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Voorwoord:
De onderzoeksnota 1984 van de vakgroep cultuurtechniek van de
Landbouwhogeschool is een uitvloeisel van de snelle wijzigingen in de
onderwijs- en onderzoeksorganisatie van universiteiten en hogescholen.
In deze nota '84 geeft de vakgroep aan, hoe zij de handschoen oppakt
en zich bezonnen heeft op de toekomstige mogelijkheden en onderwerpen
van onderzoek en de-benodigde organisatorische maatregelen. Deze nota
vervult daarmee zowel een interne functie voor de vakgroep als ook een
externe plaats- en gedachtenbepaling.
De vakgroep cultuurtechniek beoogt met deze nota '84 een meerjarig
kader te scheppen, zowel organisatorisch als inhoudelijk, waarop een
jaarlijks onderzoeksprogramma kan aanhaken. Deze jaarprogramma's zullen,
te beginnen met die van 1985, telkens in de winter worden vastgesteld
en verspreid.
De bezinning op het onderzoek is bij de vakgroep blijkens de onderzoeks
nota 1983 al op een eerder tijdstip gestart. In de nota '83 heeft de
vakgroep haar lopende onderzoeksactiviteiten beschreven en een verkenning
gedaan naar te entameren onderzoek. Tevens is een omschrijving van het
werkterrein en de historie van de cultuurtechniek gegeven (blz. 2 - 6),
uitgaande van een definitie van cultuurtechniek als: "de techniek van
het in cultuur brengen van gronden alsmede het verbeteren en geschikt
houden ten behoeve van gebruik door de samenleving voor een langere
reeks van jaren. Onder gronden dient verstaan te worden het geheel van
bodem, water en ruimte" (blz. 2).
Na het uitbrengen van de nota '83 zijn de financieringswijzen van het
onderzoek en de opvattingen van de vakgroep over haar toekomstige onder
zoek echter verder ontwikkeld. Zo werd in de nota '83 aan de voorwaarde
lijke financiering en aan onderzoeksassistentschappen en hun eisen ten
aanzien van voorbereiding, uitvoering en beoordeling van onderzoek geen
aandacht besteed, en bleef het organisatorische kader voor het onderzoek
van de vakgroep eveneens buiten het gezichtsveld. Ook stelt de wijziging
van het onderwijs aan de LH de vakgroep voor problemen, en voelde de
vakgroep meer behoefte aan een beeld op de structuur van het vakgebied,
vanwaar uit (discussies over) de afbakening met andere vakgebieden en
wetenschappen kan worden verduidelijkt.
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Aldus zijn de bovengenoemde definitie van cultuurtechniek en de
beschouwingen in de nota '83 als achtergrond informatie voor de nota '84
te beschouwen, en legt de nota '84 meer accent op inhoud en organisatie
van het onderzoek in relatie tot onderwijs en tot andere instellingen.

Wat betreft de afbakening staat de vakgroep met instellingen van zeer
verschillende aard in relatie. Vanwege het bundelen en gebruikmaken van
basiskennis van andere disciplines is het vakgebied binnen de Landbouw
hogeschool te typeren als toegepast-wetenschappelijk, maar bezien in
verhouding tot de maatschappelijke onderzoeks- en beleidsinstellingen,
waarin cultuurtechniek centraal staat, bevindt de vakgroep zich juist
in een wat beschouwelijker positie ten aanzien van het vakgebied. Deze
onderzoeksnota 1984 poogt aan beiderlei relaties recht te doen, maar
onvermijdelijk is daarbij, dat niet elke paragraaf voor elke lezer even
belangwekkend zal zijn.

In hoofdstuk I gaat de vakgroep in op de huidige situatie met betrekking
tot onderzoek en op de motieven voor verbetering daarvan.
In hoofdstuk II wordt een beeld geschetst van de organisatorische aanpak
en afspraken, die de vakgroep heeft gesteld om tot een beter onderzoeksklimaat te komen.
In hoofdstuk III verwoordt de vakgroep haar visie op het vakgebied en de
toekomstige ontwikkelingen daarin, om vervolgens op basis van een aantal
criteria haar eigen prioriteiten voor grote onderzoeksthema's in de komen
de 3 à 5 jaar te formuleren.
Tevens is aangegeven, hoe vanuit het aldus gevormde middellange termijnonderzoeksbeleid een jaarprogramma zal worden opgesteld.
In hoofdstuk IV tenslotte wordt aangegeven, hoe de vakgroep met behulp
van mappen met scriptievoostellen zal trachten studenten toegang te
bieden en te interesseren voor doctoraal-onderzoek dat een plaats heeft
in de programmering van onderzoek.

/'
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Lijst met afkortingen:

AIO

= Assistent-in-opleiding: deelnemers aan de onderzoeksopleiding
in de 2e fase

DB

= Doctoraal-B jaar: 2e doctoraal-studie-jaar van de eerste fase

ICW

= Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding

KT

= Kórte termijn

LD

= Landinrichtingsdienst

LEI

= Landbouw economisch Instituut

LH

= Landbouwhogeschool

MT

= Middellange termijn

NRLO

= Nationale Raad voor het Landbouwkundig Onderzoek

OA

= Onderzoeksassistent(-schap)

OC

= Onderzoekscommissie (van de vakgroep Cultuurtechniek)

PPO

= Planning Procedure Openluchtrecreatie

PRO

= Programmeringsoverleg Ruimtelijk Onderzoek

RIN

= Rijksinstituut voor Natuurbeheer

ROC

= Richtingsonderwijs Commissie (van de studierichting Cultuurtechniek

RMNO

= Raad voor het Milieu- en Natuuronderzoek

RIJP

= Rijksdienst IJsselmeerpolders

SOC

= Sectorale Onderzoekscommissie (binnen de LH)

t.a.p.

= technisch en administratief personeel

TROP

= Toeristisch en Recreatief Overall Plan

VCW

= Vaste Commissie Wetenschap van de LH: verantwoordelijk voor de
bewaking van het onderzoek aan de LH

VF

= Voorwaardelijke Financiering

w.p.

= wetenschappelijk personeel

WUB

= Wet Universitaire Bestuurshervorming

ZWO (NWO) = (Stichting) Zuiver -Wetenschappelijk Onderzoek
(Natuur-Wetenschappelijk Onderzoek)
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Hoofdstuk I: Inleiding en Motivering

Daartoe aangezet door interne zowel externe discussies en belangstelling
heeft de Vakgroep Cultuurtechniek besloten haar onderzoeksorganisatie en
-programmering te verbeteren. In dit hoofdstuk wordt in verband daarmee
inzicht verschaft in de huidige* situatie rondom het onderzoek op, de
vakgroep (I.I.), en in de ontwikkelingen, die de motieven zijn voor ver
betering in de toekomst (1.2.). Tevens worden enkele algemene voorwaarden
bij deze verbetering genoemd (1.3).

I.1.: Situatie met betrekking tot onderzoek op de Vakgroep Cultuurtechniek
nû.
De vakgroep telt ± 17 medewerkers w.p. (inclusief tijdelijk)',die gesteund
door ± 13 t.a.p. het onderwijs, onderzoek en beheer van de vakgroep verzorgen;
7 leden van het t.a.p. zijn zeer nauw bij onderwijs en onderzoek betrokken.
Het w.p. en t.p. is verdeeld in drie secties, te weten:
1/ "Landinrichting"
2/ "Water"
3/ "Bodem"
In bijlage 1 is een overzicht gegeven van de medewerkers, hun primaire
vakgebiedsdeel of leeropdracht, de sectie waartoe ze behoren en van het
accent in hun werkzaamheden op onderzoek of onderwijs. Een .'drietal leden
van het w.p. is hoofdzakelijk met onderzoek bezig, de overigen grotendeels
met onderwijs. Er zijn op de vakgroep op dit moment géén onderzoeks
assistenten en van buitenaf gedetacheerde medewerkers.

Bij de vakgroep studeren jaarlijks tussen de 45 en 65 studenten af met
cultuurtechniek in hun pakket; ± 80% hiervan heeft cultuurtechniek als
hoofdrichting. In totaal zijn er ± 400 studenten in de cultuurtechniek aan
de LH. Behalve hun begeleiding verzorgt de vakgroep ook internationale
M.Sc.-cursussen, en begeleidt zij enkele promovendi.
Deze onderwijstaak volgens de geldende normen van het bureau Onderwijs,
Wetenschap en Planning vergt in totaal 11 à 12 manjaren per jaar, maar is
in 1982/1983 tot 14 à 15 manjaren gestegentals gevolg van vergroting van de
* d.w.z. begin 1984
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studentenaantallen en het aantal onderwijselementen (als gevolg van de
invoering van de tweefasenstructuur)en door een andere berekeningsfase
(1 manjaar).
In de komende jaren zal de onderwijsbelasting nog relatief hoog blijven
vanwege de herziening van oude en

de invulling van nieuwe onderwijselementen

als gevolg van de herprogrammering.
De herprogrammering van het onderwijs in zijn geheel heeft de afgelopen
2 à 3 jaar in totaal ± 5 manjaar aan werkzaamheden met zich meegebracht
(dus exclusief herziening van onderwijselementen e.d.); deze hoeveelheid
werk is aan het verminderen.
De overige taken van de vakgroep omvatten diverse activiteiten, bijvoor
beeld de Richtings-onderwijscommissie (ROC) welke geheel voor rekening
van de vakgroep Cultuurtechniek komt, de Onderzoekcommissie, de vakgroeps
onderwijscommissie en studie-coördinatoren.
Tezamen vormen deze taken een vaste belasting van ± 3 manjaar per jaar.
De reorganisatie van het onderzoek is gedeeltelijk te beschouwen als
éénmalige werkzaamheid.

Ten gevolge van de actuele vraag in de sfeer van onderwijs en beheer is
de onderzoekscapaciteit van de vakgroep Cultuurtechniek betrekkelijk klein
geweest. In 1983 bedroeg zij

± 4 manjaar op ± 22 bij onderwijs en

onderzoek betrokken medewerkers(inclusief 6 t.a.p. en 2 tijdelijk),
of wel ± 20% van de vaste formatie van de vakgroep. Minder dan de helft
hiervan is voor rekening van het w.p., zodat de wetenschappelijke onder
zoekscapaciteit ± 10% van de formatie w.p. bedraagt.Deze capaciteit was bovendien verdeeld over een 9-tal medewerkers en over
nog meer projecten, zodat qua tijdsbesteding het onderzoek sterk ver
snipperd was. Ook organisatorische activiteiten rondom het onderzoek
(bijvoorbeeld voortgangsbegeleiding, voorbereiding van projecten, intern
en extern overleg) bleven ten achter.
De daadwerkelijke productie aan onderzoek bestaat daardoor voor een niet
onbelangrijk deel uit de resultaten van studie- en leeronderzoek van
studenten. Ook daarin is zowel een brede diversiteit als een grote mate
van versnippering aanwezig. De medewerkers van de vakgroep komen daardoor
wel in aanraking met onderzoek over de hele breedte van het vakgebied en
met allerlei nieuwe ontwikkelingen daarin, maar kunnen door de veelheid
aan onderwerpen hier verder weinig verdieping in aanbrengen.
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Overigens is het onderzoeksveld van de cultuurtechniek op zichzelf niet
gemakkelijk

toegankelijk en begrijpelijk; dat geldt met name voor de

'buitenstaander', maar soms ook voor cultuurtechnici zelf. Het belangrijkste
daarbij is het feit, dat cultuurtechniek enerzijds fundamentele weten
schappelijke elementen herbergt (bijvoorbeeld op het gebied van water en
bodem), maar zich anderzijds sterk richt op de maatschappelijke toepassings
velden van die wetenschappelijke kennis (natuurbouw, landinrichting, verkeer
recreatie, stedelijke inrichting, en andere). In de 'zuiver-wetenschappelijke' takken vindt men diverse universeel geldende onderzoeksresultaten,
zowel van elementaire als zeer brede aard. In de maatschappelijke toe
passingen vindt men daarentegen voornamelijk onderzoek, dat aan situatio
nele randvoorwaarden is gebonden; ook hierin zijn brede (integrale)
en fragmentarische (elementaire) onderzoeken te onderscheiden. Deze breed
heid in het onderzoeksveld van cultuurtechniek is met enige accent
verschillen terug te vinden bij alle onderzoeksinstituten met betrekking
tot de cultuurtechniek.
In enkele werkterreinen, die aan dat van de cultuurtechniek nauw verwant
zijn, is een zelfde situatie herkenbaar. (Bijvoorbeeld Tuin- en Landschaps
architectuur, Planologie, Bosbouw). En ook in die vakgebieden is, onder
overigens redelijk vergelijkbare omstandigheden, de tijdsbesteding aan
onderzoek door gelijknamige vakgroepen aan de LH gering (10-20%). Er zijn
daarentegen enkele andere vakgebiede bij de LH, waar de onderzoeksbesteding
hoog tot zeer hoog is (tot boven de 100%)*.

1.2. Ontwikkelingen, die aanleiding zijn tot verbetering.
Er is een aantal ontwikkelingen aan de gang, die de motivering vormen om
tot een verbeterde aanpak van het onderzoek op de vakgroep te komen. Deze
motieven zijn zowel van interne aard als dat ze zich van buitenaf als
een dringende noodzaak aan de vakgroep opdringen.

1. Wensen van de vakgroep.
In de vakgroep leven, los van de overige ontwikkelingen, wensen met
betrekking tot de organisatie en ontwikkeling van het onderzoek.
* Dit betekent, dat bij zulke vakgroepen onderzoekers van buitenaf
gedetacheerd zijn,en dat studentenonderzoek sterk is ingepast
(bijvoorbeeld 3e geldstroom).
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Een evaluatie heeft uitgewezen, dat de huidige vakgroep in 1985 ± 6
manjaren aan onderzoek wil besteden. Deze hoeveelheid kan nog verder
uitgebreid worden, als in de toekomst in te dienen goed onderbouwde
aanvragen voor onderzoeksassistentschappen gehonoreerd zullen worden;
in de vakgroep wordt dit ten zeerste geambiëerd.
Verdere ambities met betrekking tot onderzoek in de vakgroep betreffen
het realiseren van computerfaciliteiten ter verhoging van de doel
matigheid en de kwaliteit van onderwijs en onderzoek, het selecteren
van prioriteiten en nieuwe thema's van onderzoek, het begeleiden en
evalueren van eigen onderzoek en het verbeteren van het onderzoeksklimaat. Op deze wijze meent de vakgroep een zinvolle bijdrage aan de
verdere ontwikkeling en toepassing van het vakgebied te kunnen leveren.

2. Ontwikkelingen in het onderwijs.
De herprogrammering van het wetenschappelijk onderwijs brengt (afgezien
van het directe tijdsbeslag) een aantal voor het onderzoek uiterst
relevante gevolgen met zich mee:
a) In de jaren 1985 tot ± 1987 is ten gevolge van overlap tussen de docto
raalstudies van de oude en de nieuwe opzet een verdubbeling van het
aantal doctoraalscripties te verwachten. Tevens is voor alle studenten
in de cultuurtechniek een leeronderzoek verplicht in het derde
studiejaar (DB). Dit tezamen leidt tot een sterke vergroting van
de onderwijslast van de vakgroep.**
De begeleiding van deze onderzoeken kan alleen maar gerealiseerd
worden als een belangrijk deel van deze scripties ingepast kunnen
worden in het eigen onderzoeksprogramma van de vakgroep en in de
onderzoeksactiviteiten van de diverse instituten. In dat geval is
dus een intensivering van het onderzoek van de vakgroep en van de
samenwerking met de onderzoeksinstituten nodig; onder andere zijn
van belang het opsplitsen in deelonderzoeken en het maken van
goede afspraken met de instituten. Verschillende instituten
hebben al positief op deze suggestie gereageerd.
** Dit verplichte leeronderzoek biedt wél de mogelijkheid om in
een vroege studiefase aandacht aan het opzetten van onderzoek
te besteden, in bijlage 2 is een overzicht van de studie nieuwe
stijl opgenomen.
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b) In de nieuwe studie-opzet is het voor studenten essentieel om
niet onnodig tijd te verliezen gezien de beperkte inschrijfduur
en de veelheid van de te bestuderen leerstof; in bijlage 2 is een
kort overzicht van het studieprogramma opgenomen. Van studenten
zijde bestaat daarom een gerechtvaardigde vraag naar goed omschreven
en

degelijk gestructureerde scriptieonderwerpen. Deze kunnen heel

goed afgeleid worden uit onderzoeksprojecten van de vakgroep en
de relevante instituten.

c) De onderzoeksopleiding van de 2e studiefase wordt waarschijnlijk
ingevuld in de vorm van (laag betaalde) onderzoeksassistentschappen
van 3 à 4 jaar.
Bij een evenredige verdeling van deze assistenten-in-opleiding
(AIO) over alle universiteiten en vakgroepen is op de vakgroep een
jaarlijkse instroom van

5 à '">6 AIO's te verwachten. Na enkele jaren

zou dit kunnen resulteren in ± 20 tegelijkertijd bij de vakgroep
werkende AIO's. Dit vergt de nodige personele begeleiding en de
aanwezigheid van voldoende onderzoeksmiddelen, maar vooral ook
is hiervoor een ruime sortering van goed omschreven en doordachte
onderzoeksprojecten met een omvang van ± 3 manjaar nodig.
In de toekomst zal het systeem van de AIO's waarschijnlijk de
huidige onderzoekassistenten vervangen.

3. Wijziging van de financiering.
Een ontwikkeling, die het derde hoofdmotief vormt voor het verbeteren
van de onderzoeksprogrammering op de vakgroep, bestaat uit de wijzi
gingen in de financiering van het onderzoek.Was dit budget voorheen
volledig gekoppeld aan het aantal studenten, in de toekomst zal
voorshands slechts 40% van dit 'eerste geldstroom onderzoek• hiervan
afgeleid worden. Dit compartiment , ook wel 'opslagonderzoek1 genoemd,
wordt toegekend naar rato van de onderwijsbelasting (nader onder
scheiden naar aard en studiefase) en bedraagt voor de LH als geheel
ongeveer een derde van die onderwijsbelasting. Voor de vakgroep is
dit, over het cursusjaar 1982/1983 gerekend, een capaciteit (geweest)
van ca. 4 jaar wp-onderzoek. Verder wordt de vakgroep afhankelijk
van hetgeen zij weet te verwerven: in de eerste geldstroom met
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programma's voor voorwaardelijke financiering en projectvoorstellen
voor onderzoeksassistentschappen, in de tweede en derde geldstroom
eveneens met projectvoorstellen.
a) Bij de voorwaardelijke financiering (VF) in de eerste geldstroom
gaat het om omvangrijke programma's van bijzondere kwaliteit. Deze
programma's zijn bedoeld voor een periode van vijf jaar, waarbij
jaarlijks minimaal vijf manjaren wp-onderzoek wordt ingezet, waarvan
minstens twee van LH-personeel (categorie 'wp-formatie van de
vakgroep').
Onderzoeksassistentschappen, al dan niet ingekaderd in VF-programma's,
hebben een loopduur van drie jaar voltijds onderzoek .
De beoordeling van programma- en projectvoorstellen geschiedt niet
uitsluitend bij de vakgroep, maar ook bij diverse andere instanties
(SOC's; NRLO).
b) Intern beschermd onderzoek van de Landbouwhogeschool is een extra
financieringsbron, waarmee jaarlijks een aantal onderzoeksvoor
stellen ondersteund worden, die tot VF-projecten kunnen uitgroeien.
De toewijzing geldt veelal voor 1 of 2 jaar voor-onderzoek. De wijze
van toekenning van financiën en van het verkrijgen van toestemming
verloopt analoog aan die van de voorwaardelijke financiering.
c) In het kader van de tweede geldstroom kunnen onderzoeken van drie
manjaren w.p. geplaatst worden, die gefinancierd worden door de
stichting ZWO (NWO) of uit bijzondere fondsen.
d) De derde geldstroom bestaat uit betaalde onderzoeksprojecten ten
behoeve van een opdrachtgever. Deze projecten kunnen in omvang sterk
variëren en zijn niet in alle gevallen tijdig te programmeren.
Waar mogelijk, stelt de vakgroep zich dit onderzoek mede ten doel,
zonder daarbij een felle concurrentie aan te gaan met andere
onderzoeksinstellingen, instituten en ingenieursbureau's.

4. Een vierde motief voor programmeren van het onderzoek ontstaat uit
de wens tot een meer gestructureerde samenwerking met de cultuur
technische onderzoeksinstituten te komen.
Er bestaan thans vele kontakten in de informele sfeer. Los van de bij
2a, 2b en 3c genoemde argumenten,leeft bij de vakgroep echter de
overtuiging dat de samenwerking met de onderzoeksinstituten voor ver
betering vatbaar is. Dit betreft dan zowel het vormgeven van een taak
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verdeling (accentverschillen), als het samen doen van onderzoeken met een
zekere werkverdeling.
Dit motief heeft voornamelijk betrekking op de inhoud van onderzoek,
waarvoor behalve overleg in NRLO-verband ook bilaterale afspraken nodig
zijn.
Ook ten aanzien van andere vakgroepen van de LH streeft de vakgroep
cultuurtechniek naar een betere samenwerking in grote onderzoeksprojecten
en - thema's. Voor de recreatie is in dit verband een werkgroep conform
de WUB opgericht, die als zelfstandige eenheid aan de LH het recreatieonderzoek en -onderwijs structureert en ontwikkelt. Voor de erosie is er
een op vergelijkbare wijze werkende

stuurgroep, die echter een meer

informele status heeft.
De genoemde vier punten vormen voor de vakgroep belangrijke motieven om
tot een verbetering van de organisatie en programmering van het onderzoek
te komen. De hoofdlijnen van de verbetering van de organisatie betreffen
het realiseren van een (cyclisch) systeem van onderzoeksprogrammering,
het bewerkstelligen van goede inhoudelijke en organisatorische afspraken
en samenwerking tussen vakgroep, studenten en onderzoeksinstituten en/of
andere vakgroepen van de LH, en het intern efficiënt organiseren van
onderwijs- en beheerstaken en onderzoeksactiviteiten.
Bij de jaarlijkse opstelling van onderzoeksprogramma's kan bovendien
telkens de inhoud van het vakgroepsonderzoek geijkt worden in het licht
van de meerjarenvisie op ontwikkelingen in het vakgebied en in het
onderzoek in de cultuurtechniek (zie hoofdstuk III.l)

1.3. Randvoorwaarden.
Het verbeteren van de inhoud en organisatie van het onderzoek van de vak
groep is gebonden aan enkele algemene randvoorwaarden. Zij staan hieronder
weergegeven, tezamen met hun consequenties.
1. De organisatie van het onderzoek moet zodanig zijn, dat het werken
ermee niet teveel tijd kost aan de medewerkers van de vakgroep.Daartoe
is het nodig zoveel mogelijk van de organisatorische activiteiten rondom
het onderzoek te bundelen in de onderzoekscommissie van de vakgroep
en een onderzoekscoördinator, die tevens secretaris van deze commissie is.
Daarbij moet er gestreefd worden naar een redelijk evenwicht tussen
de academische vrijheid en een efficiënte organisatie.
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2. De vakgroep kan met de huidige personeelsbezetting, -opbouw en onder
wijstaak haar onderzoeksactiviteiten weinig op het terrein van de
betaalde dienstverlening richten; wel is het mogelijk om voor dergelijke
werkzaamheden extra personeel en faciliteiten aan te trekken. Ten
opzichte van de diverse onderzoeksinstellingen zal getracht worden
onderzoek van een wat hoger abstractieniveau ter hand te nemen. Gezien
de eerder genoemde kenmerken van het vakgebied (blz.3) is dit niet
eenvoudig •

Immers in de op wetenschapstoepassing gerichte onderzoeken

zijn vele commerciële opdrachten te vinden, terwijl in het weten
schapstheoretische vlak het opzetten van grote onderzoeksprojecten
niet eenvoudig is: veelal gaat het om 'elementair' onderzoek, waarbij
de vakgroep mogelijkerwijs meer op expliciete en verheldering van
achtergronden bij andere onderzoeken accent kan leggen. Een algehele
positiebepaling van het (toekomstige) onderzoek van de vakgroep wordt
eveneens bemoeilijkt doordat er op het vakgebied van cultuurtechniek
naast commerciële ingenieursbureau's met praktijkgericht onderzoek
tegelijkertijd instellingen zijn, waar men ook zich richt op de
algemene en theoretische achtergronden van (onderzoek van) het
vakgebied (ICW; RIJP, LD). In dergelijke gevallen streeft de
vakgroep naar een taakverdeling op basis van aandachtsvelden, en ifigéfral
van belangstelling daartoe, naar samenwerking.
3. Het onderzoek door studenten wordt wel inhoudelijk begeleid, maar hiër
archische sturing is hierbij in het algemeen niet mogelijk. Studenten
doen (leer-)onderzoek in het kader van hun wetenschappelijke opleiding,
maar zij werken niet in een gestructureerd dienstverband. Dit stelt
beperkingen aan de externe afspraken die gemaakt kunnen worden, en vergt
tijdig een open overleg met de studenten.
In individuele gevallen kunnen met belangstellende studenten in het
kader van leeronderzoek bij onderzoeks-instituten wel vérgaande
afspraken worden gemaakt.

4. Het onderzoek en de activiteiten van werkgroepen conform de WUB,
waaraan de vakgroep deelneemt, zullen niet door de onderzoeksprogram
mering opzij gezet worden; een wederzijdse afstemming is essentiëel.
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Hoofdstuk II: Organisatie van het onderzoek.

De in het voorgaande hoofdstuk genoemde ontwikkelingen, die in de toekomst
bij het achterwege laten van maatregelen aanleiding zullen geven tot
vergroting van de beknelling van het onderzoek van de vakgroep Cultuur
techniek, zijn motieven om te komen tot verbetering van de organisatie
en de programmering van het onderzoek van de vakgroep- In dit hoofdstuk
zullen de afspraken en maatregelen beschreven worden die op het orqanisatorische vlak gemaakt zijn ter oplossing van en anticipatie op de dreigende
problemen. Tevens komen telkens de daarbij voor onze externe relaties van
belang zijnde beperkingen en randvoorwaarden bij de onderzoeksactiviteiten
van de vakgroep aan de orde. De vakgroep is zich er terdege van bewust,
dat effectuering van dit organisatorische kader rond het onderzoek urgent
is, en streeft er dan ook naar om met ingang van 1985 te functioneren
langs de hierna beschreven lijnen.
De weergave van de afspraken en maatregelen is ingedeeld in een aantal
hoofdlijnen (II.1), en een uitwerking in details (II.2).

II.1. Hoofdlijnen van verbetering van het organisatorische kader.
De eerste van de navolgende hoofdlijnen van verbetering is sterk naar
buiten gericht; voor de tweede is dat in mindere mate ook het geval. De
overige maatregelen betreffen in hoofdzaak interne afspraken van de
vakgroep, welke voor de 'buitenwereld' relevant zijn geacht.
1. De vakgroep is doende om met verschillende onderzoeksinstituten op het
cultuurtechnische vakgebied samenwerking op te bouwen op het gebied
van onderzoek en van begeleiding van leeronderzoek van studenten. Van
de zijde van ICW, LD, RIJP en Dorschkamp is hierop al in een vroeg
stadium positief gereageerd.
Wat betreft de begeleiding van studentenonderzoek is er driezijdig
voordeel, namelijk een vermindering van de te verwachten begeleidingslast van de vakgroep, een verhoging van de bemanning bij urgente
onderzoeksprojecten van instituten en een vergroting van de mogelijkheden
voor de student om al tijdens de studie met onderzoeksinstituten en hun
werk(-wijze) kennis te maken. Op het gebied van onderzoek streeft de

/
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vakgroep naar het opzetten van gezamenlijke grote projecten, onder andere
in het kader van voorwaardelijke financiering. Overigens bestaan er al
van oudsher diverse contacten tussen specialistische onderzoekers
onderling; op hoger niveau en in brede projecten was dit contact echter
gering.
Het samenwerkén in onderzoek richt zich bovendien ook op andere vakgroepen
aan de LH. In een aantal gevallen kein dat de vorm krijgen van een
werkgroep conform de WUB; voor de recreatie is zo'n WUB'se werkgroep
in 1983 opgericht.

2. De vakgroep heeft een cyclisch werkproces opgezet, waarmee elk jaar kort
na de jaarwisseling een onderzoeksprogramma gepresenteerd kan worden.
In dit programma staan de aan te pakken nieuwe en voort te zetten lopende
grote onderzoeksprojecten, waaraan de vakgroep een bijdrage levert. Het
gaat in deze om de VF-projecten, de projectvoorstellen ten behoeve van
onderzoeksassistentschappen en de overige onderzoeksprojecten, waar de
vakgroep 0.5 mensjaar w.p. per jaar of meer insteekt. De voorbereiding
van dit programma geschiedt in de zomer en het najaar (zie schema 2 op
blz. 15).
Deze jaarlijkse programmering wordt ondersteund vanuit een middellange
termijn-visie op de ontwikkeling van het vakgebied (MT-visie) en een
beargumenteerde prioriteitsstelling daarin tot een aantal hoofdthema's
voor het vakgroepsonderzoek. (MT-beleid). Op grond van de te realiseren
onderzoekscapaciteit treedt in de geselecteerde thema's jaarlijks een
vernauwing op tot een programma van onderzoek. In hoofdstuk III is dit
verder uitgewerkt.
Bij de beleidsvorming zal overleg en afstemming gezocht worden met
andere onderzoeksvisies en -plannen, bijvoorbeeld van LH, PRO en van de
onderzoeksinstituten. Ook zullen de voornemens en ideëen van de vakgroep
telkens•ingebracht worden in de besprekingen van de sectorale onderzoeks
commissies van de Landbouwhogeschool (SOC's) en bij de coördinatie
commissies en afdelingen van de NRLO.
In schema 3 op blz.19

staan de verschillende stappen om tot een

onderzoeksprogramma te komen weergegeven.

-11-

3. Naast het onderzoeksprogramma komt er een mappensysteem, waarin kleine
onderzoeks- en scriptieprojecten voor studenten zijn opgenomen. Hierin
staan met name ook de deelprojecten van de grote onderzoeken uit het
jaarprogramma vermeld, alsmede de projecten, waarin de instituen bemanning
door studenten mogelijk achten. Deze twee groepen projecten zullen
tezamen met enkele andere uitgewerkte projectvoorstellen tot een A-lijst
van gestructureerde urgente probleemstellingen worden bijééngevoegd.
Daarnaast is er een omvangrijke B-lijst van indicatieve, weinig
voorgestructureerde onderzoeksvoorstellen.
De A-lijst zal tegelijkertijd met het jaarprogramma vastgesteld worden
door het vakgroepsbestuur. De B-lijst en in voorkomende (urgente) gevallen
ook de A-lijst kan gedurende het gehele jaar aangevuld en gewijzigd
worden door de onderzoekscommissie (OC). (zie schema 2 op blz.j5).

4. Ten behoeve van het opstellen van het programma van groot onderzoek en
de A- en B-lijst van kleine projecten en scriptie-onderwerpen zullen de
onderzoeksvoorstellen in verschillende gradaties van gedetailleerdheid
beschreven worden.

5. Binnen de vakgroep wordt enerzijds gestreefd naar een zo hoog mogelijke
integratie van het doctoraal-leeronderzoek in de grote onderzoeksprojecten
van het jaarprogramma (dus verweving van onderzoek en scriptiebegeleiding),
en zijn anderzijds afspraken gemaakt om te komen tot een zo groot mogelijke
vrijstelling van de bij grote projecten betrokken onderzoekers van onder
wijs- en overige taken (dus scheiding van onderzoek en onderwijs bij het
personeel van de vakgroep). Deze onderzoeksvrijstelling variëert van één
tot vijf jaar, en van 50% tot 80% van de arbeidstijd. Dat wil zeggen, dat
bij 80% een onderzoeker gedurende vrijwel het gehele jaar hooguit één
dag per week voor organisatorische en eventuele onderwijstaken beschikbaar
is, en dat bij 50% gestreefd wordt naar een concentratie van de onder
zoekstijd in één deel van het jaar en van onderwijs- en ander werk in een
ander deel van het jaar. 0<5k kan binnen een aandachtsveld van de
cultuurtechniek een gelijke verdeling van onderzoeks- en andere werkzaam
heden over de verschillende medewerkers terzake van dat aandachtsveld
plaatsvinden; ook dân wordt er gestreefd naar concentratie van de
onderzoekstijd in een deel van het jaar.

-12-

Voor de niet voor grote projecten vrijgestelde medewerkers blijft naast
het verzwaarde onderwijs- en organisatorische werk een klein gedeelte
van de arbeidstijd, maximaal 20%, vrij om deel te nemen aan grote
projecten of om eigen onderzoek te doen (zie ook 8).
In principe zal bij kortere onderzoeksprojecten het vrijstellings
percentage hoger zijn, en zijn er bij langlopend onderzoek meer
mogelijkheden voor jaars- en trimester-gewijze concentratie en voor
verdeling over meerdere medewerkers in verschillende perioden.
Onderzoeksassistenten zijn voor de volle tijd, 3 à 4 jaar en 100%,
vrij van andere werkzaamheden.
De onderzoekscoördinator zal in overleg met de medewerkers, die
vrijgesteld zijn ten behoeve van grote onderzoeksprojecten van de
vakgroep, komen tot een tijd- en werkplanning en een vorm van regel
matige verantwoording van de tijdsbesteding.
Op bovenstaande wijze wordt voor de uitvoering van onderzoek op de
vakgroep een gunstig klimaat geschapen.

6. Ook op kleinere tijdschaal streeft de vakgroep naar Interne efficiëntie
verhoging. Hiertoe is besloten alleen op maandagen open spreekuur voor
studenten te houden, en daarbuiten alleen via afspraken. Ook vergaderingen
worden op maandag geroosterd. Donderdag is in principe de uitwijkdag voor
deze activiteiten vanwege de tamelijk hoge storingsfactor als gevolg van
colloquia. De overige dagen zijn op deze wijze beter te benutten voor
onderzoekswerk. Overigens is het willen bereiken van een zeer lage
storingsfactor bij een onderwijsinstelling nauwelijks realistisch;
onderwijs en onderzoek vragen nu éénmaal om onderling contact van mede
werkers met studenten respectievelijk collega's in de onderzoekswereld.

7. De vakgroep is bezig om met studenten een intensief contact op te bouwen
rondom hun doctoraal-leeronderzoek. Dit gebeurt door middel van contact
middagen en eerdere studie-elementen. De bedoeling is om studenten te
interesseren voor en te betrekken bij onderzoeksprojecten van het
programma en de A-lijst; van dwang kan in deze geen sprake zijn. Vanwege
de beperkte inschrijvingsduur hebben studenten vaak echter wel baat bij
redelijk voorgestructureerde onderwerpen.
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8. Qualitate qua geldt dit laatste ook voor kleine individuele onderzoeks
projecten van medewerkers van de vakgroep. Deze activiteiten behoeven
niet in programma's of A-lijst vastgelegd te worden. Wel zal telkenjare
bekeken worden in hoeverre de resultaten en inspanningen in deze
categorie continuering van het project of opname op de A-lijst of in
het programma rechtvaardigen,dan wel nopen tot aandachtsverlegging.
In de vorm van korte jaarverslagjes kan hierover inzicht verschaft
worden.

9. De vakgroep zal in de toekomst met haar onderzoeksresultaten meer naar
buiten treden. Intern wordt dit gerealiseerd door invoering van
stafcolloquia over alle grote onderzoeksprojecten, terwijl extern een
voortvarend publicatiebeleid wordt gestimuleerd, gericht op als goed
aangeschreven staande wetenschappelijke tijdschriften.

10. Met het oog op de realisering van de verschillende maatregelen en de
continue organisatorische activiteiten rondom het onderzoek in de
toekomst zal een onderzoekscoördinator benoemd worden; deze is tevens
secretaris van de OC, en is gemiddeld voor naar verwachting ± 10 uur
per week aanspreekbaar in deze functie. De onderzoekscoördinator is
primair verantwoordelijk voor interne en externe coördinatie bij uit
voering en voorberèiding van onderzoek en programma's en is tevens het
algemene contactpunt en de man van de public relations naar instituten
en studenten toe. Daarnaast bestaat er ook de taak van redactie van
publicaties en artikelen, hetgeen waarschijnlijk ± 5 uur per week vergt.
Inhoudelijk gezien zijn de secties van de vakgroep het draaipunt van
begeleiding.

11. De in de bovenstaande tien hoofdlijnen genoemde afspraken kunnen in twee
schema's vervat worden (schema 1, op blz. 14 en schema 2 op blz. 15).
Het eerste schema bevat alle activiteiten rondom onderzoek en de daarvoor
eerste verantwoordelijke personen en instanties, het tweede schema plaatst
de activiteiten op een tijdschaal.
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Scheraa 1 : Activiteiten en verantwoordelijken rondom onderzoek.
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B-lijst
A-lijst
Uitwerking bij
uitvoering
(zie § 2.3)

X
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X
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M.T. visie en
-beleid:
- Voorbereiding
- Besluitvorming
Jaarprogramma
- Voorbereiding
- Besluitvorming
Uitvoering van
het onderzoek

X
X

Inhoudelijke be
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.grote projecten
(zie § 2.5)
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(+)
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X

Idem klein, alleen
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Coördinatie
X
X
X

- Intern
- Extern
- Public relations
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+

Stafcolloquia

X

X

+

Publicatie

X

(x)
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* WUB'se werkgroep = werkgroep krachtens de Wet Universitaire Bestuurshervorming.
X = direct verantwoordelijk, (x) = idem in beperkt aantal gevallen.
+ = direct betrokken
, (+) = idem in beperkt aantal gevallen.
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Schema 2: Onderzoeksactiviteiten in de tijd.

= geen specifiek tijdstip/continu
+

= specifiek tijdstip
= toenemende intensiteit
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II.2. Uitwerking in details.

Van een aantal onderdelen van het organisatorische kader rondom het onder
zoek van de vakgroep zijn de details van belang. Door middel van een cijfer
tussen haakjes wordt in de onderstaande tekst terugverwezen naar de des
betreffende hoofdlijnen in § II.1.

1• Samenwerkingsafspraken (1.1, 1.7).
De vakgroep streeft naar een duidelijke en intensieve samenwerking met
studenten en instituten; meestal bestaat dit uit een driehoeksverband (A)
maar de bilaterale relaties tussen vakgroep en instituut verdienen ook
aparte aandacht (B en C).

Ten aanzien van de werkgroepen conform de WUB, waaraan de vakgroep deelneemt,
is de relatie geënt op onderlinge autonomie: De WUB'se werkgroepen hebben
een zelfstandige door de vakgroep ondersteunde taak, welke niet door de
vakgroep buitenspel

kan worden gezet. Dit betekent dat studenten ook

via deze werkgroepen en hun afsprakenstelsels in contact met instituten
buiten de LH kunnen komen.

A. Driehoeksafspraken instituut - student - vakgroep.
De samenwerking inzake begeleiding van leeronderzoek is in generlei
richting afdwingbaar, maar door goed onderling overleg kunnen de
wederzijdse

voordelen duidelijk blijken, zodat een intensieve samenwerking

ontstaat. De vakgroep stelt vooraf geen algemene eisen ten aanzien van
deze samenwerking anders dan dat het onderzoek waaraan een student
meewerkt, voldoende niveau heeft en cultuurtechnisch getint is; de
vakgroep hanteert in deze onderwijssituatie een ruime opvatting over
de cultuurtechnische relevantie (zie ook hoofdstuk IV.1). Per onderzoek
acht de vakgroep onderling overleg en afspraken tussen medewerker,
student en instituuts-onderzoeker nodig over de volgende punten:
. De mate van en verantwoordelijkheid voor begeleiding.
. De wijze van beoordeling.
. De inhoud en de probleemstelling van het (deel-) project, alsmede
de randvoorwaarden en de hardheid hiervan: welke inhoudelijke rechten
en plichten zijn er voor de deelnemende student.

-17-

. Organisatorische voorzieningen zoals: werkruimte, onkostenvergoeding,
opbrengstdeling, materialen en (computer-) faciliteiten, gegevens,
tijdschema en eventuele publicaties.
Bij de urgente projecten van instituten, die opgenomen worden in de
A-lijst, en bij de samenwerkingsprojecten is de inhoudelijke hoofdlijn
van het onderzoek en van de af te splitsen deelprojecten meestal
voldoende duidelijk, en kan de werving van leeronderzoekers hiervoor
vroegtijdig starten.
Daarbuiten is veelal een grotere mate van vrijheid in inhoudelijk
opzicht gewenst. Wanneer overbelasting dreigt bij de begeleiding van
de leeronderzoeken, legt de vakgroep prioriteit bij de onderwerpen uit
het jaarprogramma en de A-lijst.

B. Bilaterale afspraken van vakgroep en instituten.
Tussen de specialistische onderzoekers van vakgroep en instituten
bestaan al langere tijd contacten. De vakgroep streeft ook in meer
algemene zin naar een intensievere afstemming en samenwerking in
onderzoeksprojecten. In grote lijnen richt de vakgroep zich daarbij
op de achtergronden en meer fundamentele aspecten van het vakgebied,
zowel wat betreft basisdisciplines als inzake de maatschappelijke
toepassingsvelden. Vanwege de beperkte onderzoekscapaciteit kan de
vakgroepsbijdrage zich daarbij werpen op slechts enkele onderwerpen,
welke zij mede in overleg met instituten en externe adviseurs bepaalt
(zie schema 3 op blz.19

en schema 4 op blz. 22). Een vroegtijdig inzicht

in de onderzoeksplannen van instituten is hierbij van wezenlijk belang,
bijvoorbeeld in verband met plaatsing op de A-lijst en werving van
studenten. Inzicht in eikaars programma's kan er bovendien toe bijdragen,
dat over en weer gewezen kan worden op eerder gedane relevante voor
onderzoeken, die intern zijn gebleven; met name heeft de vakgroep
hierbij een groot arsenaal scripties op het oog.
In het jaarprogramma en het middellange termijnbeleid van de vakgroep
wordt bij elk onderwerp toegelicht of en in welke mate de vakgroep
samenwerking ambieert; hierover is veelal al voordien overleg gevoerd.
Belangrijke aspecten van de samenwerking betreffende afspraken rondom
gegevens,materialen, tijdschema's en inbreng en qualificaties van
personeel; het laatste speelt met name bij projecten, die gefinancierd
worden via de voorwaardelijke financiering, een cruciale rol.
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C. Bilaterale afspraken tussen student en vakgroep.
De vakgroep tracht haar studenten zoveel mogelijk te interesseren voor
onderzoek en te betrekken bij het onderzoeksprogramma en de onderwerpen
van de A-lijst. In eerdere studie-elementen (met name het DB-leeronderzoek)
wordt door studenten al kennis gemaakt met klein onderzoek en de daarbij
noodzakelijke methodieken; daarmee wordt voor scripties en doctoraal
leeronderzoek al een zekere basis gelegd, zowel qua werkwijze als qua
onderwerpen.
Door middel van contactmiddagen in voorjaar, najaar en winter tracht
de vakgroep vroegtijdig inzicht te krijgen in de belangstellingssferen,
zodat een globale planning van onderwerpen en van samenwerking met
instituten (A-lijst) mogelijk is (mei en oktober/november).
Voorts kan dan ook een uitwerking van grote onderzoeksonderwerpen
naar scriptieonderwerpen bijdragen aan het kiezen van die onderwerpen,
waaraan de vakgroep prioriteit stelt (februari/maart).
Bij dit alles dient iedereen zich te realiseren, dat de vakgroep zijn
studenten noch kan noch wil dwingen tot bepaalde keuzen; zij streeft
echter wel naar vroegtijdige bezinning en overleg over de wensen en
naar voorlichting over het onderzoek.
Het probleem hierbij is evenwel, dat de studenten in de nieuwe studieopzet zich nauwelijks op het juiste tijdstip (najaar)

kunnen bezinnen

op hun wensen, omdat, afgezien van de uitloop in de studie en de daaruitvolgende gelijkmatiger instroom in de DC-fase, juist in die periode
de praktijktijd gepland is; het is juist tijdens die praktijktijd, dat
vele studenten ideëen opdoen voor en inzicht krijgen in mogelijke
scriptie-onderwerpen (zie ook bijlage 2). Door middel van voorlichting,
DB-leeronderzoek en contactmiddagen oefent de vakgroep desondanks drang
uit in de richting van scriptie-onderwerpen uit de A-lijsten en het
programma. Het is immers ook in het belang van studenten, als zij in
redelijk voorgestructureerde projecten kunnen meewerken.
Bij een dreigende overbelasting in de begeleiding van leeronderzoek
zal de vakgroep prioriteit geven aan scriptieonderwerpen uit de
A-lijst en het jaarprogramma.

2. Het verband tussen een middellange termijn-visie op het vakgebied,
het middellange termijn-beleid in het onderzoek, het jaarlijkse
onderzoeksprogramma, het mappensysteem van A- en B-lijst en de
externe visies op onderzoek is weergegeven in onderstaand schema 3
(1.2.).
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Schema 3; Van middellange termijnvisie tot programma.

Het zijn met name het middelste blok (middellange termijn-beleid) en het
programma-blok, waarover de vakgroep overleg met instituten zal voeren;
ook is via het mappensysteem van onderaf individuele bijdrage aan het
geheel mogelijk.

3. In verband met deze werkwijze en omwille van de toegankelijkheid van
het onderzoek voor studenten stelt de vakgroep eisen ten aanzien van de
beschrijving van de projectvoorstellen, die bij voorbereiding van het
programma bestaan (1*1«, 1 • 3., 1.4.)*
A. Voor de grote projecten is een nauwkeurige beschrijving gewenst van:
- De motivering vanuit relevante algemene ontwikkelingen in de samen
leving of op het wetenschapsgebied ('externe probleemstelling').

* zie hierover hoofdstuk IV.

Hierbij komt bijvoorbeeld aan de orde, wat het doel van het
project is (welke lacunes in het vakgebied worden opgevuld), en
wat het effect van de resultaten is of naar verwachting zal zijn.
- Deinterneprobleemstelling': welke werkhypothesen heeft men,
hoe kan men deze bewerken? Meestal heeft de titel hierop betrekking!
- Verdeling in onderdelen, fasen en tijdsduur van het project.
- Samenwerkingsaspecten
- Literatuurverkenning: welke gegevens uit de vakomgeving liggen
er, waarover doet men aannamen?
Voor de A-lijst voorstellen is een beschrijving van belang naar:
- Externe probleemstelling: daarbij moet tevens gelet worden op reden
van mogelijke prioriteitsstelling (urgentie, deelproject van groot
onderzoek en dergelijke)en op het karakter van het onderzoek met
betrekking tot een aantal beschrijvingsregisters; deze registers
betreffen (zie ook hoofdstuk IV):
. Toepassingsveld van de cultuurtechniek.
. In het geding zijnde basisfactor(en).
. Deelgebieden binnen de toepassingsvelden en basisfactoren.
. Achterliggende maatschappelijke doeleinden en ontwikkelingen.
. Gerichtheid op theorie of toepassing.
. Aspect van planvorming.
. Maatschappelijk niveau.
. Locatie.
. Omvang.
. Mono- of meer-disciplinariteit binnen de LH.
. Samenwerking met instituten.
- Internegrobleemstelling: in de vorm van werkhypothesen.
- Opzet, fasering; en duur van het project.
De A-lijst voorstellen kunnen ingediend worden door studenten,
medewerkers, leden van werkgroepen waarin dë vakgroep participeert,
VF/OA-onderzoekers en door instituten en hun medewerkers.
Voor de B-lijst projecten zijn een indicatieve ruwe aanduiding van
probleemveld en werkrichting, globale omvang, eventuele samenwerking
en een summiere typering naar enkele beschrijvings-registers voldoende.
De student of medewerker, die dit soort projecten oppakt, krijgt
hier de nodige vrijheid bij de invulling van het onderzoek.

-21-

Na vaststelling van een programma en een A-lijst zal voorafgaand
aan de uitvoering van de projecten een nadere uitwerking van het
voorstel nodig zijn. Bij grote projecten gaat het om onderscheiding
van deelprojecten, begrenzing van het project en het markeren van
keuzemomenten; daarnaast is een bezinning ten aanzien van beschik
baarheid van gegevens en faciliteiten en een timing van werkzaam
heden (werkplan) bij beide soorten projecten nodig.

4. Onderzoeksvrijstelling (1.5).
De vrijstelling van medewerkers voor onderzoekstaken gebeurt alleen in
het kader van grote projecten, voor een duur van maximaal 5 jaar
(VF-termijn); het behelst onder andere het volgende:
- Een sterke reductie van onderwijs- en overige taken, tenzij specifieke
expertise of vaardigheden niet anderszins voor handen zijn.
- Een planning van onderzoeksactiviteiten naar tijd en inhoud, die
rekening houdt met de niet overgedragen onderwijstaken en

een aantal

vaste vergaderpunten (vakgroepsvergadering, sectievergadering).
- Beperking van het aantal door de onderzoeker te begeleiden scripties
tot slechts enkele per jaar buiten

degene

die passen in het onderzoek,

waarmee hij bezig is.
- Strikte beperking van overige (kleine) onderzoeksactiviteiten.

5. inhoudelijke begeleiding van onderzoek (1.10).

Veelal zal een groot onderzoeksproject inhoudelijk begeleid worden door
de meest betrokken sectie van de vakgroep. Indien een project de breedte
van een sectie overstijgt kan een interne begeleidingscommissie samenge
steld worden, eventueel bestaande uit leden van de OC. Bij een samenwer
kingsverband met meerdere vakgroepen van de LH en onderzoeksinstituten
buiten de LH is het instellen van een gezamenlijke begeleidingscommissie
nodig.
De onderzoekscoördinator zorgt voor organisatorische ondersteuning en
begeleiding ten aanzien van werkplanning, materialen en middelen en
dergelijke (zie 7).

6. Het is mogelijk om de voorbereiding van het onderzoek (programmering) in
een relatieschema weer te geven; dit schema geeft indicatief de loop der
gebeurtenissen weer (procedures).
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Schema 4; Voorbereiding en programmering van grote projecten.

1 = Doen van een groot onderzoeksvoorstel, dat eventueel in de sectie
besproken is (la, b) en/of in samenwerking met een instituut (lc).
2 = Nagaan of alle noodzakelijke gegevens voldoende duidelijk zijn weerge
geven in het voorstel (beschrijving).
3 = Overbrengen van het voorstel in het OC en vergelijken van het voorstel
met de Meerjarenvisie en het middellange termijn-beleid.
4 = Overleg met instituten en adviseurs over het jaarprogramma.
5 = Voorstel van een jaarprogramma (waarbij bepaalde voorstellen na stap 1
t/m 4 afvallen!).
6 = Besluit over het voorgestelde programma.
7 = Inbreng van programma in VCW* en besluit over goed- of afkeuring.
Indien wijziging gewenst is opnieuw stap 5 en 6; bij afkeuring valt
er een open ruimte in het grote onderzoekswerk van de vakgroep.
De vakgroep streeft ernaar zelf zeer gefundeerd prioriteiten en
programma's vast te stellen en uit te voeren, die bovendien aansluiten
bij de (te realiseren) onderzoekscapaciteit.
De goedkeuring van een programma verspreidt zich vervolgens vanzelf over
alle betrokkenen van de vakgroep.
* De VCW is de Vaste Commissie Wetenschap van de Landbouwhogeschool, die tot taak
heeft het onderzoek aan de LH te bewaken.

-237. Taken van de onderzoekscoördinator (1.10).
Als secretaris van de OC en klankbord voor alle organisatorische aspecten
van het vakgroepsonderzoek heeft de onderzoekscoördinator onder andere de
volgende taken:
- Verzamelen, (doen) verbeteren en verwerken van onderzoeksvoorstellen
ten behoeve van de A-lijst, B-lijst en het jaarprogramma van grote
projecten, en het bijhouden van het mappensysteem.
- Coördinatie bij het maken van werkopzetten, zowel indicatieve
opzetten in de voorbereidingsfase als gedetailleerde voorafgaand aan
de daadwerkelijke uitvoering.
- Coördinatie bij de uitvoering van projecten, met name op het gebied
van gebruik en beschikbaarheid van apparatuur en materialen, de
tijdsplanning van het onderzoek, het houden van stafcolloquia en het
maken van kleine inzichtelijke verslagen. Tevens regelen van de
vrijstelling van overige taken.
- Voeren van de redactie over publicaties en artikelen.
- Coördinatie bij het jaarlijks programmeren van het onderzoek, zoals
contacten met de VCW en instituten over onderzoeksvisies en het
tijdig opstarten van de jaarlijkse cyclus.
- Externe coördinatie en public relations naar de LH, de studenten
en de onderzoeksinstituten toe.
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Hoofdstuk III: Visie, beleid en programma.

In het voorgaande hoofdstuk is bij II.2 punt 2 (blz. 19) een schema
gepresenteerd, waarin aangegeven staat hoe de vakgroep cultuurtechniek
tot een programma voor het onderzoek zal komen. In dit hoofdstuk zal via
dat schema werkend het onderzoeksbeleid voor de komende jaren en de
aanzet tot het elk jaar te formuleren onderzoeksprogramma worden besproken.
Conform het schema zijn de volgende paragrafen onderscheiden:
III.l: Beeld van het vakgebied.
III.2: Ontwikkelingen in de toekomst en onderzoekvraag: middellange termijn
visie op het vakgebied als geheel.
III.3: Middellange termijn onderzoeksbeleid van de vakgroep.
III.4: Omzetting naar een jaarprogramma van onderzoek.
Bij elke stap, dus bij elke paragraaf komen verschillende zaken aan de
orde. In onderstaand schema staan ze weergegeven:
Schema 5: Stappen van programmavorming en input.

STAPPEN

INPUT

- eigen ideeën
- commentaar van externe
adviseurs

- eigen ideeën
- externe ideeën en visies

- selectiecriteria van de
vakgroep bij prioriteitstelling
(intern en extern)

- lopend onderzoeksprogramma en
capaciteit
- plannen/programma's van vakge
noten en verwanten
- ideeën en wensen van medewerkers
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Duidelijk moet vooraf gesteld worden, dat in III.l tot en met III.3 een
beeld geschetst wordt van wat de vakgroep ziet als belangrijke ontwikkelingen
en thema's in het vakgebied als geheel, die pas bij de daadwerkelijke
programmering op basis van onder andere de onderzoekscapaciteit van de
vakgroep leiden tot een uit te voeren serie prioriteiten.

In III.4 worden voor deze vernauwing de relevante criteria aangegeven.

III.l. Beeld van het vakgebied.
In de onderzoeksnota 1983 van de vakgroep is een beschrijving gegeven
van het vakgebied en het daarmee samenhangende werkterrein van de
cultuurtechniek; een scala van disciplines»onderwerpen en aspecten is
daarbij de revue gepasseerd.*
Om tot een visie op de ontwikkelingen in het vakgebied te komen, met
name gericht op de ontwikkelingen die tot onderzoeksvragen aanleiding
geven, wordt uitgegaan van een geschematiseerd beeld van de structuur
van het vakgebied. De vakgroep cultuurtechniek bouwt dit beeld op uit
drie grondelementen: (zie schema 6, blz. 261:
1. De drie basisfactoren Bodem, Water, Ruimte (de hoekpunten in onder
staand schema).
2. De maatschappelijke activiteiten in het landelijk en stedelijk over
gangsgebied, die zich in gebruiksvormen laten herkennen (de cirkel
segmenten in het schema).
3. De onderlinge afstemming van de basisfactoren en verschillende grondgebruiksvormen in planning en planvorming (het blok PP in de cirkel).

De drie grondelementen van het vakgebied kunnen zeer breed opgevat
worden; ook voor de cultuurtechniek is echter een beperking daarbij
noodzakelijk.
De vakgroep ziet de grensvlakken van de drie grondelementen en hun
onderling verband als volgt.
*

zie genoemde nota blz. 2-6.
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Schema 6: Structuur van het vakgebied.

R

B = bodèm.

W = water.

R = ruimte.

PP = planning en planvorming.

1. Basisfactoren:
In schema 6 is het totale veld van de cultuurtechniek weergegeven
door een driehoek op te spannen tussen de drie basisfactoren bodem,
water en ruimte. Voor de cultuurtechniek zijn het deze factoren, die
bij de inrichting van het landelijk gebied en het stedelijk overgangs
gebied gemanipuleerd kunnen worden.
Onderzoek in de cultuurtechniek staat in een spanningsveld tussen
enerzijds de maatschappelijke vraag naar ingrepen in de basisfactoren
ten behoeve van de verschillende grondgebruiksvormen (de cirkel in de
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driehoek), en anderzijds de fundamentele kennis van hydrologische,
bodemkundige en ruimtelijke verschijnselen op zichzelf (komend van buiten,
en in schema 6 weergegeven met

in de hoekpunten).

Gezien in het kader van de Landbouwhogeschool is de cultuurtechniek een
toepassingsveld van vele basiswetenschappen. Dit betekent, dat ontwik
kelingen in diverse andere vakgebieden van belang zijn voor de cultuur
techniek. Zo zijn ontwikkelingen in de bodemkunde van belang voor de
toepassingen in de bodemtechniek, welke zich als onderdeel van de
cultuurtechniek bezighoudt met de ingrepen en de mogelijkheden tot
ingrijpen in de bodem. Aan de buitenkant van de driehoek en in de hoek
punten kunnen aldus onderzoeksthema's gelocaliseerd worden, die meer
abstract en fundamenteel van aard zijn dan studies vanuit de gebruiksvormen van het landelijk gebied en vanuit de planvorming in het centrum
van schema 6. Deze onderzoeksthema's zijn echter tot de cultuurtechniek
te rekenen, wanneer ze bedoeld zijn om meer inzicht te krijgen in de
mogelijkheden van menselijk ingrijpen.
Centraal in de cirkel gaat het om inrichting van bepaalde gebieden en
om de inrichtingswensen van de onderscheiden gebruiksvormen in die
gebieden, waarbij de basisfactoren bodem, water en ruimte in onderlinge
samenhang een rol spelen. Vanuit deze toepassing van basiskennis in
cultuurtechnische werken kan weer een probleemstelling voor cultuur
technisch onderzoek voortkomen, dat meer gericht is op één of meer
basisfactoren. In de basiswetenschappen komt dit onderzoek meestal niet
zo toepassingsgericht aan de orde. Aldus worden tot cultuurtechnisch
onderzoek ook thema's als erosie, grondwaterstroming of verkavelings
patronen gerekend. De basiswetenschappen, die toeleverend zijn voor de
cultuurtechniek liggen buiten de driehoek in schema 6. Onderzoek betref
fende bodem, water en ruimte ligt aldus geredeneerd binnen de cultuur
techniek, wanneer het gericht is op het mogelijke ingrijpen in de
bodemkundige, waterhuishoudkundige respectievelijk ruimtelijke situatie.

2. Gebrulksvormen:
In schema 6 zijn binnen de driehoek verschillende vormen van gebruik
van het landelijk gebied en h«t stedelijk overgangsgebied voorgesteld
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als segmenten van een cirkel. Het kan daarbij zowel gaan om vormen van
ruimtegebruik als om vormen van grondgebruik. Met deze voorstelling
is aangegeven, dat bij de inrichting van een gebied - hetgeen een
centrale plaats inneemt in de cultuurtechniek - de activiteiten die
daar zullen plaatsvinden, richting geven aan de wijze waarop in bodem,
water en ruimte wordt ingegrepen. Landbouw, recreatie, natuur, wonen,
verkeer en andere activiteiten stellen verschillende eisen aan de
ruimtelijke, waterhuishoudkundige en bodemkundige inrichtingssituatie.
Zij kunnen

aldus leiden tot inrichtingsactiviteiten c.q. het achter

wege laten daarvan.
Deze vraag naar inrichting staat niet op zichzelf. Er zijn maatschappe
lijke doelstellingen, van waaruit bepaald wordt ten behoeve van wélke
vorm van gebruik

in bodem, water en ruimte wordt ingegrepen. Deze

doelstellingen liggen bijvoorbeeld in de economische, de sociale
en de sfeer van het milieu. Zij kunnen gezien worden als de drijfveer
achter de belangenafweging, waarop de inrichting wordt gebaseerd.
De wijze waarop deze doelstellingen doorwerken wordt beïnvloed door
bestuurlijke verhoudingen, internationale ontwikkelingen en door
technologische veranderingen(bijvoorbeeld teelttechnieken, vervoers
wijzen, communicatiemiddelen, energiegebruik). Indirekt heeft dit
invloed op de gebruiksvormen en daarmee op de cultuurtechniek. In
schema 7 is dit in beeld gebracht ( zie blz. 29).
De bestudering van de wijze waarop maatschappelijke doelstellingen
afhankelijk van maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen invloed
uitoefenen op het gebruik van het landelijk en stedelijk gebied is niet
primair een taak van de cultuurtechniek. Om tot een adequate bestudering
van inrichtingsmaatregelen te kunnen komen is evenwel een goede kennis
van de achterliggende maatschappelijke situatie onmisbaar.

Beschouwd vanuit het inrichten van een gebied is evenmin een scherpe
grens te trekken. Wanneer het om onderwijssituaties gaat hanteert de
vakgroep een ruimere interpretatie dan bij het onderzoek.
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Schema 7: Inbreng van maatschappelijke doelstellingen en ontwikkelingen
in het vakgebied van cultuurtechniek, verlopend via de
gebruiksvormen.
Internationale

3. Planning en planvorming;
Vanuit de basisfactoren bieden zich mogelijkheden aan tot manipulatie
van de ruimtelijke, waterhuishoudkundige en/of bodemkundige inrichting
van het landelijk en stedelijk gebied. Vanuit de gebruiksvormen van
landelijk en stedelijk gebied ontwikkelen zich telkens diverse vragen
naar bepaalde ingrepen in de basisfactoren. Bij de planning en plan
vorming gaat het in de cultuurtechniek om de onderlinge afstemming van
de mogelijkheden tot en de vraag naar verschillende ingrepen in de
drie basisfactoren in het licht van de afweging van de maatschappelijke
doelstellingen. Deze afstemming kan bestudeerd worden in concrete
gebiedsgebonden situaties (planvorming) en (in abstracto)in algemene
of theoretische situaties (planning). Vanwege de veelheid van factoren
en functies is dit een complex vraagstuk, en is het gerechtvaardigd
hierin een apart grondelement van het vakgebied te zien.
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Planning en planvorming kennen vele gedaanten, aspecten en situaties,
die lang niet alle redelijkerwijze tot het cultuurtechnische vakgebied
te rekenen zijn. Relevant voor de cultuurtechnische praktijk en het
vakgebied zijn zij veelal wél. Ook hier wordt gekozen voor een beperking
van het vakgebied tot die situaties, waarin naast de maatschappelijke
functies vooral de basisfactoren bodem, water en ruimte van belang zijn.
Dit kan zijn in studies gericht op concrete gebieden (bijvoorbeeld
een Landinrichtingsplan), gericht op het planningsproces (bijvoorbeeld
een netwerplan van uitvoering), en gericht op het beleid (bijvoorbeeld
het blootleggen van verbanden tussen het beleid en de vraag naar
c.q. de mogelijkheden tot manipulatie van bodem, water en ruimte;
evaluatiestudies).
Het is vanuit de bovenstaande structuur in het vakgebied en de daarbij
gemaakte opmerkingen, dat de vakgroep cultuurtechniek de ontwikkelingen
van het vakgebied in de toekomst heeft bekeken (III.2), en haar eigen
prioriteiten voor onderzoek daarbinnen heeft gesteld (III.3).

III.2. Ontwikkelingen in de toekomst en onderzoekvraag; een middellange
termijnvisie.
De vakgroep heeft getracht in de "glazen bol van de toekomst" van het
vakgebied en de toepassingen ervan te kijken, om daaruit onderzoeksvragen
voor de toekomst af te leiden. Deze exercitie beschouwt de vakgroep als
een visie op het onderzoek, dat in de komende 3 à 5 jaar van belang is
voor de cultuurtechniek; de keuze van te entameren onderzoek (III.3) wordt
hiervan afgeleid. In een gespreksronde met enkele adviseurs van buiten de
vakgroep is hierover van gedachten gewisseld.Bij deze besprekingen is
in het algemeen de visie op toekomstige ontwikkelingen en thema's in
het vakgebied onderschreven.

De visie op de toekomstige ontwikkelingen is niet uitputtend noch tot
in verregaande mate van detail beschreven, en heeft dan ook geen pretentie
van volledigheid; wanneer behoefte daaraan bestaat, dienen de genoemde
thema's aangevuld en uitgebreid te worden. Ingedeeld naar de drie basis
factoren, de gebruiksnormen en de integratie daarvan in planning en plan
vorming ziet de vakgroep de volgende ontwikkelingen en daarmee samenhan
gende onderzoeksvragen.

-31:-

1. Op het gebied van bodem:
De verslechtering van de bodemkwaliteit is in toenemende mate een
maatschappelijk probleem. Hierbij valt tevens te denken aan thema's
als de voortschrijdende erosie en de teruggang in gebruiksmogelijkheden
van de bodem, alsmede het "incasseringsvermogen" van de grond voor
bepaalde vormen van grondgebruik en de in verband daarmee vereiste
onderhouds- en beheersmaatregelen. De volgende thema's van onderzoek
op het terrein van de cultuurtechniek worden onderkend:
1.1. De problemen van grondverbetering (aanpassing van profiel en
maaiveld aan het beoogde doel) blijven de aandacht vragen, wanneer
bodembestemmingen of de eisen die aan de grond worden gesteld,
veranderen (zoals bij veenkoloniale gronden, katteklei, opspuiten
van bloembollengronden).

1.2. Bodemdeqradatie, in het bijzonder door water- en winderosie,
is een belangrijk aandachtsveld. Werd tot nu toe de nadruk gelegd
op de watererosie (en dan vooral in de humide en aride (subi;)
tropische gebieden), de aandacht richt zich nu ook op de water
erosie in Nederland (Zuid-Limburg); dit onderwerp zal in de
nabije toekomst verder moeten worden uitgediept.
Ook de winderosie in Nederland vergt

-

in het verlengde van de

ontwikkeling van de laatste twee jaren' -

veel aandacht. Het

onderzoek ligt vooral in de praktische toepassingssfeer: bodem
beschermingsplannen, erosie-bestrijdingsmaatregelen, kosten/baten
analyses.

1.3. Bodemverontreiniging en sanering behoren in toenemende mate tot
het aandachtsveld van overheidsdiensten en cultuurtechnische
ingenieursbureau's en aannemers. In het onderwijs en onderzoek van
de vakgroep wordt hierop (nog) niet ingespreeld. In samenwerking met
andere vakgroepen en instellingen kan hieraan meer aandacht besteed
worden. Hierbij denkt de vakgroep aan het ontwikkelen van kennis
over de bij bodemverontreiniging optredende hydrologische en
bodemkundige processen bij verschillende vormen van vervuiling,
het ontwikkelen van waarnemingsmethoden, en aan het inventariseren
van de mogelijkheden tot oplossing van vervuilingssituaties middels

hydrologische, bodemkundige en eventueel ruimtelijke ingrepen; bij
deze inventarisatie kunnen bestaande ervaringen mogelijk gebundeld
worden.

1.4. Met het oog op diverse grondgebruiksvormen is een beter inzicht
in de plaatselijke variatie en onregelmatigheden van de bodem
nodig. Daarbij treedt vooral naar voren dat ten behoeve van plan
vorming en uitvoering onvoldoende inzicht aanwezig is in hoe van
variaties gebruik kan worden gemaakt en hoe ongewenste variaties
door middel van ingrepen weggenomen kunnen worden.

Op het gebied van water;
Het water wordt in toenemende mate als één omvangrijk maatschappelijk onder
werp beschouwd; in verschillende wetten en overheidsnota's is dit
herkenbaar. Het water is zowel in fundamentele als in maatschappelijk
opzicht een terrein waarop kennis ontbreekt; bij: het laat3te spelen de
verschillende maatschappelijke gebruiksfuncties een cruciale rol.
Onder 1.3 is al een onderzoeksthema met betrekking tot water genoemd.
Daarnaast ziet de vakgroep de volgende:

2.1. De relatie tussen vormen van ruimte-gebruik en de waterhuishouding
is in Nederland een in toenemende mate belangrijk aandachtsveld.
Dit is onder andere af te lezen aan het ontstaan van een beleids
kader op dit terrein. De belangrijkste onderzoeksvraag ligt dan
ook in de sfeer van planning en planvorming.
De wateraanvoer naar gebieden met periodieke tekorten

is in aeze

een belangrijk punt van aandacht. Het gaat daarbij om zowel con
servering en verdeling als om toevoer vanuit andere gebieden.

2.2. De kwaliteit van grond- en oppervlaktewater heeft de laatste jaren,
in samenhang met kwantiteitsvraagstukken, toenemende aandacht
gekregen. De rol van grondwater als transportmedium voor
ongewenste

-

-

veelal

stoffen wordt steeds meer onderkend, vooral in

verband met drinkwaterwinning; veel is echter nog onbekend, waardoor
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verantwoord ingrijpen onmogelijk is. Daarom moeten grondwaterst.romingsmodellen van lokale en regionale schaal ontwikkeld worden, die
betrekking hebben op zowel kwantitatieve als kwalitatieve aspecten.
Het laatstgenoemde blijkt onder meer veel hogere eisen te stellen
aan de detaillering van hydrogeologische gegevens dan de meer
klassieke kwantitatieve benadering. Op dit terrein is dan ook nog
veel, voorshands vooral methodisch gericht onderzoek nodig. De
vakgroep Cultuurtechniek denkt hierbij aan onderzoek naar de
relatie tussen landbouwkundig gebruik van een gebied en de effecten
daarvan op grond- en oppervlaktewater.

2.3. De relatie grondwaterstand

- slootwaterstand vergt verdergaand

onderzoek, onder andere in relatie tot de onregelmatigheid in de
bodem, bijvoorbeeld in verband met klink (zie 1.4). De daarbij
betrokken maatschappelijke functies zijn onder andere natuurbehoud,
land-, tuin- en bosbouw, wonen en verkeer.

3. Op het gebied van ruimte:
Op het terrein van ruimte bestaat in ons land al lang een wettelijk
beleidskader. Daarmee wordt in de ruimtelijke ordening getracht de
diverse ruimtelijke functies (natuur, landbouw, recreatie, wonen,
verkeer, bosbouw, defensie) in het stedelijke en landelijk gebied op
elkaar af te stemmen en te verweven; dit vat men onder de term
bestemmen. Bij het bestemmen worden ten behoeve van de gebruiksfuncties
echter ook eisen aan inrichting en beheer van de ruimte gesteld; deze
eisen kunnen leiden tot cultuurtechnische ingrepen in de ruimtelijke,
hydrologische én bodemkundige situatie van gebieden en tot vragen naar
de hydrologische, ruimtelijke en bodemkundige manipulatiemogelijkheden.
In het algemeen ligt hierbij sterk het accent op een brede afstemming
van gebruiksvormen en hun inrichtingseisen met betrekking op bodem,
water en ruimte door middel van planning en planvorming. Veel ruimte
lijk beleid en onderzoek is aldus voor cultuurtechniek relevant, maar
ligt op het terrein van de gebruiksfuncties en de planning en plan

-34-

vorming. Specifiek op het aspect ruimte gericht legt de vakgroep de
vinger op de volgende onderzoeksvelden:

3.1. Ontsluiting en ruimtelijke structuur zijn onder andere in het
stedelijk overgangsgebied onvoldoende onderzocht. Vanuit zowel
stedelijke belangen(bijvoorbeeld recreatie in het uitloopgebied)
als vanuit belangen in het omliggende landelijk gebied ( landbouw,
natuur) komen impulsen tot het creëren c.q. handhaven van ontslui
tingsstructuren. Vanuit de sector verkeer is aldus in relatie tot
andere grondgebruiksvormen een verschuiving van de aandacht van
het technische aspect naar enerzijds de ruimtelijke gevolgen en
mogelijkheden en anderzijds de integrale planvorming aan de orde;
dit laatste beoogt met name het onderzoeken van een methodiek of
opzet van programmering van de ontsluiting van stedelijke uitloop
gebieden.

Daarnaast komt bij elk van de gebruiksfuncties, die hierna besproken
wordt, het ruimtelijke aspect voor het voetlicht, alsmede bij planning
en planvorming, waarin enkele onderwerpen sterk op het ruimtelijk
aspect gericht zijn (9.2, 9.7, 9.8).

4. Op het gebied van natuur

zijn er onder 2.1 en 2.3 al ontwikkelingen

en onderzoeksvragen genoemd. Een vanuit de grondgebruiksvorm en zijn
maatschappelijke achtergronden geïndiceerde ontwikkeling is:

4.1. De toepassingsmogelijkheden van nieuwe inzichten omtrent
ecologische samenhangen in inrichtingsplannen dienen verder te
worden onderzocht. Aan de ene kant gaat het om het creëren of
om de regeneratie van een bepaalde natuurlijke toestand in relatie
tot de waterhuishouding (4.1.a). Aan de andere kant zijn er ideeën
over bijvoorbeeld ecologische infrastructuur, die bij landinrich
tingsprojecten aan de orde zijn (4.1.b). Ook op hoger beleids
niveau spelen zij een rol (bijvoorbeeld potentiële nationale

-35-

landschappen). Vanuit de hydrologie en bodemkunde is telkens
uitgebreide kennis over de concrete situatie en manipulatiemoge
lijkheden daarbij nodig.

5. Op het gebied van recreatie;
De besteding van de vrije tijd staat ten gevolge van de huidige
maatschappelijke ontwikkelingen in een nieuw daglicht. Daarnaast zijn
er diverse al langer levende lacunes in kennis en onderzoek, waarvan
opvulling om uiteenlopende redenen nodig is. De vakgroep cultuurtechniek
heeft tezamen met andere vakgroepen voor het onderdeel recreatie een
aparte werkgroep' opgericht, welke de ontwikkelingen het totale gebied
van recreatie bestudeert. Uit deze werkgroep zijn verschillende onder
zoeksthema's voortgevloeid*.

De volgende daarvan zijn voor de vakgroep

van belang, bezien vanuit de structuur van het vakgebied en de daarover
in III.l gemaakte opmerkingen:

5. 1 . Recreatie en ruimtegebruik
Dit thema omvat het studieveld van de interactie tussen gedrag en
de landschappelijke context daarvan, het fysieke en biotische
milieu. Kennis omtrent plaatskeuze, zowel op regionaal als locaal
niveau en kennis over het recreatieve gedrag op micro niveau binnen
een terrein of gedeelte daarvan is van belang voor met name plan
voorbereiding, vormgeving, inrichting en beheer van recreatief
gebruikte terreinen.
Essentieel is daarbij dat het niet alleen gaat om het recreatieve
gedrag in (monofunctionele) recreatiegebieden. Het gaat ook om het
recreatieve gebruik van gebieden met niet recreatieve functies.
Behalve om kennis omtrent het feitelijk gedrag gaat het ook om de
achtergronden daarvan.

* Zie de nota Recreatieonderzoek LH 1984-1989 van de werkgroep recreatie.
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5.2. Technische, economische en ecologische aspecten van de inrichting
en het beheer van de recreatieve infrastructuur.
Altijd is er sprake geweest van een aanpassing van het milieu aan
de gebruikswensen van de mens. Aanpassingen, die in omvang sterk
afhankelijk zijn geweest van de technische mogelijkheden voor het
doen van ingrepen, die er bestonden op het moment van uitvoering.
Ook voor het recreatieve grondgebruik zijn dergelijke aanpassingen
in het verleden uitgevoerd. Dit aanpassingsproces is het kenobject
van de cultuurtechniek maar ook van andere Wageningse disciplines
zoals landschapsarchitectuur. De resultante van dit aanpassings
proces ten behoeve van het recreatieve grondgebruik is te beschouwen
als de recreatie-infrastructuur (samenstel van recreatievoorzieningen).
Zowel voor deze bewuste aanpassing, de inrichting, als voor het
instandhouden daarvan, het beheer, is kennis nodig van het hoe
en van de financiële (en andere) consequenties. Het gaat daarbij
om onderzoek naar de technische mogelijkheden tot manipulatie in
brede zin binnen de randvoorwaarden van financiële en oecologische
aard.

5.3. Effecten van inrichtings- en beheersmaatregelen
In dit veld van studie staat het onderzoek naar de effecten van
inrichtings- en beheersmaatregelen centraal. Het gaat daarbij
zowel om de invloed van dergelijke maatregelen op het recreatieve
gedrag als om de gevolgen van dergelijke maatregelen voor het
fysieke en biotische milieu, inclusief de artefacten. Tevens
wordt tot dit thema het veld van het onderzoek naar dosis-effect
relatie tussen recreatie en onder andere het natuurlijk milieu
gerekend. Het gaat in dit thema eveneens om een kritische be
schouwing van het doelbewuste gebruik van de kennis, die opgedaan
is via het onderzoek naar deze effecten bij het treffen van
zoneringsmaatregelen (zowel met behulp van inrichting als via
verordeningen) en bij het geven van voorlichting.
Daarbij is de beleving van dergelijke maatregelen door de recreant
en de aanvaardbaarheid voor diverse groepen betrokkenen van belang.
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5.4. Het instrumentarium in de recreatieplanning
Dit thema richt zich met name op de rol en de betekenis van het
instrumentarium bij de planning van bestemmings-, inrichtingsen beheersmaatregelen. Het gaat daarbij niet om deze maatregelen
zelf, maar om de methoden die gebruikt worden bij het tot stand
brengen dan wel verbeteren of handhaven van recreatieve infra
structuur en daarmee van de recreatiemogelijkheden zelf.
Te noemen zijn bijvoorbeeld de planningsvormen van de recreatie
sector (P.P.O., Kampeerweg, TROP en dergelijke), en de plannings
vormen uit andere beleidsterreinen (ondermeer landinrichting en
ruimtelijke ordening) en hun invloed op de recreatiesector.
Aspecten van rechtvaardiging van (de wijze van) ingrijpen,
effectiviteit en neveneffecten zijn van belang om te kennen.
In het licht van de recente regeringsvoorstellen tot deregulering
en decentralisering behoort tot dit thema ook onderzoek naar
mogelijkheden voor en effecten van privatisering, van de afschaf
fing van regelingen en procedures, en van een verschuiving van
taken naar lagere overheden.

5.5. scenario's voor de toekomst

In nauwe relatie met het voorgaande hecht de werkgroep grote waarde
aan onderzoek naar de wijze, waarop invloed kan worden uitgeoefend
op de ontwikkeling van de recreatie. Dit betreft zowel recreatie als
vorm van gedrag als recreatie als institutionele sector in de
toekomst. Daarbij wordt er van uitgegaan, dat er geen sprake is van
niet te beïnvloeden autonome processen.
Uitgangspunt is dat op basis van een schets van een aantal alternatieve
ontwikkelingen, beleidslijnen zijn te kiezen waarmee de recreatieve
ontwikkeling in een gewenste richting is te sturen. Het onderzoeks
thema kan studies naar de mogelijkheden van dergelijke werkwijzen op
de verschillende niveaus van planning voor de (diverse vormen van)
recreatie omvatten.

Onder andere studies naar de mogelijkheden om

groepen belanghebbenden bij het keuzeproces ten behoeve van de
planning te betrekken.
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6. OP het gebied van wonen;
De ontwikkelingen, die voor cultuurtechniek

op het terrein van

wonen belangrijk zijn, sluiten aan bij 5.1. en 3.1: welke relatie
is er tussen stedelijke en dorpsgebieden en hun omgeving, en welke
planvoorwaarden zijn hierbij te stellen? Gespecificeerd naar het
wonen toe is te onderscheiden:
6.1. Welke is de relatie tussen woonwensen, ruimtegebruik en de
verkaveling in een stedelijk (overgangs-) gebied? Met name
op stadsgewestelijk niveau is dit een onderzoeksvraag, die
niet zonder de nodige problemen te beantwoorden is,
6.2. Daarnaast is een onderzoeksvraag te onderscheiden gericht op
de waterhuishouding in stedelijke gebieden en op grondverzet
bij inrichting van gebieden voor stedelijke bestemmingen.

7. Op het gebied van verkeer:
Verkeer is een belangrijke functie in het)landelijk en stedelijk ge
bied, waaraan in het kader van landinrichtingsplannen en door de
plannen van wegbeheerders diverse miljoenen guldens worden besteed.
Daarnaast speelt ook telkens de uiterst belangrijke structurerende
functie, die infrastructurele voorzieningen in het landelijk en
stedelijk gebied vervullen. De vakgroep cultuurtechniek ziet in het
volgende belangrijke ontwikkelingen:
7.1. Het in 1.3 genoemde thema verkeer &

infrastructuur - ruimte

lijke structuur - gebruiksfuncties (wonen, recreatie).
7.2. Nu er modellen voor het verkeer in landelijke gebieden in een
stadium van ontwikkeling zijn, is er behoefte aan toepassings
gericht onderzoek. De belangrijkste aspecten hierbij liggen
voornamelijk op het terrein van het verkeer en zijn achter
gronden (verkeersgedrag, verkeerssoorten, verkeerstechniek), en
hebben daarnaast een ruimtelijk aspect.
Het onderzoek kan verder worden uitgebouwd naar behoefte van de
wegbeheerders. Het gaat dan om onderzoek naar de dichtheid van
een wegennet, de verkeersveiligheid en verkeerstechnische op
lossingen van infrastructurele knelpunten.

-39-

8• Op het gebied van landbouw;
In de landbouw zijn van oudsher diverse themagebieden, waarop onder
zoek gewenst is. De laatste jaren zijn daarbij enkele ontwikkelingen
op de voorgrond getreden, die de vakgroep cultuurtechniek van groot
(onderzoeks-) belang acht.
8.1. Landbouw. Veranderde prijsverhoudingen en werkgelegenheid in
verband met de ontwikkeling in de Europese Gemeenschap (bv.
de superheffing) kunnen gevolgen hebben voor de structuur en
ontwikkeling van de landbouwbedrijven, de ontsluiting en de
waterbeheersing bij landinrichtingsprojecten; modelstudies
met betrekking op landbouwbedrijven zijn hierbij een belang
rijk hulpmiddel.
8.2. Glastuinbouw. De glastuinbouwgebieden verouderen door snelle
technische ontwikkelingen in de kassenbouw, de energievoor
ziening en de teeltwijzen. Dit heeft gevolgen voor de ont
sluiting, de verkaveling en de waterhuishouding.
Nader onderzoek is nodig om aan te kunnen geven wat optimale
oplossingen zijn bij de reconstructie van glastuinbouwgebieden
en bij de inrichting van nieuwe gebieden. Ook inzicht in de
ontwikkelingsmogelijkheden van de Nederlandse kasbouw in inter?
nationaal opzicht is daarbij van belang.
8.3. Een met 4.1.a vergelijkbare problematiek ligt er in de relatie
tussen bodem, water en landbouw. Zo treedt er bijvoorbeeld van
uit de landbouw een verrijking van bodem en (grond-)water op
met diverse stoffen, en is in sommige akkerbouwgebieden en
tuinbouwstreken verstuiving waar te nemen als gevolg van ver
droging en (te) diepe ontwatering. Ook hiernaar is vanuit het
vakgebied van de cultuurtechniek onderzoek nodig.

9. pp het gebied van planning en planvorming:

Behalve applicatiegerichte onderzoeken op het terrein van functies
en basisfactoren zijn er in het integrale veld van planning en plan
vorming vele belangrijke ontwikkelingen.
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9.1. De veroudering van uitgevoerde ruilverkavelingen is een inte
ressant themaveld. Vanwege voortgaande ontwikkelingen in ver
schillende gebruikssectoren worden andere eisen aan inrichting
en beheer gesteld; het oude plan is onderhevig aan slijtage.
Onderzocht kan worden in hoeverre deze ontwikkeling voorname
lijk het gevolg is van die verdergaande maatschappelijke ont
wikkeling, of dat er in de planvorming en planning van de in
grepen in de basisfactoren knelpunten zijn, wier oplossing bij
draagt aan een langduriger profijt van•landinrichting.
9.2. Een brede locatiestudie van randstedelijke voorzieningen is
nodig, onder andere als integratie van 3.1, 5.1 en 6.1. Hoe
de verschillende aspecten op elkaar ingrijpen is weinig bekend.
Op enkele plaatsen is de planvorming opgang gekomen; een metho?
dische analyse daarvan kan wellicht het inzicht verhelderen.
9.3. In planningsmethodisch opzicht bestaat er een tendens naar toe
name van geïntegreerde verzameling en verwerking van gegevens
en materiaal met behulp van computers en dergelijke apparatuur.
Dit is op diverse maatschappelijke velden toepasbaar. Onderzoek
naar de mogelijkheden en methoden van werken met databestanden
bij de planvorming is gewenst.
9.4. In toenemende mate spelen scenario's in de planning en plan
vorming een rol; zo ook in planning van cultuurtechnische werken.
Via deze scenario's worden diverse grondgebruiksvormen inzichte
lijk gemaakt qua mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Hierbij
zijn meestal algemeen-maatschappelijke ontwikkelingen in het
geding (beleid).

De scenario-methode biedt de mogelijkheid om

deze algemene en gebruiksvorm-gebonden ontwikkelingen naar de
drie basisfactoren bodem, water en ruimte te problematiseren,
en hieruit conclusies te trekken omtrent de mogelijkheden en
wenselijkheid van meervoudig grondgebruik en afstemming. Dit
thema heeft onder andere ook in thema 5.6 de aandacht, toege
spitst op recreatie.
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9*5. Aan evaluatie van de input van mankracht en geld in de planen besluitvorming tegenover de input van mankracht en geld
in de uitvoering van plannen bestaat in de landinrichting toe
nemende behoefte. Een interessant onderdeel hierbij is het
onderzoeken van de efficiëntie van zowel de voorbereiding (be
leid en procedures) als van de uitvoering (bv. naar organisa
tie en technische aspecten zoals grondverzet).
9.6. Een belangrijke ontwikkeling (-smogelijkheid) is gelegen in
het veld van polders in deltagebieden over de gehele wereld.
Het vakgebied zou in deze richting nader ontwikkeld kunnen
worden door onderzoek en verzameling van de technieken, methoden
en kennis, die daarbij nodig zijn.
9 •7. De energieproductie en het energiegebruik in landelijke gebieden
vraagt de aandacht. De energieproductie en -consumptie hangen
samen met de grondgebruiksvormen en ruimtelijke inrichting. Een
vergelijking van deze verbanden kan het inzicht in de energie
huishouding vergroten en richting geven aan de toekomstige in
richtingswerken in het landelijk gebied.
9.8. Toedeling van ruimtelijke éénheden
De in 9.1 gesignaleerde veroudering in gebieden, waar in het
verleden al een ruilverkaveling is uitgevoerd, alsmede de zich
wijzigënde inzichten, eisen en technieken in de landbouw en in andere
gebruiksvormen en maatschappelijke doelstellingen van het landelijk
gebied en het stedelijk overgangsgebied nopen tot systematisch
modelonderzoek op het gebied van verkaveling en ontsluiting. Op
basis van dergelijk toedelingsonderzoek met betrekking op ruimtelijke
eenheden kunnen betere alternatieven voor diverse inrichtingsplannen
ontwikkeld worden

in gebieden, waar men administratieve grondruil

voorstaat liever dan herinrichting.

Heel in het algemeen ziet de vakgroep in toenemende mate de noodzaak van
een goed gebruik van bestaande literatuur en onderzoeksresultaten; dit
pleit ervoor om diverse onderzoeken toe te spitsen op de verwerking van
hun uitkomst in de praktijk van plan en beheer.
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III.3. Onderzoeksbeleid van de vakgroep op middellange termijn.

De vakgroep cultuurtechniek heeft in het totale veld van problemen,
ontwikkelingen en daarmee samenhangende onderzoeksbehoeften een selectie
gemaakt van een aantal thema's, waaraan zij in de komende 3 tot 5 jaar
prioriteit wil verlenen in haar programma's. Deze keuze resulteert in een
onderzoeksbeleid voor de middellange termijn. Vanwege de beperkte capaciteit
is deze beperking tot enkele zwaartepunten in het onderzoek van de vakgroep
noodzakelijk.
Bij het maken van deze selectie uit het totaal aan mogelijke onderzoeksthema's
hebben een aantal criteria een rol gespeeld; deze zullen in § 3.1 behandeld
worden. Bij de gekozen thema's voor het vakgroepsonderzoekbeleid op middel
lange termijn wordt telkens kort toegelicht, welke indicaties elk criterium
aangaf (§ 3.2)*.

§ 3.1. Selectiecriteria
De vakgroep heeft bij de prioriteitsstelling van onderzoekthema's ten behoeve
van haar middellange termijn onderzoeksbeleid een aantal interne en externe
criteria gebruikt. Zij staan hieronder weergegeven.

A. Intern:
A.l De vakgroep bezit nu in haar personeelsbestand een zeker expertise, die
niet in alle thema's uit de toekomstvisie bruikbaar is; in de huidige
deskundigheid is echter wel een zekere flexibiliteit aanwezig.
Het is mogelijk deze expertise uit te breiden en te wijzigen door het
aantrekken van onderzoeksassistenten en nieuwe medewerkers.
In bijlage 1 is voor het huidige personeelsbestand en de specialisatie
daarin een groot overzicht gegeven. Relatieve zwaartepunten in expertise
liggen er op het gebied van de hydrologie, de erosie, het verkeer, de
recreatie en de planning en planvorming inzake landinrichting in het
algemeen. Daarnaast is ook expertise

op het gebied van stedelijke

overgangsgebieden, energie, natuurbouw en stedelijke inrichting aanwezig.
* Het maken van een volledige beschrijving van elk onderzoeksthema naar alle
criteria ter vergelijking van de ideeën acht de vakgroep nodeloos omslachtig.
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A.2 Binnen de vakgroep wordt gestreefd naar een redelijk evenwichtige ver
deling van onderzoek-, onderwijs- en overige taken over alle drie de
secties.
Dit betekent dat in elk jaarprogramma een redelijk evenwicht moet
bestaan tussen de projecten op het terrein van bodem, water en
ruimte; ook in het onderzoeksbeleid dient dit evenwicht te bestaan.
Ten aanzien hiervan is het van belang om op te merken, dat met name
in de sectie Landinrichting en daarnaast ook in de sectie Bodemtechniek
accent ligt op de toepassingsvelden van de cultuurtechniek. De
plannings- en planvormingsaspecten zijn vrijwel geheel voor rekening
van de sectie Landinrichting. Dit gegeven kan de verdeling van onderzoeks
projecten over de secties onevenwichtig doen lijken, maar kan juist ook
tot een verandering van de onderzoeksthemastelling inzake elke van de
drie basisfactoren aanleiding geven.

A.3 Een specifiek voor de vakgroep als onderdeel van de LH van belang zijnd
aspect van onderzoeksbeleid is gelegen in de relevantie van het onderzoek
voor onderwijssituaties. Het is aantrekkelijk als de gekozen onderzoeks
thema's en de eruit voortvloeiende onderzoeksresultaten goed naar het
onderwijs over te brengen zijn. Dit vraagt met name om een regelmatie
bijstelling en verandering van het onderwijsmateriaal, maar in sommige
gevallen indiceren het onderwijs en de toekomstige arbeidssituatie bepaalde
onderzoeksthema's. Bovendien is niet met alle onderzoeksprojecten de in
het voorgaande hoofdstuk bepleite verweving van onderwijs en onderzoek
voldoende mogelijk.

Vanuit deze overwegingen is prioriteit te leggen op:

- Gebruik van computers en geavanceerde apparatuur.
- Onderzoek, waarbij objecten in hun praktijkstudie geobserveerd en
geanalyseerd worden.
- Onderzoek, waarbij integratie en afstemming van maatschappelijke functies
naar bodem-, water- en ruimteaspecten aan bod komt.
- Onderzoek, waarmee de voor de meeste studie-oriëntaties verplichte
onderwijselementen in samenhang met andere vakken kunnen worden geactu
aliseerd en verbreed.
- Onderzoeken waarmee specifieke keuzevakken op het peil van de nieuwste
inzichten en onderzoeksmethoden kunnen blijven.
- Onderzoeken, waarmee studenten in contact komen met mogelijke toekomstige
opdracht- en werkgevers.
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B. Extern;
B.l Maatschappelijke ontwikkelingen kunnen de prioriteiten van een bepaald
onderzoek beïnvloeden.
- Cultuurtechnische werken komen steeds meer tot stand in een interdiscipli
naire samenwerking. Dit geeft prioriteit aan onderzoeksvragen gericht op
de onderlinge afstemming van kennis uit verschillende disciplines.
- Economische ontwikkelingen in de zin van veranderingen voor prijsverhou
dingen kunnen bepaalde onderzoeksvragen hun actualiteit doen verkrijgen
of verliezen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de prijs van energie of van
melk of de kosten van drainage of waterstandsverlaging.
Economische ontwikkelingen beïnvloeden ook het overheidsbudget en de
f inane iering smogelijkheden.
- Ook op andere maatschappelijke terreinen zijn op vergelijkbare wijze
urgenties, die aanleiding kunnen zijn tot prioriteitstelling (bijvoorbeeld
op het gebied van milieubeheer of sociale ontwikkelingen).
- De mate waarin belanghebbenden een rol spelen bij de planvorming door
inspraak- of bezwarenprocedures is ook een maatschappelijke ontwikkeling,
die de prioriteit van bepaalde onderzoeksvragen kan beïnvloeden.

B.2 Een belangrijk selectiecriterium is voor de vakgroep gelegen in de
ontwikkelingsvisies van de verschillende sectorraden en andere relevante
organen (PRO, NRLO, RMNO, LH). In deze visies zijn, geïndiceerd door zowel
maatschappelijke als wetenschappelijke motieven, zeer vele thema's en
agendapunten voor onderzoek genoemd, waarvan een aanzienlijk aantal voor het
vakgebied van de cultuurtechniek van belang zijn. Relevante hoofdlijnen hierin
zijn:
a. Maatschappijwetenschappelljke vraagstukken, waaronder beleid, bestemming,
Inrichting en beheer, productie-efficiency (NRLO, LH).
b. Leef- en productiemilieu, onder andere aandacht voor meervoudig ruimte
gebruik en evaluatie daarvan, waterbeheer, natuurterreinenen, andere
probleemgebieden (stad- en landelijk gebied, achtergebleven landbouw
gebied, conflictgebieden inzake landbouw-, landschaps-, natuur- en
andere belangen), energie- en grondstoffengebruik, inkomenspositie
(NRLO, PRO).
c. Productie en verzorging van plant en dier, waaronder energie- en grond
stoffengebruik , efficiency van de productie (NRLO, LH).
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d. Landbouw met bijzondere doelstellingen, met name op het gebied van
energie en milieubeïnvloeding (NRLO, PRO, LH) of technologie (PRO).
e. Effecten van landinrichting en peilverlaging op integrale ecocystemen
en landschapsbeeld, en oplossingen en beleid met betrekking daartoe.
Daarbij zijn ook energie-aspecten van belang (RMNO).
f. visie op het landelijk gebied vanuit ruimtelijke optiek, bijvoorbeeld
met behulp van "gebiedskarakteristieken", regionale differentiatie en
een beeld van de ontwikkelingen in de diverse sectoren (PRO)g. Veranderingen in het vrijetijd gedrag, waaronder vrijetijdsbesteding
in relatie tot ruimtegebruik en ruimtelijke consequenties (PRO).
h. Aandacht voor herinrichting en beheer vanuit

bestaande inrichting en

gebruik bezien (low-key oplossingen),met accent op beïnvloeden van
activiteiten en haalbaarheidsaspecten (PRO).
Al deze hoofdlijnen gaan vergezeld van diverse meer concrete voorstellen
voor onderzoek en nuanceringen. Doordat verschillend georiënteerde instituten
en organisaties hebben bijgedragen aan dit beeld, zijn er overlappingen,
accentverschillen en vooral ook verschillende richtingen van uitwerking.
Waar nodig zal bij de uitwerking naar de middellange termijnselectie en de
jaarprogramma's daarmee rekening worden gehouden.

B.3 De vakgroep streeft in de eerste plaats naar samenwerking met andere
vakgroepen en onderzoeksinstellingen, en tracht daarbij de meer samenbindende
en fundamentele projecten aan te pakken. In voorkomende gevallen zal echter
ook betaald onderzoek aanvaard worden; dit kan ook wenselijk zijn uit het
oogpunt van adequate kennisuitwisseling tussen de praktijk en de Landbouw
hogeschool. Wanneer dit financiëel mogelijk is, kunnen daartoe onderzoeks
assistenten en extra onderzoeksfacilieiten aangetrokken worden. De vakgroep
beoogt hiermee evenwel geen felle concurrentie met anderen aan te gaan, en
legt de nadruk op samenwerking.
Met het oog op deze samenwerking zal veelal per project onderling overleg
gevoerd worden om te komen tot een onderlinge taakafbakening. Soms is een
taakverdeling op thema-niveau mogelijk en gewenst. Als voorbeeld hiervan
moge dienen, dat er op het terrein van de bodemtechniek tussen het ICW en
de vakgroep een al langer bestaande werkverdeling is gemaakt naar erosieonderzoek (vakgroep) en onderzoek naar grondwerken (ICW). Taakverdelingsen samenwerkingsafspraken met andere vakgroepen zijn onder andere te
structureren in het kader van WUB'se werkgroepen.
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§ 3.2. Prioriteiten: het onderzoeksbeleid voor de middellange termijn.
De vakgroep heeft met behulp van de in het voorgaande

genoemde selectie

criteria een aantal hoofdlijnen voor haar onderzoek van de komende 3 tot
5 jaar uitgekozen. Deze hoofdlijnen zijn de onderzoeksthema's, die de vakgroep
zo belangrijk acht, dat zij van mening is, dat haar onderzoeksactiviteiten
daarop gericht moeten worden, zodra er capaciteit kan worden vrijgemaakt.
Met de voorbereiding van het onderzoek is in enkele van deze thema's al een
begin gemaakt. Dit kan doordat studenten-scripties daarop worden gericht,
door extra financiering te vragen of stappen te ondernemen voor het aantrekken
van extra personeel.
In het navolgende overzicht van door de vakgroep gekozen thema's van onderzoek
voor de komende 3 à 5 jaar en de motivering van deze keuze naar de in § 3.1
genoemde criteria ligt het accent op onderzoeksthema's op het terrein van bodem
ruimte en algemene planvorming en planning. Dit lijkt niet in overeenstemming
te zijn met het evenwichtscriterium in de vakgroepssecties (A2). Wanneer
echter naar de huidige onderzoeksactiviteiten wordt gekeken, blijkt echter
daarin een sterk accent op hydrologische onderwerpen te liggen, die naar het
zich laat aanzien de komende jaren zullen doorlopen. Binnen die projecten kan
een verschuiving of onderlinge afstemming léiden tot een wat meer geïntegreerd
geheel van hydrologisch onderzoek, met applicatieve elementen in de sfeer van
kwaliteits- en

kwantiteitsbeheer en

planning erin. Zodoende is voldoende

evenwicht tussen de vakgroepssecties aanwezig in het onderzoeksbeleid.

De onderzoeksthema's, waaraan de vakgroep geen prioriteit geeft bij het
inzetten van haar onderzoekscapaciteit, kunnen de komende jaren via studenten
scripties en klein onderzoek verkend worden. Zij dienen verder om een verrui
ming van de onderzoeksmogelijkheden van de vakgroep ten gevolge van de
AIO's inhoud te geven.

1. In het thema bodem, water en natuur (4.1) ziet de vakgroep goede mogelijk
heden om tot een onderzoek naar de regeneratie van hoogveen en halfnatuurlijke graslanden te komen; hiermee is al een begin gemaakt. In de vakgroep
is er op dit gebied expertise aanwezig (A.2), die is gericht op de
problematiek van de natuurbouw: het creëren en regeneren van een gewenste
natuurlijke situatie door actieve inrichtingsmaatregelen vooral op het
gebied van water en bodem, en daarnaast ook ruimte(bijvoorbeeld bufferzones)
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Wat betreft de onderwijskundige waarde (A.3) is vooral de observatie
van praktijksituaties en de verdieping van kennis in specifieke elementen
van een keuzevak van belang in dit onderzoeksproject.
In breder kader bezien (B.l) haakt dit thema vooral aan bij de behoefte
een gedegen inbreng van natuur- en ontwikkelingsmogelijkheden in integrale
landinrichtingsplannen. Vanuit de ontwikkelingsvisies van NRLO, LH,
PRO en RMNO (B.2) is dit project van belang vanuit het thema leef- en
productiemilieu fe.2.b) en effecten van landinrichting en peilverlaging
(B.2.e). Door dit onderzoek komt de vakgroep niet in een concurrerende
positie met andere onderzoeksinstellingen (B.3); wel is samenwerking
mogelijk met het RIN.

2. In het verkeersonderzoek (7.2) ziet de vakgroep de komende jaren een
belangrijk onderzoeksveld. De gedachten gaan hierbij uit naar het toepassen
en toepasbaar maken van modellen voor verkeer in het landelijk gebied in
de landinrichtingsplannen. Op dit moment zijn de ramingen van de benodigde
infrastructurele voorzieningen, gezien de geldbedragen die gemoeid zijn
met aanleg, reconstructie en beheer ervan, onvoldoende onderbouwd. In het
kader van een onderzoeksproject hierover kan,in de samenwerking met het
ICW tevens de verkeersveiligheid in het landelijk gebied aan bod komen.
Dit onderzoek betreft een terrein, waarop de vakgroep een behoorlijke
expertise bezit (A.l), en waarvan zij denkt dat bestendiging nodig is.
Omdat het onderwijs in het verkeer alleen aan belangstellenden in de
keuzesfeer wordt gegeven, is het sen aantrekkelijk perspectief, dat in dat
onderwijs de nieuwe methoden en technieken inzake verkeersstromen aan
bod komen en verder ontwikkeld worden (A.3); bovendien is in het kader
van scripties en praktijkwaarnemingen een goede samenwerking met doctoraal
studenten mogelijk, en bestaat gelegenheid om met geavanceerde (computer)
apparatuur te werken en te leren werken.
Extern bezien bestaat in de economische sfeer behoeft aan een dergelijk
onderzoek gezien het gegeven, dat aan de aanleg en verbetering van
infrastructurele voorzieningen en het onderhoud daarvan jaarlijks veel
geld besteed wordt, waaraan in het kader van bezuinigingen wordt getrokken
(B.l). De verkeersveiligheid in het landelijk gebied krijgt tevens in de
planning toenemende aandacht. Onderzoek op dit terrein betekent eerder een
welkom samenwerkingsverband dan een concurrerende activiteit tegenover
andere onderzoeksinstituten (B.3).
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In de diverse ontwikkelingsvisies op landbouwkundig en ander onderzoek
wordt aan de traditionele verkeers-aspecten te weinig aandacht besteed
(B.2).

3. Op het gebied van planning en planvorming (9) streeft de vakgroep naast
een uitgebreid pakket doctoraalscripties naar enkele algemene onderzoeks
projecten; sommige daarvan zijn al in uitvoering. Het gaat om studies
naar planningsmethodieken in het landelijk gebied (OPOL), naar plannings
methoden in het buitenland (ISOMUL) en naar mogelijkheden tot geïntegreerd
gebruik van computers en databestanden in de planvorming en evaluatie
inzake landinrichting (bijvoorbeeld kaveltoedeling, waterbeheersing).
Het laatste project biedt mogelijkheden tot verbetering van de planvormings
processen (bijvoorbeeld inspraak, consequentie van besluiten herzien) en de
planinhoud (bijvoorbeeld alternatieven formuleren, cross-checking), en kan
aldus de technische verbeteringen bij planvorming bewerkstelligen, die voor
de planningsmethodische studies van ontwikkeling van een planningsmodel
(OPOL) van essentieel nut kunnen worden (9.3).
Intern is er op de vakgroep expertise op het gebied van planning en plan
vorming aanwezig, die mede met het oog op de praktijk (langdurige plan
voorbereiding) verder ontwikkeld dient te worden (A.2). Qua gebruik van
moderne apparatuur in de landinrichting is een verhoging van de expertise
door onderzoek noodzakelijk. De relevantie voor onderwijs (A.3) is vooral
gelegen in het leren omgaan met moderne apparatuur en het integrale brede
veld van problemen, dat bestreken kan worden (diverse functies, alle drie
de basisfactoren).
Extern bezien is eveneens het aspect van breed overzicht over afstemming
van vele factoren en functies een aantrekkelijk aspect van deze onderzoeks
projecten (B.l). Ze bieden bovendien mogelijkheden om snel op algmene;.
ontwikkelingen in de economische, sociale of andere sfeer in te spelen.
Tenslotte kan ook aan vermaatschappelingsprocessen in het bestuur recht
worden gedaan. Van hieruit wordt tevens in dit project aangehaakt op
verschillende algemene thema's in de ontwikkelingsvisies van LH, NRLO en
anderen (bijvoorbeeld inzicht in de besluitvormingsprocessen, alternatieve
plannen, en oplossingen met een lage intensiteit van inrijpen) (B.2).
Van concurrentie met andere instituten (B.3) is op dit terrein nauwelijks
sprake; enerzijds is er veel samenwerking mogelijk en wordt dat ook
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geambiëerd, anderzijds is er op dit veld juist sprake van breed discussie
platform.

4. In de recreatie liggen voor de vakgroep belangrijke onderzoeksmogelijk
heden. In het kader van de werkgroep recreatie aan de Landbouwhogeschool
is hierover al een onderzoeksproject in het kader van thema 5.5 als
intern beschermd onderzoek van de LH opgestart, waarin binnen de recreatie
vooral gekeken wordt naar de planningsaspecten.van het recreatieve gebruik
van de locale omgeving en de daarbij benodigde kennis over het recreatieve
gedrag en de wensen met betrekking tot de bestemming, inrichting en het
beheer van onze omgeving.
Het ontwikkelen van een locaal recreatiebeleid wordt methodisch ondersteund
en uitgebouwd met behulp van scenario's.
Door dit onderzoek wordt tevens een bijdrage geleverd aan het onderzoek
naar integrale plannen en het daarvoor bruikbaar maken en verwerken van
recreatiegegevens en -plannen.
Tevens is voor één jaar een assistentschap toegekend om vooronderzoek te
doen in het kader van het project "Inrichting en beheer van het landelijk
gebied; relatie tot recreatief gebruik en recreatieve beleving". Dit project
is een invulling van thema 5.1.
In de vakgroep is al langer expertise op het gebied van de recreatie
aanwezig (A.l); deze is kort geleden verhoogd dankzij het aantrekken van
een nieuwe medewerker. Aangezien de technische aspecten en de beleidsmatige
ontwikkeling van de recreatie op universitair niveau met name aan de
Landbouwhogeschool een herkenbare plaats hebben in de werkgroep recreatie,
en de vakgroep daaraan in belangrijke mate aan bijdraagt, is onderzoek
in dit terrein voor de vakgroep van wezenlijk belang. De relevantie hiervan
voor het onderwijs ligt voornamelijk op het vlak van het ontwikkelen van
diepgang in de inter-disciplinaire onderwijselementen door de werkgroep
recreatie (A.3).
In breder verband liggen aan recreatieontwikkelingen brede en op dit moment
omvangrijke maatschappelijke ontwikkelingen ten grondslag, die het genoemde
onderzoeksthema alleszins rechtvaardigen (B.l). Uit de visies van de diverse
sectorraden komt dit ook expliciet naar voren in B.2.g en B.2.b. Het brede
algemene karakter van het onderzoek biedt voor andere en commerciële
onderzoeksinstellingen naar het idee van de vakgroep nuttug basismateriaal,
meer dan dat ze ten aanzien daarvan concurrerend werkt (B.3).
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5. Op het gebied van energie is de vakgroep doende expertise te ontwikkelen
(A.l). Bovenstaand onderzoek brengt deze expertise, mede ten gevolge van
de daarbij gedachte brede samenwerking, dichterbij. De onderwijskundige
relevantie van dit onderwerp blijkt voornamelijk daaruit, dat het
energie-aspect van landinrichting juist al langere tijd vooral in
studentenscripties voor het voetlicht werd gehaald.
Energie-onderzoek kenmerkt zich vooral door een brede scope van functies
en basisfactoren van cultuurtechniek, die integraal bestudeerd kunnen
worden (A.3). In de maatschappelijke context (economie, milieu, inter
disciplinaire planning) en de diverse ontwikkelingsvisies is het belang
van een dergelijk energie-onderzoek zeer goed herkenbaar (B.l, B.3).
Ten aanzien van de concurrentie (B2) is er van problemen naar de mening
van de vakgroep geen sprake ; er is juist een breed opgezette begeleidings
groep

andere vakgroepen en met de RPD, de RIJP en het ICW.

6. In de bodemverontreiniging en -sanering (1.3) meent de vakgroep een zinvol
onderzoeksthema te kunnen vinden in de bestudering van de verschillende
cultuurtechnische oplossingen en waarnemingsmethoden van bodemvervuilings
situaties. Vele ingenieursbureau's en instellingen zijn gedwongen door de
grote mate van urgentie van het vervuilingsprobleem bezig met het inventa
riseren en opruimen van vervuiling. De vakgroep is van mening, dat zij
middels een onderzoeksproject naar de algemene principes en technieken
(met name in hydrologisch en bodemtechnisch opzicht) een leemte op het
terrein van de bodemsanering kan opvullen, in nauwe samenwerking met de
betrokkenen en met andere vakgroepen en/of met het ICW. Dit biedt tevens
de mogelijkheid om de aanwezige kennis en kunde van de vakgroep op het
gebied van hydrologie en grondverzet applicatiegericht te ontwikkelen (A.l);
ook is sprake van kennisverdieping inzake enkele vormen van vervuiling.
Voor onderwijs is dat uitermate relevant, terwijl daarmee tevens een belang
rijk toepassingsveld van cultuurtechnische vaardigheden in toekomstige
werkkringen wordt aangesneden.
Daar het veelal zal gaan om waarnemingen en analyses in de praktijk is ook
in dat opzicht dit onderzoeksthema voor het onderwijs relevant (A.3).
Vanuit de samenleving bezien is een dergelijk onderzoeksproject als bruikbaar
aan te merken (B.l); aan oplossing van een groot milieuprobleem wordt bij
gedragen. Dit blijkt ook uit verschillende thema's in de ontwjJckelingsvisies
van NRLO, LH, RMNO en PRO (B.2.b en andere).
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De vakgroep is niet van plan om via dit onderzoeksproject zich een plaats
in de marktsector van bodemsaneerders te verwerven. Het is juist de
bedoeling om de kennis en ervaring van alle betrokkenen te bundelen en aan
te vullen tot een bruikbaar overzicht. Hiervoor is dus juist samenwerking
vereist met andere vakgroepen, met het ICW en met onder andere Waterstaat
en ingenieursbureau's, welke de vakgroep trachten zal te stimuleren en
initiëren.

7. Op het gebied van kwaliteit van grond- en oppervlaktewater is de vakgroep
van plan om een onderzoek te doen naar de factoren die de kwaliteit van het
grond- en oppervlaktewater in het stroomgebied van de Hupselse beek
beïnvloeden. Aan de hand van onderzoek naar de (mest-)stoffenbalans in dit
proefgebied kan men meer algemeen inzicht verkrijgen in de factoren, die
het transport van opgeloste stoffen in de grond beïnvloeden. Door deze
transportprocessen te beschrijven met behulp van releatief eenvoudig te
verkrijgen gegevens ontstaat een op veel ruimere schaal te gebruiken methode
om de effecten van landbouwkundig gebruik op het grond- en oppervlaktewater
te bepalen. Deze effecten zijn daardoor tevens beter af te wegen tegen
andere.
De vakgroep heeft op het vlak van waterkwaliteit en stromingsprocessen in
de grond een behoorlijke expertise (A.l). Het onderwijskundig belang (A.3)
is vooral gelegen in de mogelijkheden om aan dit project deel te nemen door
het doen van praktijkwaarnemingen en deelonderzoeken in een gespecialiseerd
deelterrein van de cultuurtechniek. Tevens is het een actueel onderwerp,
en zal deze actualiteit in de toekomst nog toenemen ten gevolge van de in
te voeren Meststoffenwet.
Het probleem van de grondwaterkwaliteit en de processen, die daarbij van
belang zijn, is maatschappelijk gezien dan ook een dringend vraagstuk, met
name om redenen van milieubeheer en de effecten van een onvoldoende grond
waterkwaliteit op andere maatschappelijke belangen (B.l). In de verschillende
visies van sectorraden is dit onderwerp eveneens terug te vinden (B.2.b,
B.2.d).
Het onderzoeksproject zal een samenwerking inhouden van diverse vakgroepen
van de Landbouwhogeschool met het zuiveringsschap in het genoemde gebied.
Elk zal daarbij een eigen specifieke inbreng hebben. Gezien het fundamentele
karakter van het project is van een concurrerende houding ten opzichte
van de commerciële instellingen geen sprake; veeleer verschaft het aan hen
en aan de overheden zeer bruikbare basisinformatie en methodieken.
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III.4. Omzetting naar een jaarprogramma.
De onderzoeksbeleidsprioriteiten voor de komende jaren, die in § 3.2
geformuleerd zijn, zullen door de vakgroep bij de opstelling van
jaarprogramma's als richtpunt dienen. Er is daarbij een verdere vernauwing
in de 'scope' noodzakelijk, omdat niet alle prioriteiten onmiddellijk aan
gepakt kunnen worden. Dit zal telkenjare bekeken moeten worden.
Bij deze omzetting naar jaarprogramma's spelen een aantal zaken een rol,
namelijk:
1. Het lopende programma, de voortgang en afbouw daarin en de aldus
resterende onderzoekscapaciteit van de vakgroep.
2. De onderzoeksprogramma's en plannen van vakgenoten bij het ICW, het
ILRI, het LEI de LID, de Dorschkamp, de RIJP, van andere relevante
instituten, en afspraken in het kader van de werkgroep recreatie en
de stuurgroep erosie.
3. Het interne 'aanbod' van onderzoeksprojecten en -thema's, dat uit de
A- en B-lijst en de enquêtes naar voren komt.

Ad 1î De programmeringsactiviteiten bevatten begeleiding en evaluatie
van het in uitvoering zijnde onderzoek (zie Hoofdstuk II.1 nr.
11 en II.2 nrs. 5 en 7; blz. 13,21 en 23 ). Daarbij komt aan de
orde of, hoe en in welke richting en intensiteit een onderzoek
voortgezet moet worden. In bijlage 3 is de vragenlijst opgenomen,
aan de hand waarvan het lopende programma is geëvalueerd.
Op basis van inzicht in de tijdsbesteding kan duidelijk worden
hoeveel tijd een lopend programma in het volgende jaar vergt.
Tezamen met een overzicht over de geplande en te verwachten
onderwijs- en overige taken geeft dit een indicatie van de capaciteit
van de bestaande personeelsformatie voor nieuwe projecten, en de
expertisevelden, waarin deze capaciteit gelegen is.
Daarnaast is bij de onderzoekscapaciteit van elk opvolgend jaar
van belang de mogelijkheid om op basis van projectvoorstellen
onderzoeksassistenten aan te trekken.
Op grond van bovenstaande gegevens en het via projectbeschrijvingen
verkregen inzicht in de tijdsduur en omvang van de prioritaire
projecten is de eerste stap van omzetting naar een jaarprogramma te
zetten.
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Ad 2: Bij elk voorgenomen prioritair onderzoeksproject is inzicht nodig
in de onderzoeksplannen van vakgenoten bij het ICW, het ILRI,
het LEI, de LD,de RIJP,de Dorschkamp en bij andere vakgroepen van
de LH. Deze plannen kunnen hetzelfde thema of andere aanliggende
onderwerpen betreffen, in welk geval er tot samenwerking, parallel
werken of tot afvoering van het project besloten kan worden.
In het algemeen prefereert de vakgroep de samenwerking met onderzoekers
van andere vakgroepen en onderzoeksinstituten.
Naast overleg op het niveau van directie en van individuele mede
werkers kan uit de lopende en toekomstige onderzoeksplannen van
andere instellingen inzicht over de mogelijkheden tot samenwerking
verkregen worden; deze plannen zullen dus bij elke programmeringsronde
in beschouwing worden genomen, conform schema 2 op blz. 15.
Deze inventarisatie zal gedaan worden uitgaande van de door de vak
groep geselecteerde prioritaire thema's en het lopende programma.

Ad 3: Op de vakgroep wordèn continu kleine onderzoeks- en scriptieonderwerpen
ontwikkeld. Sommige daarvan zijn soms ver uitgewerkt en passen goed
in één of meer van de grote thema's. Ook kunnen sommige kleine
projecten een nieuw of groot potentieel aan onderzoeksvragen
aanboren, of zijn zij een eerste verkenning op dat gebied. Bij elke
programmeringsronde zal met dit interne aanbod rekening gehouden
worden. Met name is dit van belang in verband met verhoging van de
betrokkenheid van studenten.

Het opnemen van een prioritair onderzoeksthema in een jaarprogramma zal
gebeuren op basis van bovenstaande aspecten. Deze omzetting in een
jaarprogramma gebeurt elk jaar in het najaar en de winter.
(Zie hoofdstuk II.l nr. 11, blz. 13).
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Hoofdstuk IV; Rubricering van de A- en B-lijsten

In dit hoofdstuk wordt aangegeven langs welke ingangen de vakgroep het aanbod
van scriptievoorstellen en kleine onderzoeksprojecten toegankelijk wil
maken. Het gaat daarbij om de A-lijst, die projecten bevat, welke prioriteit
hebben bij de uitvoering en begeleiding vanwege hun relatie met (toekomstige)
grote onderzoeksprojecten of vanwege hun urgentie op verzoek van onderzoeks
instituten en maatschappelijke instellingen, en om de B-lijst van minder
urgente minder voorgestructureerde projectvoorstellen.
Beide lijsten worden verwerkt in aparte mappensysternen. De A-lijst is veelal
kleiner van omvang, maar meer gedetailleerd, de B-lijst is omvangrijker en
globaler. Het systeem van indeling van beide lijsten verschilt niet essentieel
hierdoor.
In de toekomst zullen alle voorstellen in een computer opgeslagen worden
en via trefwoorden toegankelijk gemaakt worden. Het systeem van indeling in
mappen zal hierop vooruitlopen en aansluiten.
Het hoofdsysteem van indeling bestaat uit een aantal rubrieken, waarin alle
projectvoorstellen ingedeeld worden. Deze rubrieken verschaffen aan mede
werkers en studenten toegang tot en inzicht in het totale aanbod. In IV.1 wordt
het hoofdsysteem besproken. In IV.2.1 zullen de trefwoordenseries worden
besproken, waarmee de opslag van het geheel in de computer gerealiseerd wordt.
Een kleine selectie hieruit zal in het voorlopige mappensysteem worden
gebruikt om met behulp van registers dwars op de hoofdindeling de A- en
B-lijst in de eerstvolgende jaren toegankelijk te maken (IV.2.2.).
Het basismateriaal voor de indeling wordt geleverd door de projectbeschrijving,
zoals die in hoofdstuk II.2 nr. 3B (blz. 2|C 1 is vereist. Deze beschrijving zal,
aangevuld met de karakterisering naar trefwoorden, op een formulier in de
map worden geplaatst.

IV.1. Hoofdsysteem van rubricering.
Bij het indelen van de deel- en leeronderzoeksvoorstellen in een hoofdsysteem
van mappen is het de vakgroep erom te doen, dat enerzijds de voorstellen
toegankelijk en begrijpelijk zijn voor studenten en medewerkers, en dat
anderzijds recht gedaan wordt aan het in III.l geschreven beeld van de
structuur van het vakgebied. De indeling in rubrieken dient dus in de
eerste plaats te geschieden op basis van de basisfactoren en relevante
maatschappelijke functies, waarmee in III.l het vakgebied is opgespannen.
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Per rubriek kan aldus door de vakgroep ook bekeken worden of er in relatie
tot de belangstelling van studenten, onderzoeksvrijstelling van medewerkers
en in het licht van maatschappelijke ontwikkelingen wel voldoende aanbod
van onderwerpen is.
In een verdere indeling worden vervolgens een aantal subgroepen- onderscheiden,
die de volgorde van weergave van de projectvoorstellen in de map bepalen.
De hoofdindeling gaat uit van die onderwerpen, die in het vakgebied als
zelfstandig element bestudeerd worden*. Dat zijn in de eerste plaats de
verschillende grondgebruiksvormen landbouw, natuur, wonen, recreatie, verkeer
en overige (bos, ontgrondingen, defensie, industrie enz.), en daarnaast ook
de basisfactoren water en bodem, die als op zichzelf staande begrippen aandacht
krijgen. Deze set van rubrieken is aangevuld met energie als belangrijk en
invloedrijk maatschappelijk verschijnsel, met een rubriek "bilateraal" voor
onderwerpen op het raakvlak van twee grondgebruiksvormen, en met een rubriek
"planning en planvorming", waarbij een veelheid aan functies en factoren in
hun onderlinge wisselwerking bestudeerd worden. Aldus ontstaat het volgende:
- Landbouw

1

- Natuur

2

- Recreatie

3

- Verkeer

4

- Wonen

5

- Overige

6

- Bilateraal

7

- Bodem (fundamenteel)

8

- Water (fundamenteel)

9

- Energie

10

- Planning en planvorming

11

De basisfactor Ruimte treedt veelal via de grondgebruiksvormen naar voren,
en is daarom niet als aparte rubriek opgenomen. Ditzelfde geldt ook voor een
aantal algemene maatschappelijke invloeden van bijvoorbeeld economische,
sociale of milieukundige aard; ook zij worden niet rechtstreeks geproblema
tiseerd naar ingrepen in de bodemkundige, waterhuishoudkundige of ruimtelijke
situatie van een gebied, en vormen daarom geen zelfstandige rubrieken.

* In onderwijssituaties, zoals deze, hanteert de vakgroep hierover een ruime
opvatting!
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In een verdere specificatie kunnen onderzoeken inzake de toepassingsvelden
en de planning en planvorming (rubrieken 1 t/m 7 en 11) onderscheiden
worden naar accent op de bodemkundige, de ruimtelijke en de waterhuishoudkundige aspecten; tevens zijn er onderzoeken per toepassingsveld, die op
alledrie de basisfactoren betrekking hebben. Het aangeven van deze onderver
deling is niet tot uiting gebracht in het maken van aparte subgroepen,
maar doqr de projectvoorstellen van elke rubriek op blauw, geel, groen
respectievelijk wit papier weer te geven op grond van het accent op
Water, Bodem, Ruimte of alledrie de basisfactoren (algemeen).
Evenzo zijn alle projecten in rubriek 8 op geel papier weer te geven, alle
in rubriek 9 op blauw papaier, en alle uit rubriek 10 op wit papier.
Overigens is deze onderverdeling niet in alle toepassingsvelden even
interessant. Zo is een verdere indeling van bijvoorbeeld verkeersstudies
in relatie tot water en recreatie-onderzoeken in relatie tot ingröpen in
bodem en water weinig informatief. Ook bestudering van algemene aspecten
van het wonen ligt niet in de rede. Bij planning en planvorming spelen
per definitie alledrie de basisfactoren een rol, en is een subindeling van
de projectvoorstellen naar bodera, water en ruimte dus overbodig.

Binnen elk rubriek zijn de projectvoorstellen vervolgens te rangschikken in
een volgorde, die gebaseerd is op een rubriek-afhankelijke categorale sub
indeling. De voorstellen, die éénzelfde deelgebied of deelaspect van een
hoofdrubriek betreffen, worden, op hun eigen kleur papier en met hun
volgordenummer, binnen die rubriek bijeengeplaatst. Achterin de map met
voorstellen is van alle projecten met hun volgnummers een index gemaakt met
rubrieksnummer, kleur en titel erin. De subindeling is bij elke rubriek
als volgt gemaakt;
1.

Landbouw

» (kas-)tuinbouw, akkerbouw, weidebouw, combinaties/algemeen

2.

Natuur

» flora, fauna, beide (algemeen)

3.

Recreatie

» gebruiks-, vraag-, evaluatie-, aanbods- en beheersaspecten
bij recreatiemogelijkheden, en instrumentarium

4.

Verkeer

* verkeersgedrag, verkeerskarakterisieken, verkeerstechniek,
fietsverkeer, overig

5.

Wonen

> —

6.

Overig

» bosbouw, landschap, ontgrondingen, industrie, defensie en
andere
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7.

Bilateraal-* voorkomende combinaties van 1 t/m 6

8.

Bodem

>grondverbetering, bodembescherming en erosiebestrijding,
grondverzet, maaiveldsligging en landaanwinning*

9.

Water

»grondwater, bodemvocht, oppervlaktewater en klimaat-afhankelijke
processen (verdamping, neerslag); bij de eerste drie is naast
kwantiteit ook kwaliteit van belang **

10. Energie

»—

11. Planning en
planvorming

landeli;ïk gebied

en

stedelijk gebied

Langs bovenstaand hoofdsysteem kunnen de mappen van de A-lijst- en
B-lijstvoorstellen gestructureerd worden.

IV.2. Trefwoorden en registers.
De toegankelijkheid van de kleine onderzoeksonderwerpen, zoals die volgens
het in IV.1 genoemde systeem gerubriceerd zijn, zal verder vergroot worden
door middel van trefwoorden en/of registers. In de beschrijving van de
projectvoorstellen (A-lijst) en -ideëen (B-lijst) zijn daarvoor een aantal
aanknopingspunten gegeven (hoofdstuk II.2 nr.3, blz. 20), die hier verder
uitgewerkt en uitgebreid zullen worden. In de toekomst zal deze verdere
karakterisering met behulp van een computer kunnen worden gedaan, die dan
aan de hand van een aantal trefwoorden (of combinaties daarvan) het totale
aanbod van voorstellen toegankelijk maken ; in § 2.1 is dit beeld geschetst.
Omdat vooralsnog gewerkt zal worden met handelbare mappen, zal per categorie
via enkele deelregisters het aanbod van onderwerpen toegankelijk worden
gemaakt. Hierbij is het maken van combinaties niet goed mogelijk; wél kunnen
die deelregisters, die in alle categorieën gebruikt worden, in enkele totaalregisters worden samengevat. Vanwege de toekomstige overstap naar computermatige
opslag en verwerking zijn de deelregisters een selectie uit de trefwoorden
series, die door de computer gebruikt zullen worden.
De opzet van het mappensysteem is In § 2.2 beschreven.

*

Een aantal bodemtechnische vragen zijn geheel of sterk gekoppeld aan de
grondgebruiksvormen en verschijnen onder de desbetreffende rubriek; dit
is onder andere het geval bij aspecten als geschiktheid, waardering en
bestemming.

**

Idem water.
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§2.1. Trefwoorden in verband met de computeropslag.
Bij de verwerking van alle A- en B-lijst projecten via de computer zal
de in IV.1 beschreven hoofdindeling blijven bestaan in die zin, dat bij
elk onderzoeksvoorstel aangegeven zal moeten worden, in welke categorie
het ingedeeld moet worden, en 'in welke subgroep binnen elke categorie
(series 1 t/m 11 op blz.56)

De toegang tot het systeem wordt vergroot

door elk projectvoorstel te karakteriseren naar een aantal trefwoorden
series, die aan de hoofdrubricering kunnen worden toegevoegd als een
verfijning, maar die ook los van de hoofdindeling in verschillende
combinaties kunnen worden gebruikt. Bij deze laatste toegangsweg bestaat
de mogelijkheid om combinaties van gelijkwaardige trefwoordenseries te
maken, maar is het ook mogelijk de ene serie als een verfijningsstap op
de andere te laten volgen. Daardoor kan eenieder op zijn eigen wijze een
scriptie of klein onderzoeksproject selecteren.

De karakterisering naar trefwoorden zal goeddeels afgeleid kunnen worden
uit de titel en de beschrijving van de voorstellen, zoals deze in HII.2
(punt 3.B en 3.C, blz. 20) zijn vereist. Bij de van grote projecten afgeleide
A-lijst voorstellen is in de beschrijving van het grote project al materiaal
te vinden.
Bij voorstellen voor de A-lijst, die van buitenaf op de vakgroep af komen,
wordt gevraagd naar een specificatie van het voorstel c.q. een tekst met
basismateriaal daarvoor op basis van de trefwoordenseries.

Aldus ontstaat

voor elk voorstel voor klein, deel- of leeronderzoek een beschrijving en
titel en een codering naar trefwoorden.
De bij coderen van projecten van A- en B-lijst te hanteren trefwoordenseries
zijn hieronder weergegeven; aan elke serie moet toegevoegd worden een
mogelijkheid "niet van toepassing" of "meerdere mogelijkheden (onbepaald)".
Bij de codering gaat het erom, om aan te geven op welk element uit elke
trefwoordenserie het accent ligt; dit vergt soms een enigszins arbitraire
ingreep.

A-lijst voorstellen
1.

Naar voornaamste toepassingsveld van de cultuurtechniek: wonen,landbouw,
recreatie, natuur, verkeer, landschap, bos
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2.

Naar basisfactor: bodem, water, ruimte

3.

Naar deelgebied binnen toepassingsvelden en basisfactoren, zoals
onderscheiden in IV.1 (blz. 56); bijvoorbeeld (kas-)tuinbouw, akkerbouw,
weidebouw

4.

Naar achterliggende maatschappelijke doeleinden en ontwikkelingen;
economie, milieu, sociaal-maatschappelijk, wetenschappenjk-technologisch,
bestuurlijk, internationale verhoudingen, energie

5.

Naar gerichtheid op algemene theorievorming, op algemene toepassing of
op specifieke (situatie-gebonden) toepassing

6.

Naar aspect van planvorming: beschrijving en analyse, planvorming en
ontwerp, beoordeling en evaluatie, uitvoering, beleid

7.

Naar maatschappelijk niveau: burgers (algemeen), boeren, andere be
langengroepen, gemeente, (water)schap, provincie, rijk, EEG, buitenland,
wereld

8.

Naar locatie: op provinciaal niveau: Limburg, Noord-Brabant

9.

Naar omvang van het project in tijd: 1, 2, 3, 4, 5 of 6 maanden

10. Naar mono- of meer dlsciplinarlteit binnen LH-verband: andere vakgroepen
11. Naar samenwerking of uitvoering met andere instellingen: ICW, RIJP, LEI,
Dorschkamp, LD, gemeenten, provincies, schappen, andere.

N.B. Een aantal combinaties uit 1 tot en met 3 ( en "energie" uit serie 4)
leveren de in IV.1 genoemde rubrieken en onderscheidingen van het
hoofdsysteem.

Bovenstaande series trefwoorden zijn voldoende gevariéerd en uitgebreid, om
aan studenten en medewerkers met sterk «wisselende invalshoeken toegang tot
het gehele aanbod van A-lijst voorstellen te geven. In bijlage 4 is een .
voorbeeld opgenomen van de beschrijving van een projectvoorstel en de
karakterisering naar de trefwoordenseries.

B-lijst voorstellen zijn minder ver beschreven en uitgewerkt, en hun indeling
en codering met betrekking tot de computer vergt minder trefwoorden (-series).
Karakterisering naar de series 1, 2, 3, 5, 9 en 10 moet mogelijk zijn op
basis van het projectvoorstel.
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§ 2.2. Registers in het mappensysteem.
In het mappensysteem worden bij elke rubriek, en waar mogelijk ook over
het totaal aan rubrieken de A- en B-lijst voorstellen toegankelijk gemaakt
door middel van een aantal registers. Aldus ontstaat een aanvullende
toegang tot het systeem naast de hoofdindeling. In verband met de bewerke
lijkheid en de overzichtelijkheid, die bij een mappensysteem grenzen
stellen aan de uitgebreidheid, is het aantal registers beperkt. Er is
daartoe een keuze gemaakt uit de in

2.1 genoemde series, zodat de overgang

naar computermatige verwerking niet nodeloos bemoeilijkt wordt.
Voor de A-lijst voorstellen is het opstellen van registers conform serie
5, 6 en 10 voldoende. Wel zullen alle voorstellen gekarakteriseerd worden
naar alle genoemde trefwoordenseries.

Voor B-lijst voorstellen kan volstaan worden met de registers 5 en 10.
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Bijlage 1: Overzicht van de vaste medewerkers van de vakgroep Cultuurtechniek
in 1984.
Naam

rang.

aandachtsveld

onderwijs/
sectie onderzoek.

Ir. W.N.M. van Acht

w.p.

stedelijke inrichting

bodem

ow.

Ing. J.J. Bakker

t.p.

recreatie

ruimte

oz.

Prof.Ir.J.P.A. v.den Ban

kroondocent cultuurtechniek

ruimte

OW.

Prof.Dr.Ir. R.H.A. v. Duin

kroondocent cultuurtechniek
(1/8)

bodem

OW.

Ir. L.A.A.J. Eppink

w.p.

bodemtechniek

bodem

OW.

Ing. G.G. van der Harst

t.p.

1andinr ichting

ruimte

OW.

Dr.Ir. J.W. van Hoorn

w.p.

hydrologie

water

OW.*

Ir. C.F. Jaarsma

w.p.

plattelandsverkeer

ruimte

oz.

Ir. C.R. Jürgens

w.p.

landinrichting

ruimte

OW.

Dr.Ir. R.W.H. Koopmans

w.p.

hydrologie

water

OW.

Ir. H.F. Ledeboer

w.p.

agrohydrologie

water

OW.

Prof.Dr.Ir. H.N. van Lier

kroondocent cultuurtechniek

ruimte

OW.

water

OW.

Prof.Dr.Ir. W.H.v.der Molen kroondocent agrohydrologie
Ing. G.W. Nijenhuis

t.p.

landinrichting

ruimte

OW.

Ir. J.P.A. Oelers

w.p. (i)

natuurbouw

bodem

OW.

Ir. H.C. van Ommen

w.p.

grondwaterkwaliteit

water

oz.

Ing. J.D. Sanderse

t.p.

verkeer

ruimte

OW.

Ir. S. van der Schaaf

w.p.

hydrologie

water

oz.

Ing. W.P. Spaan

t.p.

bodemtechniek

bodem

OW.

Ir. G.A. Sparenburg

w.p.

landinrichting

ruimte

OW.

Ir. J.L.M. van der Voet

w.p.

recreatie

ruimte

OW.

Dr.Ir. J.W. de Zeeuw

w.p.

waterbeheersing

water

OW.

* Was in 1983 - 1984 lid van het Dagelijks Bestuur van de Faculteitsraad van de
Landbouwhogeschool, en dus voor 50% werkzaam bij de vakgroep.
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Bijlage 2: Opzet van het onderwijsprogramma.
De studie aan de LH is opgebouwd uit een propaedeuse van 1 jaar (P) en een
doctoraal van 3 jaar (DA, DB, DC). De nominale cursusduur is aldus 4 jaar;
uitloop is mogelijk tot maximaal 6 jaar.
Elk studiejaar is verdeeld in drie trimesters, namelijk van september tot
januari, van januari tot mei en van mei tot augustus; de maand augustus
is bedoeld voor herexamens.
De studierichting cultuurtechniek is tezamen met bosbouw, landbouwtechniek,
tuin- & landschapsarchitectuur, bodemkunde en tropische cultuurtechniek
ondergebracht in de L-propaedeuse; L staat voor landgebruik. De programma's
van de eerste twee trimesters zijn voor alle genoemde studierichtingen
hetzelfde; in het P3 heeft elke richting zijn eigen programma's.
Van de onderwijs-elementen die samen het doctoraalprogramma vormen, is
circa tweederde deel verplicht en éénderde deel vrije keuze.
Het verplichte programma bestaat uit het zogenaamde rompgedeelte en het
oriëntatiegedeelte.
Onder het rompgedeelte wordt het programmadeel verstaan dat voor alle
richtingsstudenten (in dit geval cultuurtechniek) is voorgeschreven.
Met het oriëntatiedeel wordt een nadere invulling gegeven naar specialisatie
binnen de richting.
in tegenstelling tot de propaedeuse die voor iedere studierichting een
voorgeschreven programma kent, heeft de student(e) tijdens de. doctoraalfase
de mogelijkheid een groot deel van de studie naar eigen inzichten in te
vullen.
}{

Voor het zogenaamde vrije keuze deel (circa 1.700 sbu) kan in principe gekozen
worden uit alle aan de LH gedoceerde vakken.
De verdeling over de drie genoemde onderdelen is globaal:
romp

1.000 sbu

oriëntatie

2.400 sbu

vrije keuze

1.700 sbu
5.100 sbu

X

sbu » studiebelastingsuren.
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In het tweede studiejaar is het programma van het eerste trimester voor het
overgrote deel verplicht (DA-l).Dit programma maakt deel uit van de romp
en is dus voor de gehele richting cultuurtechniek in principe hetzelfde.
Nâ het DA-1 kiest de student(e) uit één van de onderstaande oriëntaties:
1.

Landinrichting en planologie

2.

Proj ectplanning

3.

Hydrologie en waterbeheer

4.

Bodemtechniek

5.

Recreatie

6.

Natuurtechniek

7.

Stedelijke inrichting

8.

Vrije oriëntatie

In principe wordt in het tweede trimester van het DA een begin gemaakt met
de differentiatie van de studie en hangt het programma daarna in toenemende
mate af van de belangstelling van de student(e).
Het verplichte programma bestaat in het DA uit rompvakken èn oriëntatieverplichte vakken. Nâ dit tweede studiejaar alleen uit oriëntatie-verplichte
vakken.

Hoe ziet het rompgedeelte van de studierichting cultuurtechniek er uit?
Het programma van het rompgedeelte ziet er als volgt uit:

examenvak:

fase: DAI

DA2

DA3

DB1

Sbu

- inleiding cultuurtechniek en
agrohydrologie

X

100

- waterbeheersing

X

80

- waardering en verbetering van gronden

X

80

- praktikum waterbeheersing en bodemtechniek

X

120

- projectplanning

X

80

- weg- en waterbouwkunde I

X

80

- geologie en bodemkunde van Nederland

X

80

- inleiding informatica

X

120

- wetenschapsfilosofie -L

X

80

- integrerend cultuurtechnisch element

X

100

- teeltvak

X

80
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Het teeltvak is zogenaamd beperkt keuzevakj dat wil zeggen dat gekozen kan
worden uit enkele voorgeschreven elementen.

De programmai van de verschillende oriëntaties en de daarbinnen onderscheiden
studieprofielen worden in dit bestek niet geheel behandeld; deze programma's
worden voornamelijk in het DB doorlopen. Overeenkomst in de programma's van
alle oriëntaties, zij het met enige variatie mogelijkheden bij de invulling
bestaat er in een verplicht leeronderzoek in de DB-fase en in een groot
practicum in het DB3 of DC (vergelijkbaar met het oude 'practicum projecten').

Eveneens in DB3 en DC door de student zelf te roosteren zijn een praktijktijd
(± 4 maanden), een afstudeervak (± 4 maanden) en een aantal naar keuze in te
vullen cursorische onderwerpen ofwel een tweede afstudeervak.
Samengevat ziet de studie cultuurtechniek er in de nieuwe opzet als volgt uit:

Studiefase

Bijzonderheden

Propaedeuse

Keuze van het type propaedeuse bij het begin van de studie;
L-propaedeuse

. PI

Gezamenlijk programma van de L-richtingen

. P2

Idem

. P3

Keuze studierichting Cultuurtechniek; studierichtingseigen
programma

Doctoraal
. DA1

Verplicht rompprogramma; voorkeur uiten voor "droge" of "natte"
cultuurtechniek door middel van keuzevakken

. DA2

Oriëntatie-keuze bij aanvang DA2; het verplichte programma
bestaat uit romp- en oriëntatievakken; binnen één oriëntatie
zijn voor alle profielen de keuzevakken identiek

. DA3

Idem

. DB1

Het verplichte programma bestaat alleen uit oriëntatie-vakken;
het gekozen studieprofiel bepaalt de invulling van de
keuzevakken

. DB2

Idem
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Studiefase
. DB3

Bijzonderheden
Praktijktijd, Practicum Inrichting landelijk gebied (óf
alternatief), afstudeervak verplicht; de resterende keuzeruimte
wordt gebruikt voor een tweede afstudeervak of voor 'capita
selecta' en dergelijke

. DC1

Idem

. DC2

Idem

. DC3

Idem
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Bijlage 3: Vragenlijst ten behoeve van evaluatie van lopende projecten.

Wat wil de PC weten van de lopende onderzoeksprojecten met het oog op
programmering?
1. Wat beoogt/beoogde het project:
- Intern: Welke resultaten werden/worden nagestreefd (bijvoorbeeld
werkhypothesen)?
- Extern: Waartoe dienen die resultaten (voor welke problemen of
kennisgebreken zijn ze oplossend)?

2. Hoe_ver is het project:
- Welke fasen zijn onderscheiden en welke daarvan zijn redelijke afgerond
of worden binnenkort afgerond (± formeel)?
- Welke resultaten zijn daarmee bereikt of worden binnenkort gerealiseerd
•(inhoudelijk)?
- Hoeveel tijd is er aan het project en de fasen besteed?
- Wat moet er nog gebeuren en hoeveel tijd vergt dit?

3. Is bijsturing en/of afwijking van de oorspronkelijke projectopzet opgetreden
en waarom?
Is in de verdere projectuitvoering bijstelling denkelijk nodig?

4. Hoe past het groject in de ontwikkelde middellange termijn-visie en het
middellange termijn-onderzoeksbeleid?
Is bijsturing in die richting zinvol en/of mogelijk (hoeveel tijd is er
eventueel mee gemoeid), of moet de visie of het beleid bijgesteld worden?
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Bijlage 4: Voorbeelden van beschrijving en karakterisering van scriptie
voorstellen.

Onderwerp: Energie en boerderijverplaatsing

Nr. X
Code: 10, wit

Externe probleemstelling:
Het doel van dit project is na te gaan, welke toepassingsmogelijkheden van
(alternatieve) energiebronnen er zijn bij boerderijverplaatsing. Bij de
(ver)plaatsing van een bedrijf(-sgebouw) bestaat er een uitgelezen mogelijkheid
om investeringen voor het gebruik van alternatieve energie te doen. Het moet
dan echter wel bekend zijn op welke bedrijven (type, omvang en dergelijke)
dit wel en niet tot besparingen in de productiekosten leidt. Ook kan de keuze
van te verplaatsen boerderijen hierop gebaseerd worden.
Het onderwerp is een deelstudie van het grote onderzoeksproject "energiehuis
houding van de landelijke gebieden" (thema 9.7, prioriteit nr. 5).

Interne probleemstelling:
Om uit te vinden aan welke eisen een bedrijf moet voldoen om bepaalde rendabele
toepassingen van alternatieve energie te kunnen selecteren in het geval van
bedrijfsverplaatsing is inzicht nodig in de activiteiten op het bedrijf in
relatie tot hun consequenties c.q. eisen inzake energiegebruik.
Een aantal voorzichtige hypothesen geven meer zicht op de inhoud van het
onderzoek sprobleem.
Energiestromen rondom bedrijfsgebouwen behelzen energiegebruik bij het
verrichten van bedrijfshandelingen zoals maaien, schudden, Wiersen enzovoort,
het heen en weer rijden naar percelen, als ook activiteiten binnen de gebouwen
zelf. Meer kwantitatieve informatie hierover in afhankelijkheid van perceels
grootten en afstanden is nodig.
Een en ander zal afhankelijk zijn van bedrijfstype, de mate van intensiteit
zowel naar bijvoorbeeld veebezetting als influx van krachtvoer (= ook
energiegebruik). Inzicht in totaal energiegebruik alsook in methoden waarmee
energie (terug) gewonnen kunnen worden dient verkregen te worden. Locatiekeuze
van bedrijven spelen daarbij een rol, evenzo samenwerkingsverbanden naar
machinegebruik, aan- en afvoer van producten en bijproducten.
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Karakterisering
Bij dit project is geen sprake van accenten op specifieke basisfactoren
noch op specifieke deelterreinen binnen de landbouw. In z'n algemeenheid
is sprake van economische en energetische motieven, die op de achtergrond
dit project beïnvloeden. De resultaten zijn gericht op algemene toepasbaar
heid (afhankelijk van enkele basisvariabelen, geen situationele randvoor
waarden). Van een specifiek aspect van planvorming is daarom geen sprake,
noch van een specifieke locatie. Het project richt zich met name op boeren
zelf en hun belangenvertegenwoordigers. Het project zal met andere disciplines
van de LH gezamenlijk kunnen geschieden (bijvoorbeeld landbouwtechniek,
zoötechniek, algmene agrarische economie), en zal ook contact met andere
instituten behelzen; of dit ook in de vorm van een nauwe samenwerking zal
geschieden is nog onzeker.

De opzet van het project zou zowel literatuurstudie als veldwaarneming kunnen
behelzen, naast contacten met deskundigen.

In de tekst hierboven zijn naar alle trefwoordenseries karakteriseringen
aangegeven. Daarmee is de opslag in de computer eenvoudig te doen.
In het mappensysteem komt dit project op de A-lijst terecht bij rubriek 10:
energie, en wel op wit papier (alle drie/geen basisfactoren in het geding).
Qua toepassing is de landbouw wel het meest voorname aspect, maar het probleem
is in de eerste plaats gericht op energie-aspecten, en zal ook vanuit die
invalshoek het meest gezocht worden.
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Vervolg bijlage 4.

Onderwerp: Fietspadenplan Gemeente Ede

Nr. Y
Code: 3.

wit

Externe probleemstelling:
De gemeente Ede heeft een aantal vragen gezet bij de fietspadenplannen van
de Recreatiegemeenschap Veluwe, waarin zij participeert.
Deze plannen zijn voor de gemeente Ede urgent en van belang zowel voor de
eigen bevolking als vooral ook voor de vele verblijfrecreanten, die Ede elk
jaar herbergt.
Meer wetenschappelijk gezien is deze vraag van belang, omdat (in een concreet
geval) de (fiets-)infrastructuur van een stedelijk uitloopgebied wordt
bekeken in relatie tot bewoners en verblijfsrecreanten, en in relatie tot
bestaande plannen van fietspaden.*

Interne probleemstelling:
De gemeente Ede heeft een aantal vragen c.q. werklijnen voorgesteld,
namelijk:
- Geeft het deelplan 1982 voldoende fietsmogelijkheden voor de bewoners en
gasten (verblijfsrecreanten) van de gemeente Ede, zowel kwalitatief als
kwantitatief
- In hoeverre sluiten de geprojecteerde en aanwezige fietspaden in het
buitengebied aan op de paden/wegen in de kernen van de gemeente Ede
- Zijn er prioriteiten ten aanzien van de aanleg aan te geven.
- Welke financiële consequenties hebben de mogelijke prioriteitsstellingen
naar de gemeente.

Karakterisering:
Het project heeft de (fiets-)recreatie als centraal toepassingsveld,
overigens in relatie tot infrastructurele aspecten van het stedelijk uitloop
gebied en het landelijk gebied. Binnen de recreatie gaat het vooral om
kwesties in de sfeer van vraag en aanbod van (fiets-)recreatiemogelijkheden.

* Dit onderwerp past in thema 5.1 van hoofdstuk III van de nota, maar is
niet opgenomen in de vakgroepsprioriteiten. De externe urgentie recht
vaardigt evenwel opname in de A-lijst.
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Van een duidelijk accent in de probleemstelling op een specifieke basisfactor
is geen sprake, al is de recreatie als geheel vaak geconcentreerd op ruimtelijke
aspecten. Achterliggende aspecten en motieven voor deze onderzoeksvraag liggen
in de sfeer van de economie (opbrengsten en kosten), gekoppeld aan sociale
aspecten.
Het onderzoek is gericht op een specifieke toepassing van cultuurtechnische
(en andere) kennis, en richt zich daarbij met name op de beoordelings- en
evaluatie-fase van planvorming.

Het maatschappelijk niveau is dat van de gemeente, in relatie tot een regio,
de locatie is Gelderland.
Het project geschiedt in een samenwerking met de gemeente Ede (die de vrager
is bij het project), maar is verder feitelijk een project binnen de LH van
enkele studenten cultuurtechniek (en mogelijk andere richtingen). Het project
omvat voor 2 studenten elk 3 maanden studie.

De opzet van het project behelst mogelijk de volgende zaken:
- literatuurverkenning
- gesprekken met instanties
- veldwerk (enquêtes)
- inrichtingsplannen maken, waartoe diverse stadia van planning worden doorlopen.

Dit project is met behulp van de aangegeven karakters gemakkelijk op te slaan
in de computer en in het mappensysteem. In dat laatste geval wordt het
recreatieve aspect, en het aanbodsvraagstuk daarbinnen, centraal gesteld
(code 3)•

