen,
bijvoorbeeldecoducten.
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Boommarter
Potentieel leefgebied
Onbereikbaar
|

| Zeer moeilijk bereikbaar (<0,1%)
• Moeilijk bereikbaar (0,1-1%)
' Redelijk bereikbaar (1-10%)

^ ^ ^ Goed bereikbaar (>10%)
Dispersiegebied
[

| Zeer moeilijk bereikbaar (<0,1%)
| ] Moeilijk bereikbaar (0,1-1%)
| Redelijk bereikbaar (1-10%)
• Goed bereikbaar (>10%)

Actueel leefgebied

Stedelijk gebied
Uitbreiding volgens INFRA

Fig. 19
Dispersiepatronen en bereikbaarheid vanpotentiële leefgebieden voorde boommarter na realisatie van de ecologische hoofdstructuur (A) en
na realisatie van het concept INFRA zonder natuurcompensatie (B)
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Bever
Potentieel leefgebied
|
|

Onbereikbaar
j Zeer moeilijk bereikbaar (<0,1%)
| Moeilijk bereikbaar (0,1-1%)
J Redelijk bereikbaar (1-10%)
j ] Goed bereikbaar (>10%)

Dispersiegebied
|

| Zeer moeilijk bereikbaar (<0,1%)
| Moeilijk bereikbaar (0,1-1%)
Redelijk bereikbaar (1-10%)
Goed bereikbaar (>10%)

Actueel leefgebied

Stedelijk gebied
Uitbreiding volgens INFRA

Fig. 20
Dispersiepatronen enbereikbaarheid vanpotentiële leefgebieden voor de bever na realisatie van de ecologische hoofdstructuur (A)en na
realisatie van het concept INFRA zonder natuurcompensatie (B)
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Alsmennieuwenatuurwilontwikkelenter
compensatievanverstedelijking,moetmen
bedenkendatbelangrijke kerngebiedenvande
ecologische hoofdstructuur meestalbuitende
stedenring liggen.Depotentiesvoorversterking
enuitbreidingvandeecologische hoofdstructuur
indeCentraleOpenRuimtezijnechtergroot.Er
zijngoedekansenvoordeaanlegvangrote,
soortenrijke bossenindedroogmakerijenen
kleinschalige bossenopdeoeverwallen.Ookde
ontwikkeling vangrotemoerascomplexenis
kansrijk inhetGroeneHartenhetaansluitende
rivierengebied.
Deisolatiediehetgevolgisvanverstedelijking,
kanwordengecompenseerd doorde
leefgebiedentevergroten.Bijtekleine populaties
kanditleidentot levensvatbarepopulatiesalsmet
deoppervlaktevergroting eenkritischniveau
wordt overschreden.Eengoedelocatiekeuzevoor
verstedelijking ennatuurontwikkeling zalhet
rendementvandenieuwe natuurvergroten,
waardoor eenkleinereoppervlakteaannatuur
voorcompensatie nodigis.
Verstedelijking engrootschalige
natuurontwikkeling kunnen beidehet leefgebied
vanganzenenweidevogelsverkleinen.Geziende

Extranatuurals
compensatievoor
verstedelijkingheefteen
positiefeffectop
diersoortenvan
kleinschalige
cultuurlandschappen

internationale betekenisvandeze natuurwaarde
moetenweindeplanningbehoedzaamomgaan
metdebestaandeopenruimte. Natuurontwikkeling moetook inverbandworden
gebracht metfunctiesdiegekoppeldzijnaan
verstedelijking,zoalsrecreatie,waterwinning enberging,enontgronding.
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Informatieoverdracht

Feitenen cijfers

Depublikaties in 1995zijnonderverdeeld inhoofdgroepen.Inditoverzichtzijnalleenaantallen
opgenomen.Volledigetitelbeschrijvingen ensamenvattingen zijngepubliceerdinScoop, het
viermaandelijkse referatenbulletin vanDLO-StaringCentrum.

Vorminformatieoverdracht

4)

Onderwijs

Lezingen

3)

Publikaties

1)intotaal 348
2) intotaal 58; 30 inde Nederlandse taal
en 28 in een anderetaal (vnl. Engels)
3) intotaal 169; 107 in de Nederlandse taal
en 62 in een andere taal(vnl.Engels)

Posterbijdragen

Herkomstvan
buitenlandse bezoekers
aanDLO-Staring
Centrum in 1995

4) intotaal 56colleges,voornamelijk aan
universiteiten en hbo-instellingen
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Publikaties
120
Nederlandstalig

96

Anderstalig (vnl. Engels)

44
37
27
12

Strikt wetenschappelijke
artikelen 1 '

Wetenschappelijke
bezoekenvan
medewerkersvanDLOStaringCentrumaanhet
buitenland in 1995

Aantal bezoeken
•

1- 5
]

6-10
Î811

Algemeen
wetenschappelijke
artikelen 2 '

Onderzoeksverslagen3'

1)voornamelijk artikeleninwetenschappelijketijdschriftenenbijdragenvoorcongressenen boeken
2)voornamelijkartikeleninvakbladen, zoalsLandinrichting,H20,Recreatieen Toerisme
3)voornamelijk DLO-StaringCentrumrapportenen reports
4)betreftonderandereJaarverslag,Scan,referatenbulletinsen folders

Diverse
publikaties4'
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Financiën
Inkomstenenuitgaven

Feiten en cijfers

Degegevensoverinkomstenenuitgavenzijngebaseerdopdeperiode 1-1-1995toten met
31-12-1995. Hettotalebudget bedroeg33,9 miljoengulden.

Inkomsten

Uitgaven
Automatisering 3,5%

Materiële lasten
en apparatuur

Opdrachten

Vaste
medewerkers

Tijdelijke
medewerkers

Overig 2,6%
Subsidie Min. van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij

Overig

Inkomsten uit
opdrachten

Internationale organisaties
(vnl. EU)
Bedrijfsleven 2,5%
Bedrijfs- en Waterschappen

Min. van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij

Provincies
Min. van Volksgezondheid,
Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer
Min. van Buitenlandse Zaken 3,4%
(vnl. Directoraat-Generaal voor
Internationale Samenwerking)

Medewerkers

mn_

van Verkeer en Waterstaat

OpDLO-Staring Centrumwerkten per31-12-1995 321 personen,268mannenen53vrouwen.Het
aantalvaste(A-)formatieplaatsen bedroeg206,6enhetaantaloverigeformatieplaatsen 83,1, beide
omgerekend naar38uur.

Samenstelling
Alle medewerkers

Tijdelijke medewerkers

Tijdelijke
formatie

Z-formanten

Tijdelijke
A-formanten
Boventallige
A-formanten 3 , 1 %
AssistentenIn-Opleiding 2,5%

Gedetacheerden
WSW*-medewerkers
Gewetensbezwaarden 2,5%

P-formanten

Vaste (A-)formatie
Wet Sociale Werkvoorziening
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Onderzoeksprogramma's

Feitenencijfers

Overzicht lopende DLO-programma'swaarvan SC-DLO detrekker is,per 1april 1996. Tussen haakjes is
de geplande capaciteit in 1996 in kiloflorijnen aangegeven (gefinancierd door resp. MLNV Dir.
Wetenschap en Kennisoverdracht, projectopdrachten overig MLNV, projectopdrachten derden en totaal);
de programmaleider(s) zijn daaronder vermeld.Van elk programma isde doelstelling in het kort
beschreven.

Programmanummer,

Werktitel en doel

geplande capaciteit en
programmaleider(s)

207

Instrumentarium milieubeleidsevaluatie

(894+865+647=2406)

Ontwikkelen enverbeterenvanmodellenvoordeevaluatievandemilieu-effecten ende

J.H.A.M. Steenvoorden

ontwikkeling vaneenduurzameeneconomische landbouw inhetkadervande
Structuurnota Landbouw, hetMeerjarenplan Gewasbescherming,het
Natuurbeleidsplan endeactiviteitenvoor het Milieuplanbureau

223

Fysische bodemkwaliteit

(1282+0+938=2220)

Wetenschappelijk onderbouwen vanmaatregelenenbeheerswijzenomhetfysisch

A.L.M,vanWijk

bodemmilieu intactte houdenen/of teverbeteren inrelatietot bodemfunctiesvoor
landbouw,envoorwater-,milieu-ennatuurbeheer

224

Bodemverontreiniging en bodemsanering

(722+290+1387=2399)

Ontwikkelenvanmethodenomeffectentevoorspellenvanbodemverontreiniging,

W.de Vries

-beschermingen-sanering,methetaccentoptransport eninteractieprocessen,diede
mobiliteitendeconcentratievanstoffen inbodemengrondwater bepalen

226

Waterbeheer voor landbouw ennatuur

(1558+922+1155=3635)

Onderzoek naarhetkwantitatieveenkwalitatievewaterbeheer inhetlandelijkgebied,

J. Hoeks

waarbij rekeningwordtgehouden metdeeisenvanlandbouw, natuur,
drinkwatervoorziening enmilieu

228

Ruimtelijke patronenenvariabiliteit van bodemen grondwater

(1434+2915+75=4424)

Ontwikkelenvanconceptenenmethodenvooreenkwantitatieve beschrijvingvande

B.J.A. van derPouw

ruimtelijkeentemporelevariabiliteitvanbodemenfreatischgrondwater; uitvoerenvan
gebiedsdekkende bodem-engrondwaterinventarisaties; actualiseren,toepassenen
beherenvaneenlandsdekkend BodemkundigInformatiesysteem(BIS)

229

Agro-ecologischeevaluatievan landvoorduurzaam gebruik

(458+72+325=855)

Ontwikkelenvanmethodenommogelijkhedenenbeperkingenvoor hetgebruikvan

CA. vanDiepen

landgebiedsdekkendteevaluerenopbasisvanfysisch-ecologische factoren

230

Geografische informatiesystemen

(602+20+40=662)

OpbouwenvanGeografische Informatiesystemen (GIS);koppelenvanGISaan

A.K. Bregt

simulatiemodellen;ontwikkelen vanmethodenvoorgegevensverzameling,verwerking
enpresentatie
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231

Landschapskwaliteit

(980+779+140=1899)

Onderzoek naaraardkundigewaarden,historisch-geografische waarden,enbeleving

JA. Klijn

engebruikvanlandschappen

232

Ontwikkelingssamenwerking met betrekking tot landenwater

(550+0+1349=1899)

Vaktechnischenorganisatorisch ondersteunenvaninstellingen in ontwikkelingslanden

l/l/. Andriesse

ophetgebiedvanland-enwateronderzoek, metnamelandinventarisatie en-evaluatie;
specifiek onderzoek ophetgebiedvanlandenwater,gerichtopmethodenontwikkeling,modelonderzoek entoepassingen

272

Recreatie entoerisme

(1650+25+125=1800)

Beschrijvenenanalyserenvanderolendebetekenisvanrecreatieentoerismebijde

A.G.J. Dietvorst

instandhouding enontwikkelingvanduurzaamheid enkwaliteit indegroene ruimte
enerzijdsendebetekenisvanbos,natuurenlandschapalsbasiselementvoor het
toeristisch-recreatieve produkt anderzijds

273

Remotesensing,monitoringvandeomgeving

(429+0+557=986)

Stimulerenvandetoepassingvanremotesensing;ontwikkelenvanmethodendie

G.J.A. Nieuwenhuis

aansluiten bijtoekomstigesatellietsystemen;koppelenvanremotesensingmet
modellenophetgebiedvanmilieuenklimaat

274

Planning groene ruimte

(1689+862+622=3173)

Ontwikkelenvanmonitoringsystemenenruimtelijke planvormingsmethoden;bieden

W.deHaas

vangeïntegreerde ruimtelijke oplossingenvoor problemenopdiverseschaalniveaus;
gebiedsgerichte integratievaninstrumentenophetgebiedvanruimtelijkeordening,
water-enmilieubeheer; onderzoek bestuurlijkeaspectenenbeleidsevaluatie

275

Landschapsecologischesysteemanalyse

(1637+864+110=2611)

Integratievanabiotischeenbiotischekennisenmethodenvoor planvormingen

W.B. Harms

planevaluatie indevormvanlandschapsecologische, beslissingsondersteunende
modellen

276

Emissiesenecotoxicologische risico'svan bestrijdingsmiddelen

(1749+709+339=2797)

Onderbouwenvanoverheidsbeleidvoor bestrijdingsmiddelen enverwantetoxische

J.J.T.I. Boesten

verbindingen inlandbouwenmilieu.Onderzoek naarlotgevallenvan

Th. Broek

bestrijdingsmiddelen inverschillende milieucompartimenten,emissieroutes, effecten
vantoxischestoffen opniet-doelwitorganismenenlange-termijneffectenin
ecosystemen

288

Fosfordynamiek inlandbouwgronden ende nutriëntenbelasting
vangrond-en oppervlaktewater

(887+350+333=1570)

Ontwikkelenvanmodellenenmaatregelenomhetlandbouw-, natuur-en

A. Breeuwsma

milieubeleidte onderbouwen
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Overzicht lopende DLO-programma'swaaraan SC-DLO meewerkt, per 1april 1996. Tussen haakjes isde
geplande capaciteit bij SC-DLO in 1996 in kiloflorijnen aangegeven (gefinancierd door resp. MLNV Dir.
Wetenschap en Kennisoverdracht, projectopdrachten overig MLNV, projectopdrachten derden en totaal);
de deelprogrammacoö rdinator isdaaronder vermeld.Van elk programma isde doelstelling van het
SC-DLO-aandeel in het kort beschreven

Programmanummer,

Werktitel endoel SC-DLO-aandeel

geplande capaciteit
en contactpersoon

120

Bos-en natuurontwikkeling

(81+242+50=373)

Geïntegreerdabiotischenbiotischonderzoek naarmogelijkhedenvan

I.A. Klijn

natuurontwikkeling metalscase-studiehetbeekdalvandeDrentseAa;tevens
onderzoek naargeografische kansrijkdom

121

Natuurgerichte normstelling voor stoffen

(120+76+0=196)

Onderzoek naarlotgevallenentransportvanpolicyclischearomatische

J. Harmsen

koolwaterstoffen (PAK's)inhetabiotisch milieuendemodelleringvanstofstromenvan
PAK'sinecosystemen

260

Duurzaam landgebruik,voedselvoorziening enmilieuin ontwikkelingslanden

(34+0+0=34)

Ontwikkelenvaneenmethodevoorgeïntegreerde landgebruiksplanning indetropen

E.M.A. Smaling
267

Klimaatverandering i.r.t.landgebruik endekwetsbaarheid vande landbouw

(119+0+433=552)

Onderzoek naar interactiestussenlandoppervlak enatmosfeer, landgebruiken

J. Hoeks

kwetsbaarheidvanlandbouwkundige systemen,enkwetsbaarheidvan
(eco)hydrologischesystemen

291

Biodiversiteit inbodemenvegetatie inrelatietot natuurontwikkeling en

(67+0+0=67)

Onderzoek naarfysischeenmorfologische aspectenvandebodemonder gangbare

J.F.Th. Schoute

engeïntegreerdeakkerbouwennaardewisselwerkingtussenbodemstructuur en

milieukwaliteit

bodembiota
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Overzicht SEO-projecten (strategische expertise-ontwikkeling) per 1april 1996

Projectnummer,

Titel project

geplande capaciteit (kf)
en projectleider
SEO-Instituut
7468, 136,DJ. Brus

Kennissysteemontwerpenvoorbodeminventarisatieplannen

597, 68,P.i Adriaanse

Risico-modellering bestrijdingsmiddelen

581, 136,J.F.Th. Schoute

Ontwikkelenvanmicromorfologischewaarnemingsmethoden en-technieken
voor landfarmingenecologische bodemtypologie

612, 136,

Remote-sensingfluxenvoorweersvoorspelling

W.G.M. Bastiaanssen
SEO-Concern
580,226,FR. Veeneklaas

Plattelandsvernieuwing; methodiekenvoorscenariostudiesenevaluatie-vooraf
(metlBNenLEI)

600, 144,
L.F.M, van denAarsen

Bestuurlijke problematiek landbouw enlandelijk gebied(metLEI)
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Bestuuren
Adviescommissies

Bestuur

Interprovinciaal Overleg(IPO)

Voorzitter: drs. P. Slot,

ir.TA. Sprong,

(per 1 april 1996)

DienstLandinrichting enBeheer Landbouwgronden

Rijkswaterstaat, Rijksinstituutvoor Integraal

Secretaris:Dr. A.N.van derZande,

Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling

DirecteurDLO-StaringCentrum

ir.W.P.C Zeeman,

Leden:ir.Sk.A. Brouwers,

Staatsbosbeheer

ProvincieFriesland,Hoofdgroep RuimteenMilieu;
InterprovinciaalOverleg(IPO)

Adviescommissie Bodembeheer

ir.F. Gietema,

Voorzitter:ir.H. Wieling,

GrontmijNV

MinisterievanLandbouw, Natuurbeheer enVisserij,

prof. dr.J. deJong,

Informatie-enKenniscentrum Landbouw

Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal

Secretaris:ir.B.J.A. van derPouw,

Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling

DLO-StaringCentrum,Hoofdafdeling Landinventarisatie

drs.W.M.deJong,

en-evaluatie

Rijksplanologische Dienst

Leden:ir.R. van den Berg,

ir.H.van'tLand,

RijksinstituutvoorVolksgezondheid en Milieuhygiëne

Landbouwschap

drs. S.J. deJong,

ir. J.M.J. Leenen,

ProvincieZuid-Holland,DienstWaterenMilieu;

UnievanWaterschappen

Interprovinciaal Overleg(IPO)

P. Nijhoff,

ir. P.J. Kusse,

Stichting Natuuren Milieu

Dienst LandinrichtingenBeheer Landbouwgronden

Adviseur:dr.D. vanZaane,

vacature,

DienstLandbouwkundig Onderzoek

Landbouwschap
drs. A.J.F.M. van Opstal,

Adviescommissie Waterbeheer

MinisterievanLandbouw, Natuurbeheer enVisserij,

Waarnemend voorzitter:prof.dr.R.A. Feddes,

Informatie-enKenniscentrum Natuurbeheer

Landbouwuniversiteit, Vakgroep Hydrologie,

ir.Th.J.M. Peters,

Bodemnatuurkundeen Hydraulica

Ingenieursbureau OranjewoudBV

Secretaris:dr.J. Hoeks,

prof.dr.J. Sevink,

DLO-StaringCentrum,Hoofdafdeling Waterbeheer

UniversiteitvanAmsterdam,

Leden:ir.S.S.i. Dragt,

Vakgroep FysischeGeografieenBodemkunde

UnievanWaterschappen

dr.R. van Venetië,

ir.S. van Dijk,

MinisterievanLandbouw, Natuurbeheer enVisserij,

Landbouwschap

DirectieMilieu,Kwaliteit enGezondheid

mw.ir. L. Harkink,

ir.W.P.C. Zeeman,

MinisterievanLandbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Staatsbosbeheer

DirectieMilieu,Kwaliteit enGezondheid
J.T.M.HuininkM.Sc,

Adviescommissie Milieutoxicologie

MinisterievanLandbouw, Natuurbeheer enVisserij,

Waarnemend voorzitter: dr.R.D. Woittiez,

Informatie-enKenniscentrum Landbouw

Plantenziektenkundige Dienst

ir.P.J. Kusse,

Secretaris:dr.P. Leeuwangh,

DienstLandinrichtingenBeheer Landbouwgronden

DLO-StaringCentrum,Hoofdafdeling Milieubescherming

drs.G.W. Lammers,

Leden:mw.mr.M.L.C, vanAssen,

MinisterievanLandbouw, Natuurbeheer en Visserij,

NederlandseStichtingvoorFytofarmacie

Informatie-en Kenniscentrum Natuurbeheer

dr.T. Breimer,

ir.E.J.J. vanSlobbe,

MinisterievanLandbouw,Natuurbeheer en Visserij,

HeidemijAdviesbureauBV

Informatie-enKenniscentrum Landbouw

ir.J.GW. Nieuwenhuis,

drs. F. Fennema

ProvincieUtrecht, DienstWater enMilieu;

MinisterievanLandbouw, Natuurbeheer en Visserij,
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DirectieMilieu,Kwaliteit enGezondheid

DirectieGroene RuimteenRecreatie

drs.C.van derGuchte,
Rijksinstituutvoor IntegraalZoetwaterbeheeren

Adviescommissie Openluchtrecreatie

Afvalwaterbehandeling

Voorzitter: ir. A.A. Draijer,

mw.drs.M.H.J. Klein,

MinisterievanLandbouw, Natuurbeheer en Visserij,

MinisterievanLandbouw, Natuurbeheer enVisserij,

DirectieGroene RuimteenRecreatie

Directie Natuurbeheer

Secretaris:prof.dr. A.G.J. Dietvorst,

prof.dr. J.H. Koeman,

DLO-StaringCentrum,coördinator openluchtrecreatie-

Landbouwuniversiteit, VakgroepToxicologie

onderzoek

ir.JJ.G.W. Ottenheim,

Leden: G. Baaij,

Landbouwschap

Verenigingvanrecreatie-ondernemers inNederland
(RECRON)

Adviescommissie Landinrichting en

mw.M.M. Dekker,

Landschapsontwikkeling

ANWB

Voorzitter: ir.H.R. Oosterveld,

mw.drs. A.A.Hinloopen,

MinisterievanLandbouw, Natuurbeheer en Visserij,

MinisterievanEconomischeZaken,DirectieDiensten

Directie Natuurbeheer

mw.drs.G.J. Laman,

Secretaris:dr. J.A. Klijn,

Rijksplanologische Dienst

DLO-StaringCentrum, Hoofdafdeling

J.J. Lottgering,

Landschapsontwikkeling

Provincie Friesland,Hoofdgroep RuimtelijkeOrdening;

Leden:ir.M.C.vanden Berg,

Interprovinciaal Overleg(IPO)

DienstLandinrichting enBeheer Landbouwgronden

ir.H.J. Proper,

ir.W.P.M. Gerrits,

MinisterievanLandbouw, Natuurbeheer en Visserij,

ProvincieDrenthe,DienstRuimteenGroen;

Informatie-enKenniscentrum Natuurbeheer

Interprovinciaal Overleg(IPO)

drs. P. Rens,

ir.R.J.I.M. van derHam,

OverlegSamenwerkingsorganen Openluchtrecreatie

NederlandseVerenigingvoorTuin-en

ir. J.L.M, vanderVoet,

Landschapsarchitectuur BNT

Landbouwuniversiteit, coördinatorWerkgroep Recreatie

ir.B.P.G.M. Hermans,

enToerisme

Stichting Natuuren Milieu

drs.G.J. van Wakeren,

prof.ir.K. Kerkstra,

MinisterievanLandbouw,NatuurbeheerenVisserij,

Landbouwuniversiteit, Vakgroep Ruimtelijke Planvorming

DirectieGroene RuimteenRecreatie

ir.T.F.M.S. van Keulen,

mw.ir. S.G. vanderZanden,

GrontmijNV

Staatsbosbeheer

drs.G. Kwakernaak,
MinisterievanLandbouw, Natuurbeheer en Visserij,
DienstLandinrichting enBeheer Landbouwgronden
ir.H.J. Proper,
MinisterievanLandbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Informatie-enKenniscentrum Natuurbeheer
ir. Al. deRegt,
Rijksplanologische Dienst
ing.LE. vanderSar,
Landbouwschap
vacature,
MinisterievanLandbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Informatie-enKenniscentrum Landbouw
vacature,
MinisterievanLandbouw, Natuurbeheer enVisserij,

Organisatie per 1mei 1996
D i r e c t i e Dr. A.N. van derZande, directeur; Ir.J.M.L Jansen, adjunct-directeur;

IM. ten Braak, secr.

Landinventarisatie en
-evaluatie

Fysisch bodembeheer

Waterbeheer

Milieubescherming

Ir.B.J.A.van der Pouw
I.Tomruk, secr.

Dr.A.L.M, van Wijk
1. Tomruk, secr.

Dr.J.Hoeks
N.Springer, secr.

Dr. P. Leeuwangh
RJ. Bruggema,secr.
M.D. Kuiperdal,secr.

Landinventarisatiemethoden
Dr.1.1de Gruijter
Dr. M.F.P.Bierkens
Dr. DJ, Brus
Ing. M. Knotters
W.J.M,teRiele
Drs.D.J.J. Walvoort

Fysisch laboratorium
Dr.J.H.M.Wösten
Ing. H.G.M,van denEisen
Dr.J.M. Halbertsma
H.P.Spits
Ing.J. Stolte
GJ. Veerman

Landevaluatiemethoden
Ir. CA. vanDiepen
Dr. R.P. Rotter
W.J.M,vander Voort
Ir.T.van derWai

Micromorfologie en
bodemstructuur
Dr.l.F.T. Schoute
Dr.E.B.A.Bisdom
O.H.Boersma
Ir. E.F.Boons
D. Schoonderbeek
J.D. Schreiber

Agrohydrologie
Dr.P. Kabat
MJ.Ashby, M.Sc.
Dr.AJ. Dolman
Ing.J.A. Eibers
Dr. P.Hamaker
Dr. N. Hanan
Ir.J.Huygen
Drs.R.W.A. Hutjes
Ir. EJ.Moors
Ir. MJ.Ogink-Hendriks
Ir.J.M.P.M. Peerboom
L.Prihodko, M.Sc.
Ing.W. Snijders
Ir.J.G.Wesseling

Bodem- en natuurbescherming
Dr.A. Breeuwsma
W. Balkema
Ir.J.E. Groenenberg
Ir.C.M.A. Hendriks
Ir.J.M. Klap
Ing. L, Kohlenberg
Ir.J.Kros
Ing. P.Lepelaar
Ir.GJ.Reinds
Drs.C.van derSalm
Ir.O.F.Schoumans
J.C.H. Voogd
Dr.W. deVries
R.Zwijnen

Regionaal waterbeheer
Ir. 1.H.A.M. Steenvoorden
Ir.FJ.E.vander Bolt
H. Breunissen
Ir.P.H.J. Hollanders
Ir.GJ. Leene
Drs.A.B.Pomper
Dr. E.P. Querner
Dr. L.C.P.M.Stuyt
Ir.A.A. Veldhuizen
Ing. E.C. Vos
Ir. P.E.V.vanWalsum

Gedrag en effecten
bestrijdingsmiddelen
Ir. 1 Drent
G.H.Aaiderink
Ir.P.l.Adriaanse
Drs.F.H.M. Ammerlaan
Ir.W.H.J. Beltman
Dr. F.van den Berg
Dr.J.J.T.I.Boesten
Ing. G. Bor
Ir. PJ.vanden Brink
Dr.T.C.M.Broek
Ing. S.J.H.Crum
Ing.A. Dekker
Dr.J.W. Deneer
A.M.H, van Heesen
Dr. M. Leistra
Ing.A.M. Matser
Ir. R.C.M. Merkelbach
L.J.T.vanderPas
Ing. A.M.M, van Kammen-Polman
Ing.J.H.Smelt
Ing. R.A. Smidt
Ir.J.R.vandeVeen
Ir. E.Westein
A. Weijers
Ing. R.P.A.van Wijngaarden

Systematische bodemkundige
informatie
Dr.P.A. Finke
Ing. W.J.M, de Groot
DJ. Groot Obbink
Ir. M.J.D. Hack-ten Broeke
Ing. E.E.J.M.Leeters
H.van hetLoo
Ing. H. Rosing
R.Visschers
Ing. F.deVries
Bodem, bos, natuur
Drs.R.H.Kernmers
Ing. S.P.J,van Delft
Ing. P.C.Jansen
P. Mekkink
Drs. R.W. deWaal
Veldbodemkunde
Drs. J.A.M, ten Cate
Ing. F.Brouwer
J.M.J. Dekkers
E.van Dodewaard
J. Hellinga
Ing. E.Kiestra
Ing. H.Kleijer
W.H. Leenders
J.R.Mulder
G.Pleijter
A. Schoiten
M.C. van Son
T.C.van Steenbergen
G.H. Stoffelsen
Ir.J.Stolp
G.Thyssen
Ing. H.RJ. Vroon
M.M.vanderWerff

Bodemfysische
transportverschijnselen
Drs.Cl Ritsema
L.W. Dekker
W. Hamminga
Ir.R.F.A. Hendriks
K. Oostindie
Bodemconserveringen -technologie
Ir. D. Boels
Ir.J.J.H,vanden Akker
J. Beuving

Toegepaste hydrologie
Dr.P.lT. van Bakel
J.G.te Beest
Drs.J.W.J.van der Gaast
L. Honkoop
Ir. H.T.L. Massop
M. Wijnsma
Waterhuishouding aride gebieden
Dr.M. Mènent!
Dott. S.Azzali
Dr.W.G.M. Bastiaanssen
Ir. H.Pelgrum
Ir.GJ. Roerink
Remote sensing
Ir.G.I.A. Nieuwenhuis
Ing. H.Kramer
Ir.C A . Mücher
Ir. EJ.M. Noordman
Ir. H.A.M. Thunnissen
A. deWit

Regionale milieu-effectstudies
Ir. CW.l Roest
Ir.H.L. Boogaard
Ir. P. Groenendijk
Ir.J.W.H,vander Kolk
J.G. Kroes, M.Sc.
Ir.R. Kruijne
Ir. G.W. Negate
Ir. 1.G.A.M. Noij
Ing. H.P. Oosterom
J. Pankow
Ing.J.Roelsma
Ir.M.F.R.Smit
Milieuchemie
Drs.J. Harmsen
P.J.A.Bakkers
O.M.van Dijk-Hooyer
A.van den Toorn
Ing. HJJ. Wieggers
T.C.Wolters, M.Sc.
Ing.AJ.Zweers

Landschapsontwikkeling

Ruimtelijke planvorming en
openluchtrecreatie

Ondersteuning

Dr.J.A.Klijn
E.J.vander Lippe-van Beest,secr.

Drs.P.J.A.M.Smeets
L.C. Elings-vanLiere

Ir. J.M.L Jansen

Geomorfologie
Drs.H.P. Wolfen
Drs.A.J.M. Koomen
Ing. G.J.Maas
Historische geografie
Prof.Drs. i.A.}. Vervloet
Drs.C.H.M, de Bont
Ing. G.H.P. Dirkx
Ing. M.A. vander Haar
Drs.S.M.Jürgens
Ir. H.A.M. Kuipers
Drs.J.Renes
Ir. M.Spek
Drs. R.deVries
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Drs.J.B. Bakker
A.M.C.F. Buit
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W.C. Knol
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Ing. P.Verwey
J.G.Vrielink
Gedragswetenschappen en
fysiognomie
Ir. CM. Volker
Drs. A.E.Buijs
Dr.J.F.Coeterier
Ir. H. Dijkstra
Ir. B.van der Ploeg
Ir. M.B. Schone

Dynamiek ruimtegebruik
Ir. W. van Eek
Ir.C.M.L. Hermans
Ing. H.A. van Kleef
J.van Lith-Kranendonk
Dr. H.S.D. Naeff
Ir. R.A.F. Nij Bijvank
Ir. J. van Os
Dr.J.Roos-Klein Lankhorst
Ruimtelijke planvorming
Ir.W.deHaas
Dr. L.F.M,van den Aarsen
Dr. L.M. vanden Berg
Ir.J.K.M,te Boekhorst
Drs. E.Dammers
Drs. R.During
Ing. G.F.P.IJkelenstam
Drs. R.P. Kranendonk
Dr. C. Kwakernaak
Drs. M. Pieijte
Ir. K.R. dePoel
Ir. M.W.M, vandenToorn
Ing.J.G.S.deWilde
Ir.N.P.van der Windt
Recreatie en toerisme
Dr.H.J.J. Kroon
Ir.A.H.de Bruin
Prof.Dr.A.G.J. Dietvorst
Drs.C.M. Goossen
Drs. E.M.Jókövi
Drs. P.M.A. Klinkers
Dr. S.deVries

Wetenschappelijk

Algemeen

Kartografie envisuele technieken
R. deJonge
P.H. Bleeker
G.J.van Dorland
H.A. Gijsbertse
D.H. de Haan-ten Cate
K. Hulsteijn
T.Jacobs
M.Jansen
F.D.Klinge
H.D.van Ledden
J. Onderstal
J.W.G.vanOsch
B.Prins
C. Schuiling
P.Slootweg
P.R. Stad
A. Stolk
D.Vermeer

Personeel & organisatie
G. Klingenberg
A.J. Koldenhof
R.E.Riemersma
A.Smids
A.M. Wierenga-Getsen

GIS& informatica
Dr.A.K. Bregt
Ir. J.D.Bulens
J. Denneboom
W. van Doorne
Ing.J.B.H.M.vanGils
Ing.T.G.C,vander Heijden
Ing. P.G. Lentjes
B.J.Looise
Ing.Y.van Randen
Ir.M.J.vander Velden
L.R.Wiersma
Computercentrum
A.P. Risse
J.M.vande Peppel
M.C. Pieters
B.M.A.Zwart
Economie
Dr.F.R. Veeneklaas
Dr.J. Luttik
D. Slothouwer
Drs.J.Vreke
Internationale samenwerking
Ir.W.Andrlesse
Ir. H.van den Bosch
Ir.A.J. van Kekem
Dr. E.M.A. Smaling
Ir. J.Vlaming
Dr. M.J.Waterloo
Drs. P.N.Windmeijer
Publiciteit, informatie-overdracht
en marketing
Dr.A.A. de Veer
R.J.P. Aalpol
B.J.vanden Broek, M.Sc.
Ing. B.ten Cate
M.J.van Dijk-Janssen
S.Küster
T.P. Maagdenberg
H.E.Michel-Knaap
E.C.W.M. Ruyten
I.B. Scheerder-Nijenhuis

Financiële zaken en ondersteuning
projectmanagement
G.H. l/l/esferbee/c
A.E.van Bindsbergen
B.Jansen
M.H. Koelewijn-van Poolen
C.Nab
F.R.TaiTinWoei
K.J.Zijlstra
Materieel beheer en interne zaken
R.G.C. Uyleman (wnd.)
K.M. Bennis-Bijvank
A.E.J.van Bindsbergen-Triest
G.Comelissen-Navest
G.van Espelo
L.F.van Eyck-Voorham
A. Fransen
J.W.Jansen
M.Jansen
J.C. Kok
W.C. Kooyman-Kuiper
W.C. Mulder-van Brakel
N.P. Patist
M.G.van Rotterdam-van der Sluis
W. Ruisch
J. Scheermeijer
A.van Veenendaal
J.J.J.Verwaal
G.H. Wennekes-Dekker
L.H.van Zwam
Coördinator nieuwbouw
J.J.Verwaal
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