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VOORWOORD
Bij het uitvoeren van het programma 'Signaleren en Evaluatie van oorzaken
en effecten van Milieuveranderingen' (SEM), in het kader van de aanzet
tot een Nationaal Programma Onderzoek Milieuhygiëne, heeft de Landelijke
Stuurgroep Onderzoek Milieuhygiëne (LaSOM; zie LaSOM-reeks no.'s 2, 5,
6 en 12) een groot aantal aandachtsvelden onderscheiden van onderzoekaspecten waar meer onderzoek of een betere onderzoekcoördinatie gewenst is.
Op verzoek van de LaSOM heeft het Rijksinstituut voot Natuurbeheer de
taak op zich genomen het thema 'methoden ecologische effecten' uit te
werken tot een startnotitie. Onder verantwoordelijkheid van Dr. J.G. de
Molenaar is deze verkenning uitgevoerd door ir. C.J.M. van Berkel.
Aan de hand van dit discussiestuk zal een eventueel te vormen themagroep moeten na gaan of bijstelling van de startnotitie, verschuiving
binnen het onderzoek of nieuw op te zetten onderzoek gewenst is.
Gezien de beperkte periode die voor deze uitwerking beschikbaar was,
gezien voorts de breedte en veelzijdigheid van het thema en ook gelet op
de veelal van de gedachten van de LaSOM afwijkend gebleken opvattingen
van de betrokken onderzoekers op dit gebied, heeft deze startnotitie een
hoofdzakelijk verkennend karakter en signaleert enige organisatorische
punten die eerst tot klaarheid moet worden gebracht.
Bij de verwerking van de vele gegevens heeft de compilatie voorop ge
staan. Een evaluatie mocht, gelet op de reikwijdte van de studie, niet
verwacht worden en is o.i. een taak van de eventueel te vormen themagroep.
Wij verwachten echter dat met deze notitie een handzame basis is gelegd
voor een vruchtbare voortgang van de procedure. .

de Directie van het
Rijksinstituut voor Natuurbeheer
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1

INLEIDING

De Landelijke Stuurgroep Onderzoek Milieuhygiëne (LaSOM) publiceerde in
1976 het rapport 'Aanzet voor een Programma in Hoofdlijnen voor het SEMproject' (LaSOM-reeks no. 2) en in 1979 het 'Vervolgrapport Signalering
en Evaluatie van oorzaken en effecten van Milieuveranderingen (LaSOMreeks no. 5 en 6). Dit laatste besteedt aandacht aan de grote lijnen voor
het Nationale Programma Onderzoek Milieuhygiëne. Het beveelt onder meer
aan om voor een aantal aandachtsgebieden, waar volgens de LaSOM stimule
ring van onderzoek gewenst is, zgn. themagroepen op te richten. Het doel
van deze themagroepen is de coördinatie te bevorderen door tussen de be
trokken onderzoekers en andere belanghebbenden afspraken te laten maken
over de meest doelgerichte en efficiënte uitvoering van lopend en voorge
nomen onderzoek. Tussen de themagroepen en de LaSOM wordt een sterke wis
selwerking verondersteld. Vanuit de themagroepen kunnen ideeën worden aan
gedragen voor bijstelling van de hoofdlijnen van het onderzoekprogramma.
De programmering van de hoofdlijnen door de LaSOM of t.z.t. zijn opvolger
zal nieuwe uitgangspunten voor de themagroepen kunnen opleveren.
Het oprichten van de themagroepen is een initiatief van de LaSOM.
De LaSOM draagt in dit verband zorg voor het opstellen van een rapport,
een zgn. startnotitie, dat die oprichting een basis moet verschaffen.
Het opstellen is uitbesteed aan daartoe door de LaSOM aangezochte onder
zoekinstellingen. In een startnotitie wordt een voorlopige schets ge
geven van het onderzoekterrein en het mogelijk functioneren van de be
treffende themagroep. Het is vervolgens de taak van de te formeren themagroep zelf om de startnotitie bij te stellen en een werkprogramma uit
te werken. Het werkprogramma dient de aandachtsverdeling, de arbeidsver
deling en een tijdschema te bevatten. De themagroepen moeten regelmatig
rapport uitbrengen over de stand van zaken en de gewenste ontwikkelingen.
Participanten in een themagroep zijn instellingen die op het themage
bied werkzaam zijn of dit voornemens zijn. Voor de samenstelling wordt
gedacht aan onderzoekers, directeuren van onderzoekinstellingen en ver
tegenwoordigers van beleidsorganen. Van de voorgestelde en vervolgens
aangezochte instellingen wordt verwacht dat zij uit de bestaande formatie
personen beschikbaar zullen stellen voor het werk in de themagroepen. De
LaSOM kan in het algemeen bemiddelen bij het verkrijgen van geldmiddelen
voor concrete projecten maar zal slechts in bepaalde gevallen zelf daar
in kunnen voorzien.
De vorm en status van een themagroep liggen niet vast maar zijn af
hankelijk van het onderwerp en de omstandiheden. Evenzo kan de bestaans-

duur

beperkt zijn of een meer permanent karakter krijgen. In de loop van

de werkzaamheden kunnen b.v. ook verschillende soorten bijeenkomsten worden
belegd om het aantal deelnemers per keer te beperken. Het accent ligt op
onderling overleg om tot goede gemeenschappelijke afspraken te komen.
Deze zullen echter niet bindend zijn, instellingen zullen ze moeten
kunnen afwijzen i.v.m. hun specifieke verantwoordelijkheid en onderzoek
beleid of beschikbare capaciteit.
De themagroepen zijn gegroepeerd in een aantal blokken. Eén hiervan is
het themablok 'Methoden Ecologische Effecten'. Hieronder vallen (zie LaSOMkwartaalrapportering 1-^-1982):
- Methoden Ecologische Effecten, waarop deze startnotitie betrekking heeft;
- Ecosystemen (voortrekker dr. S. Parma, Limnologisch Instituut);
- Monitoringsysteem (in bewerking bij de vakgroep Milieubiologie,
RU Leiden);
-Milieu-Effecten Regio (idem Instituut voor Milieukunde, VU Amsterdam,
i.s.m. Centrum voor Milieukunde, RU Leiden);
- Recreatiegedrag (werktitel 'Recreatie en Natuurlijk Milieu'; voor
trekker drs. J.C. Heytze, Staatsbosbeheer).

STARTNOTITIE METHODEN ECOLOGISCHE EFFECTEN
2.1

Taak en organisatie

Het RIN is door de LaSOM benaderd om "bij te dragen aan het starten van
themagroepen. Ten aanzien van de themagroep Methoden Ecologische Effecten
is daarop in eerste instantie gereageerd met een voorstel om als thema
verkenning een overzicht te laten maken van ecologische relatieschema's
(zie bijlage 1). Door de LaSOM werd echter het opstellen van een eerste
startnotitie met de volgende inhoud meer opportuun geacht (brief LaSOM
nr. 81A9/OU de dato 26 november 1981 );
1. Een inventarisatie van lopend onderzoek op het werkterrein.
2. Het raadplegen van instanties die zich op dit gebied bewegen. Deze
instanties worden gevonden bij de inventarisatie.
3. Raadplegen van de instanties omtrent inzichten en haalbaarheid
schattingen van komend werk binnen het themagebied.
U. Uiteindelijk het systematiseren van opvattingen en wenselijkheden.
Hiermee is het RIN accoord gegaan. Aan dr. J.G. de Molenaar is daar
bij de taak toebedeeld van voortrekker. Door de LaSOM zijn vervolgens
de middelen

ter beschikking gesteld voor de daadwerkelijke opstelling

van deze startnotitie. Daartoe is bij het RIN ir. C.J.M. van Berkel
voor de periode 1 april 1982-1 juli 1982 aangesteld. Voor het opstellen
van een overzicht van ecologische relatieschema's werd naar een volgende
fase verwezen.
2.2

Nadere taakafbakening

Kort voor het begin van de werkzaamheden aan de startnotitie werd ook
begonnen aan een startnotitie voor de themagroep Ecosystemen. Deze themagroep is gesplitst in een terrestrisch en een^aquatisch deel. Met name
voor het terrestrisch deel (drs. C.J. Nagelkerke schrijft de startnotitie)
dreigde overlap. Het was noodzakelijk tot een goede afbakening van aan
dachtsvelden te komen.
Op 1 april werd daarom een vergadering belegd onder leiding van de
voorzitter van de programmaleiding, prof. dr. G.J. Vervelde. Andere aan
wezigen waren Mw. drs. E.H. Hueck (LaSOM/WS), drs. F.J.A. Saris (SCMOTNO, lid LaSOM/WS) en vertegenwoordigers van de themagroepen Ecosystemen
(drs. C.J. Nagelkerke), Dosis-effectrelaties Bodem (dr. H. Eijsackers),
Monitorsysteem (drs. E. Meyer), Recreatie en Natuurlijk Milieu (drs.
S.W.F. van der Ploeg & drs. J.C. Heytze) en Methoden Ecologische Effecten
(dr. J.G. de Molenaar & ir. C.J.M. van Berkel). In de vergadering werd

besloten dat de themagroep Methoden Ecologische Effecten zich zou moeten
beperken tot het onderzoek dat betrekking heeft op directe, enkelvoudige
effecten van ingrepen op primaire biotische receptoren (zie ook bijlage 2).
Naar aanleiding hiervan is een interne voorbereidingsnotitie geschreven
(bijlage 2). Hierin zijn doel en werkwijze van dit project uitgezet.
Deze is besproken met en accoord bevonden door drs. Saris.
Op 6 mei werd de kwartaalrapportage van de LaSOM over begin 1982 ont
vangen. De tekst over de themagroep Methoden Ecologische Effecten is te
vinden in bijlage 3. Hierin ontbreekt de beperking van het onderzoek tot
het effect op primaire biotische receptoren, het wezenlijke verschil met
de themagroep Ecosystemen.
Op 13 mei werd naar aanleiding van de voorbereidingsnotitie een brief
van Prof. Vervelde ontvangen waarin hij de suggestie deed de inventarisatie
niet tot een onderdeel van het werk te rekenen. Dit was nadrukkelijk wel
de oorspronkelijke bedoeling. Bovendien bleek halverwege de uitvoering
van het werk onverantwoord de hele opzet te redresseren. Inmiddels was
overigens al gebleken dat het bepaald zinvol was om het door het SCMO ge
registreerde onderzoek kritisch op actualiteit na te lopen. Ten slotte
leek het niet zinvol de punten 2, 3 en h genoemd in paragraaf 2.1 te
ontkoppelen van de inventarisatie van het lopend onderzoek. Derhalve is
voortgegaan op de oorspronkelijke ingeslagen weg.

-b-
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BET OPSTELLEN VAU DE STARTNOTITIE

3.1

Algemeen

In het voorgaande bleek dat twee zaken in deze startnotitie centraal staan:
- er moet een zo volledig en recent mogelijk overzicht worden gegeven van
lopend onderzoek op het terrein van het thema;
- er moet een overzicht worden gegeven van de gedachten die met betrekking
tot de onderhavige problematiek leven bij deskundigen op onderzoek- en
beleidsniveau.
Gemeenschappelijk vormen deze het uitgangspunt voor het formuleren van
aanbevelingen over de taakbepaling en het instellen van de toekomstige
themagroep.
3.2

Voorbereiding

Direct bij de start van de werkzaamheden is op 1 april het hiervoor ge
noemde overleg geweest ter zake van de nadere specificatie en afbakening
van de taak. Mede naar aanleiding hiervan is een ook reeds genoemde ininterne voorbereidingsnotitie opgesteld, die o.a. met drs. Saris is door
gesproken (bijlage 2).
Vervolgens is het werkveld zeer globaal verkend. Het bleek zeer breed
te zijn. Ten behoeve van de bewaking van de voortgang van de werkzaamheden
en ter vermijding van het risico van onevenwichtige bewerking en van on
overzichtelijkheid bij de presentatie, is vervolgens besloten een nadere
structurering aan te brengen. Daarbij kon worden uitgegaan van een indeling
in milieucompartimenten waar het primaire biotische effect aan de orde
kan zijn (terrestrisch, bodem-, aquatisch en marien/estuarien milieu) of
van een indeling uitgaande van de ingreep/milieuverandering die leidt
tot zo'n effect. Gelet op de themagroepenindeling die de LaSOM hanteert,
is gekozen voor het tweede.
Ten slotte is met drs. Nagelkerke overlegd over afstemming van de
informatie-inwinning voor onze beide, nauw gelieerde onderwerpen. Dit
heeft geleid tot het opstellen van een standaardvragenlijst die bij
het inwinnen van informatie over inzichten en meningen van direct be
trokkenen werd gebruikt (bijlage U).
3.3

Inventarisatie lopend onderzoek

Voor de inventarisatie van het lopend onderzoek is in eerste instantie
uitgegaan van het overzicht van onderzoeken naar milieu en natuur van
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het Studie- en Informatie-centrum TNO voor Milieu-Onderzoek (SCMO-TNO;
De Lavieter et al. 1979). Uit- het data-bestand van het SCMO-TNO werd een
recente aanvulling op deze lijst verkregen. In aanvulling daarop zijn
enige recente jaarverslagen van onderzoekinstellingen en de projecten
beschrijvingen van het RIN over 1982 geraadpleegd. Hoe de verkregen in
formatie is behandeld, wordt beschreven bij de aanvang van de paragraaf
Resultaten.

3.b

Inventarisatie gedachten en meningen

De inventarisatie van het lopend onderzoek leverde veel suggesties op voor
nader te consulteren onderzoekers. Aanvullingen hierop en attendering op
deskundigen op beleidsniveau kwamen van dr. H.J.P. Eijsackers, dr. J.G.
de Molenaar en drs. J. Wiertz.
In eerste instantie werd met elke deskundige eerst telefonisch contact
gezocht. Lukte dit, wat niet altijd het geval was, dan werd na het ver
schaffen van inleidende informatie en een daarop volgend verzoek om mede
werking in overleg besloten of de verdere afhandeling telefonisch, schrif
telijk of tijdens een persoonlijk bezoek plaats zou vinden.
Bijlage 5 geeft de lijst van personen die benaderd zijn en met wie
daarvan gesproken is. Hiervan zijn er vijftien bezocht. Bij drie anderen
leverde het maken van een afspraak dusdanige problemen op, dat het niet
meer binnen de gestelde tijd tot een interview is gekomen. Veertien an
deren wilden zich in eerste instantie beperken tot een schriftelijke re
actie op de vragen. Van deze veertien kwamen er vier niet tot de toege
zegde reactie, twee anderen trokken hun toezegging later weer in. In de
overige gevallen is volstaan met telefonische inwinning van informatie.
Overigens bleek tijdens de gevoerde gesprekken dat de lijst van lopend
onderzoek niet (meer) volledig met de werkelijkheid overeenstemde. Een
deel van het onderzoek was niet verder gekomen dan een voornemen, een an
der deel was inmiddels afgesloten. Sommige onderzoekers bezetten niet
meer de opgegeven positie: ze waren van baan veranderd, gepensioneerd of
overleden. In het hierna volgende overzicht (paragraaf Resultaten) zijn
deze mutaties voor zover die onder mijn aandacht kwamen, verwerkt.

_8-

4

RESULTATEN INVENTARISATIE

U.1

Inleiding

In 3.2 is aangegeven waarom voor de gebruikte opzet van de indeling van
deze paragraaf is gekozen. De uiteindelijke keuze van de deelvelden is
gemaakt op basis van de lijst van lopend onderzoek. Ten aanzien van het
volgend overzicht van lopend onderzoek kan worden opgemerkt dat gestreefd
is naar volledigheid. Waarschijnlijk is dit niet helemaal bereikt.
Verondersteld mag worden dat de meest relevante ingangen wel zijn opge
spoord. Voor een startnotitie is dit voldoende te achten.
In het navolgende wordt per ingreep of groep van ingrepen een lijst
van lopend onderzoek gegeven. Elk onderzoek is als volgt beschreven:
- volgnummer met daarachter de bron; zie voor verklaring van de af
kortingen bijlage 6.
i- instituut of instelling waar het onderzoek verricht wordt plus de
naam van de projectleider; zie voor verklaring van de afkortingen
bijlage 6;
t- titel van het onderzoek;
b- een korte beschrijving van het onderzoek;
m- de gehanteerde methoden;
r- de relevantie voor het effectenonderzoek. Dat kan zijn:
= van direct belang of van indirect belang; dus wel of niet direct
overdraagbaar naar allerlei praktijksituaties. In het laatste
geval is het directe belang de volgende stap;
= kwalitatief of kwantitatief waarbij aan ingreep- respectievelijk
dosis-effectrelaties moet worden gedacht;
= niveau van het onderzoek;
individu-niveau = op organisme gericht;
populatie-niveau = op populatie van een of meerdere soorten
gericht ;
oecosysteem-niveau = op effect in een oecologisch relatiestelsel
gericht, waarbij sprake is van meer dan alleen
primaire effecten.
Na elk blok van onderzoek m.b.t. een bepaald deelveld worden achtereen
volgens genoemd:
- problemen die het onderzoek ondervindt;
- lacunes in kennis;
- onderzoekwensen, -voornemens;
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- opvattingen over methoden en benaderingswijzen
- opvattingen over coördinatie.
De inhoud van deze punten is samengesteld uit de respons op de enquête.
Ze bevatten de interpretatie door de auteur van de opmerkingen die de
geënquêteerden maakten. Citaten staan tussen aanhalingstekens.
U.2

Luchtverontreiniging

Een overzicht van de reeds bekende effecten van luchtverontreiniging
geeft de startnotitie van de themagroep 'Effecten van lage concentraties
luchtverontreiniging op planten' (Van Vliet 1981).
Deze startnotitie beperkte zich enerzijds niet tot primaire biotische
receptoren, maar is anderzijds wel beperkt tot planten en bevat geen
enquête.
Lopend onderzoek
1.

TNO-SCMO, no. 2550; mond. med. Mw. Janssen-Jurkovicova
i- KEMA. M. Janssen-Jurkovicova
t- biologische effecten van luchtverontreiniging
b- onderzoek naar effecten van luchtverontreiniging op korstmossen
en waarschijnlijk ook op hogere planten
m- begassing in 'opentop chambers', metingen van o.m. SO^, ^x»
fotochemische reacties enz.
r- van indirect belang; kwalitatief; individu-niveau.

2.

TNO-SCMO, no. 7^; IPO 1981
i- IPO. A.C. Posthumus
t- gevoeligheid van gewassen voor schadelijke industriegassen
b- bepalen van de aard van veranderingen door inwerking van ammoniak,
ethyleen, ozon, PAN = peroxiacetylnitraat, SO^, NO^, waterstof
fluoride.
Bestuderen van synergistische werking en invloed van temperatuur,
lucht- en bodemvochtigheid, bodemsamenstelling en zoutgehalte
m- begassingsexperimenten van enkele weken
r- van indirect belang; kwalitatief; individu-niveau.

3.

TNO-SCMO, no. 2135; IPO 1981
i- IPO. H.G. Wolting
t- invloed van luchtverontreiniging van wegverkeer op vegetatie
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b- zie titel
ra- laboratoriumonderzoek. Begassingen met SO^, NO^, 0^ en combinaties
ervan. Testen aan o.m. Plantago major, Nicotiana tabacum, Trifolium
incarnatum, T. repens, Achillea millefolium, Centaurea pratensis,
Lapsana communis en Urtica urens
r- van indirect belang; kwalitatief; individu-niveau.
H.

IPO 1981
i- IPO. J. Mooi
t- onderzoek naar de gevoeligheid van houtige gewassen voor lucht
verontreiniging
b- onderzoek naar de verschillen in gevoeligheid voor luchtveront
reiniging bij enkele populiere-rassen
m- laboratoriumonderzoek. Begassingsexperimenten van enkele weken.
Onderzocht worden de gevolgen van SO^, NO^ en 0^ en combinaties
daarvan
r- van indirect belang; kwalitatief; individu-niveau.

5.

ipo 1981
i- IPO. L.J.M. van Eerden
t- invloed van ammoniakhoudende lucht van intensieve veehouderij
bedrijven op planten
b- zie titel
m- veldonderzoek
r- van direct belang; kwantitatief, populatie-niveau.

6.

TN0-SCM0, no. 1509
i- DSM/RO, E. Meijer
t- toxiciteitsonderzoek bij planten
b- onderzoeken van de invloed van industriële emissies op planten
m- experimenten op proefveldjes met toetsgewassen
r- van direct belang; kwalitatief; individu-niveau.

7.

Mond. med. Meijer
i- DSM. E. Meijer
t- eco-inventarisatie in het gebied rond de DSM-vestiging
b- inventarisatie van de natuurlijke omgeving in verband met mogelijke
luchtverontreinigingseffecten
m- veldinventarisatie van de flora
r- van indirect belang; kwalitatief/kwantitatief ; populatie-niveau.
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8.

RIN, proj.no. 0^0
i- RIN-Leersum. A. de Wit
t- oriënterend onderzoek naar de invloed van de chemische samenstelling
van de neerslag op vegetaties
b- onderzoeken of veranderde chemische samenstelling van de neerslag
vegetaties op oligotrofe zandgrond waarneembaar beïnvloedt
m- vergelijkend onderzoek
- historisch onderzoek
- detailonderzoek van terreinen
r- van indirect belang; kwalitatief-, oecosysteemniveau.

9.

RIN-proj.beschr. no. 119
i- RIN-Leersum. A. de Wit
t- onderzoek naar veranderingen in epifytenrijkdom met behulp van
permanente kwadraten
b- volgen van de veranderingen in luchtkwaliteit met korstmossen
als referentie
m- vergelijkend veldonderzoek m.b.v. Pq's
r- van direct belang; kwalitatief/kwantitatief ; populatieniveau.

10.

RIN-proj.beschr. no. 18U
i- RIN-Leersum. A. de Wit
t- de effecten van luchtverontreiniging op natuurlijke vegetaties
b- het verwerken van onderzoekresultaten van buiten het RIN
m- literatuuronderzoek, bezoeken van symposia, deelnemen aan werk
groepen
r- van indirect belang; kwalitatief.

11.

RIN-proj.beschr. no. 213
i- RIN-Leersum. H. van Dam
t- monitoring van chemie en diatomeeën in vennen
b- bestuderen van ontwikkeling van de diatomeeënflora in vennen in de
laatste 50 jaar i.v.m. verzuring van de neerslag
m- veldonderzoek over langere tijd; historisch onderzoek
r- van direct belang; kwalitatief; oecosysteemniveau.

12.

RIN-proj.beschr. no. 21U
i- RIN-Leersum. H. van Dam
t- invloed van zure neerslag op chemie en diatomeeën in voedselarme
wateren van West-Europa
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b- onderzoek naar invloed van zure neerslag in vennen
m- veldonderzoek. Bemonsteren van ± 50 vennen in Nederland, België,
Duitsland en Denemarken. Bemonstering op diatomeeën, chemische
en fysische parameters. Historisch onderzoek
r- van direct belang; kwalitatief/kwantitatief ; oecosysteemniveau.
13.

RIN-rapport werkgroep zure regen
i- RIN + TH-Delft
r- experimenteel onderzoek naar de invloed van ionsamenstelling van
water en daarin opgeloste zware metalen op Desmidiaceae en
Diatomeeën
b- zie titel
m- vergelijkend laboratoriumonderzoek (dosis-effect onderzoek).
Object: de diatomee Funotia exigua in relatie tot Cadmium en
mogelijk Aluminium
r- van indirect belang; kwalitatief en kwantitatief; individu-niveau.

1^.

Van Vliet 1981; mond. med. Kuiper
i- R.U.G. P.J.C. Kuiper
t- 1. Het effect van H^S op de fotosynthese en op het zwavelmetabolisme
van de plant.
2. Effecten van SO^ en 0^ op de fysiologie van planten en korst
mossen.
b- onderzoek naar de gevolgen van enkele vormen van luchtverontreiniging
m- laboratoriumonderzoek; eenvoudige begassingsexperimenten.
Fysiologisch en genetisch onderzoek aan planten
r- fysiologisch aspect: van indirect belang; kwalitatief/kwantitatief;
individu-niveau
genetisch aspect: van indirect belang; kwalitatief; individu
niveau/populatieniveau.

15-

Van Vliet 1981; mond. med. Martens
i- K.U.N. H.F. Linskens & M. Martens
t- de invloed van uitlaatgassen van motorverkeer op de fysiologie
van toetsgewassen
b- zie titel
m- laboratoriumonderzoek m.b.v. begassingen. Studentenonderzoek
r- van indirect belang; kwalitatief; individu-niveau.
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16.

Van Vliet 1981 ; mond. med. Veninga
i- R.U.G. T.S. Veninga
t- biologische effecten van blootstelling aan lage ozon- en stikstofdioxyde concentraties
b- effecten van 0^ en

op ademhalingsorganen van muizen

m- laboratoriumonderzoek. Begassingen van enkele uren
r- van indirect belang; kwalitatief; individu-niveau.
17.

Van Vliet 1981 ; mond. med. Rombout
i- R.I.V. P.J.A. Rombout
t- effecten van NO^, 0 , Cadmium, Chloride en Methylbromide op ratten
b- zie titel
m- laboratoriumonderzoek
r- van indirect belang; kwalitatief; individu-niveau.

Enquêteresultaten
Zes personen werden benaderd. Vijf daarvan reageerden. Voor een persoon
waren er onoverkomenlijke organisatorische problemen om te kunnen reageren.
Problemen_bij het_onderzoek
- beperkte middelen waardoor je niet over voldoende mankracht en apparatuur
kunt beschikken (Kuiper)
- het studieveld is erg complex (Kuiper). Dit levert ook problemen op met
de vertaling van laboratoriumresultaten naar de veldsituatie (Van Vliet
1981 ; Meijer)
- er is te weinig kennis over de relaties plant-bodem. Daardoor kan er nog
onvoldoende onderzoek worden gedaan naar processen. Dit moet worden opge
lost door een combinatie van proces- en correlatief onderzoek (Werkgroep
'Zure neerslag1).
Lacunes
- invloed van luchtverontreiniging op wilde planten (Meijer), met name ook
genetische aspecten (Kuiper). Daarbij moet gewerkt worden naar indicatie
waarden van hogere planten en paddestoelen voor luchtverontreiniging
(Kuiper)
- procesonderzoek naar indirecte effecten op planten (Werkgroep 'Zure
neerslag')
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- invloed van luchtverontreiniging op de wilde fauna (Rombout, Veninga,
Werkgroep 'Zure neerslag'). Met name moet worden gekeken naar insekten,
o.a. vlinders (Kuiper)
- het aandeel van zure neerslag naast andere invloeden die verzuring tot
gevolg kunnen hebben (Werkgroep 'Zure neerslag', Kuiper)
- samenstelling van auto-uitlaatgassen (Martens).

Kuiper ziet de door hem genoemde lacunes als onderzoekwensen, maar niet door
hem uit te voeren. Voor het onderzoek naar het verband zure neerslag-verzu
ring bodem is een oecosysteembenadering noodzakelijk. Meijer is een onder
zoek aan het opzetten naar de invloed van luchtverontreiniging op de wilde
flora. Hiervoor is ook een oecosysteembenadering nodig.
De Werkgroep 'Zure neerslag' vindt de volgende onderzoeken nodig:
- onderzoek naar de invloed van de depositie op de entomofauna van droge
voedselarme grond; correlatief en experimenteel onderzoek. Dit is zeer
urgent geacht
- onderzoek naar de verspreiding van enkele plantesoorten in vennen en
bepaling van enkele eenvoudige chemische parameters; correlatief onder
zoek
- experimentele veldproeven naar maatregelen ter vermindering van de opge
treden effecten van zure neerslag; experimenteel onderzoek
- experimentele veldproeven d.m.v. begassing van lage grasvegetaties;
experimenteel onderzoek
- invloed van de pH op de beschikbaarheid en toxiciteit van metalen voor
microflora, bodemmarthropoden en regenwormen; experimenteel onderzoek.
Projectvoorstel ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid &
Milieuhygiëne
- onderzoek naar de accumulatie van metalen in vervolg op hiervoor genoemde
onderzoek; experimenteel onderzoek
- rol van bepaalde mossoorten als accumulators van zware metalen;
literatuuronderzoek.
Voorgenomen onderzoek IPO (IPO 1981)
i- IPO L.J.M. van Eerden
t- invloed van luchtverontreiniging op vegetaties
b- onderzoek naar de invloed van luchtverontreiniging op twee soorten
graslandvegetaties
m- veldbegassingen met SO^ en NO^
r- van direct belang; kwalitatief; oecosysteemniveau.
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Coördinatie
Het onderzoek naar effecten van luchtverontreiniging op planten is al
goed geregeld in de themagroep 'Effecten van lage concentraties lucht
verontreiniging op planten'. Alle onderzoekers zijn daarin vertegen
woordigd (Kuiper, Meijer).
Het onderzoek naar effecten van luchtverontreiniging op dieren is minder
goed gecoördineerd. Er is nu voornamelijk fysiologisch onderzoek gaande.
Er is een werkgemeenschap in oprichting die onder Fungo zou moeten vallen.
Daarnaast is er inbreng in de themagroep 'Volksgezondheid en Luchtveront
reiniging' door Veninga en Rombout. Dit onderzoek is echter niet direct
van belang voor effecten op wilde fauna. Onderzoek daarnaar zou volgens
Veninga (mond. med.) bij themagroep '0ecosystemen' gecoördineerd kunnen
worden.
Conclusies
Omdat onderzoek naar effecten van luchtverontreiniging op dieren als een
belangrijke lacune wordt ervaren is het te overwegen onderzoekers die dit
signaleren uit te nodigen om de kern van een themagroep te formeren.
Het onderzoek kan dan vanaf het begin goed worden gecoördineerd. Dit lijkt
te prefereren boven het onderbrengen van dit onderzoek in de themagroep
'Oecosystemen'. Dit thema is zo ruim dat veel onderzoek erin zou passen.
Dat zal tot een onwerkzame situatie kunnen leiden.
U.3

Fysieke ingrepen in het mariene milieu

Lopend onderzoek
1.

TNO-SCMO, no. 2619; Duursma 1981
i- DIHO. J. Coosen
t- onderzoek naar het effect van een verhoogde zoetwaterlozing door
de Volkeraksluizen op de soortenrijkdom en biomassa in het traject
Volkeraksluizen-Zierikzee
b- onderzoek naar de invloed van zoetwaterlozing op mariene levens
gemeenschappen
m- experimenteel onderzoek in het veld met verhoogde lozingsdebieten;
bemonstering van de macrofauna en biomassabepalingen
r- van direct belang; kwalitatief en kwantitatief; oecosysteemniveau.
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2.

Duursma 1981
i- DIHO. W.G. Beeftink
t- de invloed van getijdeveranderingen op de veranderingen in de
vegetatie van schorren
b- onderzoek naar de gevolgen van afname van getijdeverschillen
onder invloed van de Deltawerken op schorrenvegetaties
m- beschrijvend veldonderzoek met behulp van pq's
r- van direct belang; kwali- en kwantitatief; oecosysteemniveau.

3.

Duursma 1981
i- DIHO. A.M. Groenendijk
t- de invloed van het getijdebeheer op de hogere planten van schorren
b- onderzoek naar de gevolgen van afname in getijdeverschillen o.i.v.
de Deltawerken op hogere planten op de schorren
m- experimenteel onderzoek in kas, oesterbassins en op schorren
r- van direct belang; kwalitatief/kwantitatief ; populatieniveau.

U.

Duursma 1981
i- DIHO. R.H.D. Lambeck
t- de gevolgen van de afsluiting van de Grevelingen op het aantal
steltlopers die op de Roggenplaat foerageren
b- zie titel
m- beschrijvend veldonderzoek (vogeltellingen)
r- van direct belang; kwantitatief; populatieniveau.

5.

TNO-SCMO. no. 1892
i- RWS-RIZA. K. Essink
t- bodemfauna Eems-Dollard Estuarium
b- veranderingen in de bodemfauna-levensgemeenschappen a.g.v.
wijzigingen in het brakwaterregiem, van vuillozingen en van de
invloed van saneringsmaatregelen
m- beschrijvend veldonderzoek. Metingen aan dichtheid, biomassa,
groei en voortplantingscyclus van bodemorganismen
r- van direct belang; kwalitatief; oecosysteemniveau.

6.

TNO-SCMO. no. 189^
i- RWS-RIZA. K. Essink
t- invloed van de Eemscentrale op het aquatisch leven in het EemsDollard Estuarium
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b- meten van de invloed

van langzaam toenemende warmtebelasting

door koelwater op de fauna
m- als in 5
r- als in 5.
7.

RIN. proj.no. 152
i- RIN-Texel. N. Dankers
t- onderzoek ecologische effecten van zandsuppletie op een strand
b- onderzoek naar de tijdsduur vanaf zandopspuiten tot volledig
herstel van de strand-bodemfauna
m- vergelijkend veldonderzoek naar wel- en niet behandeld strand
(bemonstering bodemfauna)
r- van direct belang; kwalitatief/kwantitatief ; oecosysteemniveau.

8.

RIN. proj.no. 198
i- RIN-Texel. J. de Vlas
t- studie pijpleidingtracé1 s F3~Eemshaven door oostelijke Waddenzee
b- inventarisatie van de mogelijke oecologische gevolgen van b alter
natieve pijpleidingtracé's
m- literatuuronderzoek, eventueel oecologische inventarisatie van
de trace's
r- van direct belang; kwalitatief; oecosysteemniveau.

9.

Mond. med. Peeters
i- RWS/D.D. J.C.H. Peeters
t- effecten van veranderingen die door de Deltawerken ontstaan
b- onderzoek naar de gevolgen van de Deltawerken en vooral van de
afsluiting van de Oosterschelde met de doorlaatbare dam.
Belangrijke onderdelen zijn:
- verslibben van verwaterplaatsen van mosselen
- invloed op organische-stofbalans in de Oosterschelde
- effecten van zoutgehalte op soortsdiversiteit
- effecten van zoutstratificatie in de Grevelingen
- effecten van eutrofiëring in het Zoommeer
m- kwantitatief analytisch veldonderzoek; soms veldexperimenten;
weinig laboratoriumonderzoek. Gebruik maken van kwantitatief
wiskundige modellen
r- van direct belang; kwalitatief/kwantitatief ; oecosysteemniveau
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Enquêteresultaten
Vijf personen werden benaderd. Slechts één gaf een interview, een ander
een minimale reactie per brief, de rest verwees door of reageerde niet.

- het betreft erg grote gebieden (Peeters)
- het probleemveld is erg ingewikkeld en het ontbreekt aan voldoende man
kracht om alles te meten (Peeters, Wolff)
- de milieuvervuiling met talloze stoffen en tal van processen is een
storende invloed van onbekende omvang (Peeters)
Aan de eerste problemen kan worden tegemoetgekomen door toepassen van
geavanceerde geautomatiseerde meetmethoden. Voor de toxische stoffen is
het moeilijker een oplossing te vinden, misschien moet gezocht worden
naar gidssoorten. Eigenlijk moet er gewoon bij de bron gezuiverd worden
(Peeters). Meer geld en mankracht is ook een oplossing (Wolff).
Lacunes
- kennis van het gedrag van individuele dominante soorten (Peeters)
- kennis van processen (transportsystemen, abiotische componenten)
(Peeters, Wolff)
- soms welke soorten aanwezig zijn (Peeters) en populatiedynamica van
allerlei diersoorten (Wolff).
Voorgenomen
RIK. proj.no. 117
i- RIN-Texel
t- oriënterend onderzoek naar ecologische effecten van delfstofwinning
in de Waddenzee.
RIN. proj.no. 203
i- RIN-Texel. W.J. Wolff
t- effecten stormvloedkering in de Oosterschelde op de bentische levens
gemeenschappen.

- dit is afhankelijk van de vraagstelling. In het algemeen wordt bij
de Deltadienst voor een synoecologische benadering gekozen. Details,
zoals zeldzame soorten, worden minder belangrijk geacht (Peeters)
- populatiedynamisch en autecologisch onderzoek (Wolff).
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Xn^icatorsoorten
- omdat er veel factoren meespelen is de mogelijkheid van het gebruik
van indicatorsoorten twijfelachtig. Chemische metingen zijn tegenwoordig
vaak veel sneller en nauwkeuriger (Peeters), (Deze opvatting lijkt
overigens niet erg algemeen. In elk geval moet er toch eerst een basis
gelegd worden voor de bepaling van de ecologische relevantie van de
verschillende chemische parameters; V. Berkel)
- 'weinig vertrouwen in; lijkt me voor de Waddenzee ook niet erg bruikbaar'
(Wolff).
Coördinatie
- de afdeling Milieu-onderzoek is een goed gecoördineerde afdeling waar
een wisselwerking is tussen de vragen voor het beleid en het onderzoek.
Ook met andere afdelingen van Rijkswaterstaat is er goede coördinatie.
Aan LaSOM-coördinatie is geen behoefte (Peeters)
- het onderzoek zelf moet in projectgroepen gebeuren. Alleen met inter
dise iplinair-onderzoek kun je de problemen te lijf (Peeters).
SSÛÇiHËÎËS
Het is moeilijk conclusies te trekken op deze smalle basis. De indruk
bestaat echter dat het onderzoek naar effecten van ingrepen in het
Deltagebied goed gecoördineerd is. Binnen de Rijkswaterstaat is een goede
verticale coördinatie (beleid-onderzoek). Tussen de onderzoekgroepen van
RIN, NIOZ, DIHO en RWS zijn de contacten waarschijnlijk wel voldoende.
Mogelijk is er wel meer behoefte aan coördinatie op hoger niveau (onder
zoekbeleid ).
4.b

Verontreiniging van het mariene milieu

Lopend onderzoek
1.

RIN. proj.no. 197; TNO-SCMO. no. 3069
i- RIN-Texel. A.A. Goede
t- zware metalen in de veren van steltlopers in het Waddengebied
b- onderzoek naar de mate waarin steltlopers die in de Waddenzee
foerageren5 belast worden met zware metalen
- bepalen van de bruikbaarheid van steltlopers als biologische
monitor van de belasting van kustgebieden met zware metalen
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- voorlopige kwantificering van de wegen waarlangs zware metalen
in de Waddenzee circuleren en/of worden afgevoerd
m- vangen van steltlopers in de Waddenzee (voornamelijk bonte
strandloper en kanoetstrandloper). Fysische analyse van veren
op zware metalen
r- van indirect belang; kwalitatief; oecosysteemniveau.
2.

RIN. proj.no. 136
i- RIN-Texel. M. Bergman
t- vooronderzoek voor de bestudering van olieverontreiniging in
kustwateren met modeloecosystemen (OPEX)
b- onderzoek naar geschiktheid van buitenbassins als modeloecosystemen,
t.b.v. studie naar de gevolgen van olieverontreiniging
m- experimenteel, vergelijkend onderzoek met H bassins waarin het
Waddenoecosysteem vereenvoudigd wordt nagebootst
r- van indirect belang; kwalitatief; oecosysteemniveau.

3.

Duursma 1981; TNO-SCMO. no. 2625
i- DIHO. J. Nieuwenhuize
t- gechloreerde koolwaterstoffen in mossels
b- belasting van mossels met PCB, gechloreerde koolwaterstoffen enz.
m- vergelijkend onderzoek van veldmonsters, chemische analyses
r- van direct belang; kwalitatief; populatieniveau.

b.

TNO-MT; TNO.SCMO. no. 1176
i- TNO-Den Helder. J. Kuiper
t- modelecosysteemonderzoek
b- onderzoek naar chemische of fysische belasting van natuurlijke
planktongemeenschappen
m- experimenteelonderzoek in het veld. Belasting o.a. met chemische
stoffen (afzonderlijk of in combinaties), temperatuur enz.
r- van direct belang; kwalitatief; populatieniveau, oecosysteemniveau.

De volgende U onderwerpen omvatten ook onderzoek in het zoete water.
Ze worden hier voluit beschreven omdat dit onderwerp het eerst aan de
beurt is.
5.

TNO-SCMO- no. 2016
i- TNO-Delft. D.M.M. Adema
t- laboratoriumtoetsing van het effect van xenobiotica op het
waterig milieu

b~ ontwikkeling van toetsen voor de voorspelling van toxische
stoffen in het aquatische milieu
m- experimenteel laboratoriumonderzoek aan enkele koudbloedige
dieren en enkele algen
r- van indirect belang; kwalitatief; individu-niveau.
6.

TNO-SCMO. no. 1*85
i- TNO-Delft. H.J. Hueck
t- aquatische ecotoxicologie
b- ontwikkeling van methoden voor het beoordelen van schadelijke
effecten van afvalstoffen in het waterig milieu
m- laboratoriumtoetsen en veldonderzoek
r- van indirect belang; kwalitatief; individu-niveau.

7. TNO-SCMO. no. H86 ; mond. med. Marquenie
i- TNO-Den Helder. W.C. de Koek
t- biologische monitoring van het waterig milieu
b- ontwikkeling van methoden voor het beoordelen van de waterkwaliteit
met biologische monitoring
m- experimenteel veldonderzoek, o.m. door uitzetten van gekooide
mollusken
r- van indirect belang; kwalitatief; individu-niveau.
8.

TNO-SCMO. no. 2021
i- TNO-Delft. G.J. Vink
t- genotoxische en embryotoxische effecten in de ecotoxicologie
b- bestuderen van genotoxische en embryotoxische effecten van milieurelevante chemicaliën en afvalstoffen
m- laboratoriumexperimenten met bacteriën, zoogdiercellen en aquatische
organismen
r- van indirect belang; kwalitatief; individu-niveau.

Enquête-resultaten
Er zijn vijf personen benaderd. Van slechts twee werd een bruikbare
reactie verkregen.

- vooral van beleidstechnische aard:
= men erkent nog onvoldoende het belang van 'biomonitoring' en indi
catororganismen
= men vindt de LC-50-test belangrijker dan bio-accumulatie
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= cie vorm waarin zware metalen voorkomen (bindingstoestand) bepaalt
de biologische beschikbaarheid en dus het effect. Dit is belang
rijker dan totaalgehalte. In het beleid moet hier meer rekening
mee worden gehouden (Marquenie)
- gebrek aan voldoende fondsen (J. Kuiper)
- extrapolatie van de resultaten van laboratoriumonderzoek naar de veldsituatie (J. Kuiper).
Lacunes
- voortgezet onderzoek naar gebruik van indicatorsoorten (J. Kuiper)
- voortgezet onderzoek naar effecten van organische contaminanten
(Marquenie).
Onderzoekwensen
- zie lacunes
- onderzoek naar relatie laboratoriumresultaten-oecosystemen (J. Kuiper).
Aanpak
- onderzoek naar relaties en niet ophouden bij autoecologisch onderzoek
(j. Kuiper)
- onderzoek opzetten in geïntegreerde projecten van biologen plus (geo)
chemici (Marquenie).

- zeer positieve ervaringen met het gebruik van tweekleppigen. Er zijn
gestandaardiseerde technieken voor ontwikkeld (J. Kuiper, Marquenie).
Coördinatie
De landelijke coördinatie is erg slecht. Er moet meer gecoördineerd
worden mits dit tot sturing kan leiden. Onderzoekers moeten erbij betrokken
blijven. Het moet zeker niet uitsluiten!vanuit het beleid komen omdat
daar vaak niet goed begrepen wordt wat wel en niet mogelijk is (Marquenie).

Er wordt door diverse instellingen onderzoek gedaan aan verontreiniging
van het matiene milieu. De onderzoekers hebben weinig onderling contact.
Vooralsnog is het dus aan te bevelen dat de betreffende onderzoekers bij
elkaar worden gebracht en coördinatie op gang komt.
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4,5

Fysieke ingrepen in binnenwateren

Lopend onderzoek
1.

RIN. proj.no. 0^5
i- RIN Leersum. P. Leentvaar
t- aspecten van biologische gevolgen van civieltechnische werken
b- bestuderen van de gevolgen van technische werken voor flora en
fauna in het water (koelwaterproblematiek, passage van vis door
duikers, begeleiden van onderzoekproject in Loosdrechtse Plassen,
onderzoek in bosvijver van het RIN op Broekhuizen te Leersum)
m- afhankelijk van de situatie. Bemonstering van plankton, bodem
fauna en bepalingen van chemische parameters
r- van direct belang; kwalitatief; oecosysteemniveau.

2.

Jaarverslag 1980. Directe Visserijen, no. 5-T03Ö
i- RIVO. J. Willemsen
t- invloed stuwen, sluizen,enz. op de visstand
b- onderzoek naar de passage, door vis, van stuwen middels experimen
tele vistrappen
m- experimenteel veldonderzoek; bemonstering van vis
r- van direct belang; kwalitatief en kwantitatief; populatieniveau.

2a. = onderdeel van 2
t- vispassage door duikers
b- onderzoek naar de minimale diameter die nodig is om blankvoorn
en graskarper van bepaalde lengtes door duikers te doen passeren
m- experimenteel onderzoek
r- van direct belang; kwalitatief; populatieniveau.
3.

Jaarverslag 1980 -Directe Visserijen, no. 5-0733; TNO-SCMO. no. 1526
i- RIVO. S.J. de Groot
t- schadelijke effecten van zandwinning enz.
b- onderzoek naar de gevolgen van zand- en grindwinning op bodemfauna
en visstand
m- veldonderzoek
r- van direct belang; kwalitatief/kwantitatief ; oecosysteemniveau.

b.

RIN. proj.no. 219
i- RIN Leersum. L.W.G. Higler
t- literatuuronderzoek ten behoeve van typologische indeling van
Nederlandse oppervlaktewateren
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b- het samenstellen van een watertypologie op grond van biologische
parameters (soorten of soortencombinaties)
m- literatuurstudie; verwerking van bestaande gegevens m.b.v. een
computer
r- van indirect belang; kwalitatief; oecosysteemniveau.
Enquête-resultaten
Slechts één persoon kon worden benaderd. Als aanvulling werd het onlangs
verschenen 'Waterkwaliteitsbeoordeling' van Smaal et al. ( 1981 ) gebruikt.

- er is te weinig onderzoekcapaciteit (Leentvaar)
- het ontbreekt aan een goede oppervlaktewater-typologie (Leentvaar,
Smaal et al. 1 9 8 1 ) . Hier wordt aan gewerkt (RIN. proj.no. 219)
- het ontbreekt aan goed ontwikkelde, gestandaardiseerde methodieken
o.a. t.b.v. biomassabepalingen, continue zuurstofmetingen, kwantitatieve
planktonbemonstering (Leentvaar, Smaal et al. 1981).
De problemen kunnen worden opgelost met meer financiële middelen
(Leentvaar).
Lacunes_en_gewenst_onderzoek
- taxonomie van een aantal groepen van waterorganismen o.a. watervlooien,
plankton en perifyten (Leentvaar)
- kennis van processen (prim, productie, ademhaling, predatie) (Leentvaar),
en van methoden voor bemonstering en meting (Smaal et al. 1981).
Aanpak
Er moet zowel aut- als synoecologisch onderzoek worden gedaan evenals
onderzoek naar relaties, processen e.d. en naar parameters die een beeld
geven van ecologische processen en structuren in het aquatisch milieu
(Smaal et al. 1981; Leentvaar)
Er moet onderzoek worden gedaan naar relaties tussen emissies en verande
ringen van de randvoorwaarden van het ecosysteem en tussen deze randvoor
waarden en het ecosysteem (Smaal et al. 1981).
Coördinatie
Er is zoveel onderling overleg dat niemand dubbel onderzoek doet (Leentvaar).
De problemen en lacunes die worden gesignaleerd worden door de themagroep
Biologische Waterbeoordeling behandeld. Hierin is iedere betrokkene vertegen
woordigd (Smaal et al., 1981 ).
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Er is blijkbaar voldoende onderling overleg tussen onderzoekers. Dit is
zowel informeel als formeel in werkgroepen en een themagroep georgani
seerd. Voor het opvullen van de lacunes (verbetering van methodieken)
zal het nodig zijn middelen beschikbaar te stellen. Dit is een kwestie
van onderzoekbeleid.
U.6

Thermische belasting binnenwateren

Lijst van lopend onderzoek
1.

Directie van de Visserijen-Jaarverslag 1980. no. 5-703^i- RIVO. J. Willemsen
t- invloed koelwaterlozingen op de visstand
b- onderzoek naar de positieve en negatieve effecten van het lozen
van koelwater uit electriciteitscentrales op de visstand
m- beschrijvend veldonderzoek bij koelwaterp\inten. Onderzoek aan
hoeveelheid, samenstelling, groei en infectiegraad.van de visstand
r- van direct belang; kwalitatief; populatieniveau.

2.

Koops
i- KEMA
t- onderzoek met behulp van micro-ecosystemen op uitgestelde
temperatuur-effecten op plankton
b- bestuderen van eventuele effecten op plankton (zooplankton,
kiezelwieren) die na enige tijd of na langdurige invloed van hogere
temperatuur pas blijken
m- vergelijkend experimenteel onderzoek in koelwater bij een centrale
r- van direct belang; kwalitatief; oecosysteemniveau.

3.

Koops
i- KEMA
t- onderzoek naar de invloed van koelwatergebruik op blauwwierenconcentraties
b- invloed van koelwater op blauwwierenconcentraties en -bloei
m- vergelijkend experimenteel onderzoek in het veld en in het
laboratorium
r- van direct belang; kwalitatief; oecosysteemniveau.
Koops
i- KEMA
t- onderzoek naar met het koelwater ingezogen vis uit meren
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b- vaststellen van de aantallen ingezogen vissen en het vaststellen
van de vissterfte in het koelwatersysteem van centrales aan meren
m- veldonderzoek. Bemonsteringen in koelwater
r- van direct belang; kwalitatief en kwantitatief; populatieniveau.
5.

Koops
i- KEMA
t- invloed van met het koelwater inzuigen van vis door centrale Bergum
op de vispopulatie in het Bergumermeer
b- vaststellen in hoeverre het met het koelwater inzuigen van vis door
centrale Bergum invloed heeft op de vispopulatie in het Bergumermeer
m- veldonderzoek. Bemonstering in het koelwater, het meer en aangren
zende kanalen van vis en vislarven
r- van direct belang; kwalitatief/kwantitatief; populatieniveau.

6.

Koops
i- KEMA
t- onderzoek naar het inzuigen van vis met het ingenomen koelwater
uit rivieren en uit de zee
b- vaststellen van schade aan vislarven en jonge vis uit rivieren
of zee als gevolg van passage door een centrale of als gevolg van
opvangen door een afvoer van de zeven voor de koelwaterpompen
m- veldonderzoek. Bemonsteren van vislarven en jonge vis in het in
genomen koelwater. Bepalen van sterfte en soortsamenstelling
r- van direct belang; kwalitatief; populatieniveau.

7.

Koops
i- KEMA
t- effecten van een koude-schok op vis
b- onderzoek naar de gevolgen van snelle en grote temperatuurdalingen
voor vissen, in het koelwater van een electriciteitscentrale
m- experimenteel veldonderzoek
r- van direct belang; kwalitatief; populatieniveau.

Enquêteresultaten
Slechts twee personen konden worden benaderd. Een derde persoon verwees
door naar een jaarverslag.
EE°blemen_bij_Jiet_OnderZOek
Door geldgebrek is er onvoldoende mankracht om onderzoek te doen.
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Lacunes
- kennis over de invloed van koelwaterlozingen in grotere meren (Leentvaar,
Koops)
- kennis over de invloed van koelwaterlozingen op de levensgemeenschap als
geheel en van processen in het water. Daarnaast ook van taxonomie van
een aantal groepen. Als je kennis hebt kun je gaan werken aan indicator
soorten (Leentvaar)
- kennis van de invloed van koelwaterlozingen op zeldzame soorten.
Gevolgen van de geringe temperatuurverhogingen als gevolg van koelwater
lozingen op blauwwierbloei. Hier wordt al aan gewerkt. Problemen met
betrekking tot inzuigen van vis. Hier wordt echter al aan gewerkt
(Koops).
Onderzoekwensen
- relatie tussen de graad van opwarming en gevolgen voor de levensgemeen
schap in grotere meren (Leentvaar, Koops)
- onderzoek naar de invloed op de levensgemeenschap als geheel waarbij
het onderzoek gericht moet worden op processen in het aquatisch systeem
(Leentvaar)
- taxonomisch onderzoek (Leentvaar)
- onderzoek naar invloed op zeldzame soorten acht Koops niet nodig, in
elk geval niet voor de KEMA. Dit zou zeer veel mankracht vergen.
Coördinatie
- er is voldoende contact en men weet van elkaar wat men doet. Er wordt
door de KEMA aan gewerkt en nog slechts korte tijd door het RIVO.
Deze commissie kan altijd een inbreng leveren als er vragen zijn
(Koops, Leentvaar)
- het onderzoek van de KEMA wordt afgeremd. Daarna zal het onderzoek meer
gericht worden op lokale problemen i.v.m. de m.e.r.
- meer coördinatie is niet nodig (Koops).
Conclusies
Coördinatie binnen LaSOM lijkt gewenst als dit tot meer deelname van
natuurbeheerszijde zal kunnen leiden. Praktisch al het onderzoek wordt
door de KEMA uitgevoerd, welke instelling uiteraard niet de natuurbeheersbelangen dient omdat zij een andere invalshoek heeft.
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4.7

Xenobiotlsche stoffen en zware metalen in binnenwateren

Lopend onderzoek
Zie ook b'.k no. 5, 6, 7 en 8
1.

RIN. proj.no. 0U8
i- RIN Leersum. K. Kersting
t- onderzoek naar de neveneffecten van chemische onkruidbestrijding
in water
b- onderzoek naar sublethale effecten, en naar effecten op microoecosystemen, van bestrijdingsmiddelen
m- experimenteel laboratoriumonderzoek
r- van direct belang; kwalitatief; oecosysteemniveau.

2.

TNO-SCMO. no. 1510
i- DSM/RO. E. Meijer
t- visproeven in industriële afvalwateren en in effluenten van
zuiveringsinstallaties
b- onderzoek om schadelijkheid van chemicaliën voor vissen na te
gaan
- onderzoek naar schadelijke stoffen in het effluent van zuiverings
installaties
m- experimenteel onderzoek
r- van indirect belang; kwalitatief; individu-niveau.

3.

TNO-SCMO. no. 253^; mond. med. Leeuwangh
i- RUU/D-FTOX. P. Leeuwangh
t- structuur-activiteitsrelatie en combinatiewerking van meerdere
stoffen bij vissen en andere waterdieren in verband met chemische
verontreiniging
b- zie titel. Vooral stoffen met uiteenlopend werkingsmechanisme
worden bestudeerd
m- laboratoriumonderzoek; experimenteel
r- van indirect belang; kwalitatief; individu-niveau.

k.

Mond. med. Leeuwangh
i- RUU/D-FTOX
t- onderzoek naar de giftigheid van blauwwieren
b- zie titel
m- experimenteel laboratoriumonderzoek
r- van indirect belang; kwalitatief; individu-niveau.
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5.

TNO-SCMO. no. I8î8
i- RIZA
t- zware metalen in aquatische ecosystemen
b- onderzoek naar de effecten van zware metalen op de soortendiversiteit
van de levensgemeenschap
m- veldonderzoek en laboratoriumanalyses
r- van direct belang; kwalitatief; oecosysteemniveau.

6.

Slooff; schriftelijke en mondelinge mededelingen
i- RID. W. Slooff
t- onderzoek naar effecten van de sanering en regulering van
chemische stoffen op het aquatisch leven in de grote rivieren
b- onderzoek naar acute schadelijkheid van stoffen voor water
organismen, o.a. vis, macro-invertebraten (slakken, muggen).
Eveneens onderzoek naar concentraties die in het veld ecologische
effecten zullen veroorzaken
m- veldonderzoek gesteund door laboratoriumonderzoek
r- van indirect belang; kwalitatief; individu-niveau tot populatie
niveau.

7.

TNO-SCMO. no. 2Ô99; mond. med. Van der Gaag
i- KIWA. M.A. van der Gaag
t- ontwikkelen van kortdurende toxiciteitstesten met waterorganismen
b- onderzoek naar snelle methoden voor detectie van toxische stoffen
in het water
m- experimenteel laboratoriumonderzoek met tropische vissen
r- van direct belang; kwalitatief; individu-niveau.

8-

TNO-SCMO. no.2262; mond. med. Lock
i- KUH. R.A.C. Lock
t- de invloed van sublethale hoeveelheden kwikverbindingen op de
osmoregulatie bij de regenboogforel (Salmo gairdnerii)
b- onderzoek naar de invloed van kwik en cadmium op de kieuwfuncties
bij de regenboogforel
m- laboratoriumonderzoek. Fysiologische benadering
r- van indirect belang; kwalitatief; individu-niveau.
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9.

Mond. med. J.H. Canton
i- RIV. J.H. Canton
t- toxicologisch onderzoek aan waterorganismen
b- d.m.v. gestandaardiseerde toetsen wordt de toxiciteit van stoffen
vastgesteld
m- laboratoriumonderzoek. Toetsen m.b.v. eencelligen, kreeftachtigen,
vissen (eierleggend en levendbarend). Er zijn kortdurende en
langdurende toetsen
r- van indirect belang; kwalitatief/kwantitatief ; individu-niveau.

Enquêteresultaten
Veertien personen werden aangezocht. Twee weigerden medewerking. Acht gaven
min of meer bruikbare reacties. De overigen reageerden op een voor de en
quête onbruikbare wijze. Twee van de acht bruikbare reacties staan al in
paragraaf

- gebrek aan kennis van het functioneren van het oecosysteem (Kersting,
Slooff)
- vertalen van in het laboratorium verkregen resultaten naar de veldsituatie (Leeuwangh, Canton, Kersting, Van der Gaag). Bijvoorbeeld:
in het veld haalt geen concentratie van een stof de 'no-effect-levels'
die in het laboratorium gemeten worden, maar effecten treden wel dege
lijk op (Van der Gaag). Dit beschouwt men niet als het eigen onderzoek
terrein
- het overgrote deel van de stoffen in het milieu is onbekend (Van der Gaag,
Leeuwangh)
- gebrek aan middelen op te lossen door meer financiën (Leeuwangh, LocK) en
door meer laboratoriumfaciliteiten (Kersting).
Lacunes
- oecologie van de grote rivieren (Slooff)
- kwantitatieve aspecten van verontreiniging en effecten (Van der Gaag)
- gevolgen van metabolisatieprocessen, synergistische, antagonistische en
additieve processen (Van der Gaag, Leeuwangh)
- effecten van stoffen in oecosystemen (Van der Gaag, Canton, Meijer).

-31-

Onderzoekwensen
- fundamenteel onderzoek (Slooff)
- uitbreiding van het eigen onderzoek aan toxische stoffen (Kersting)
uit zware metalen (Lock).
Onderzoekvoornemens
- onderzoek naar effecten van toxische stoffen in proefsloten (Canton).

- uitbreiden van testen tot meerdere levenscycli van het proefdier
(Van der Gaag)
- in het onderzoek betrekken van voedselketens om accumulatie te testen
(Van der Gaag). (Dit valt buiten het thema, V.B.)
- oecosysteemonderzoek voor oecologische effecten van stoffen (Kersting).

- alleen voor een beperkt aantal vervuilende stoffen bruikbaar. Soorten zijn
pas bruikbaar nadat labtoetsen en veldonderzoek voldoende kennis hebben
opgeleverd (Slooff)
- alleen in heel specifieke gevallen (Van der Gaag)
- regenboogforel is een goede indicator voor waterkwaliteit omdat hij snel
negatief reageert op belasting van het water (Lock).
Coördinatie
- is er al genoeg. In LaSOM-verband gaat het teveel tijd kosten. Het heeft
dan alleen nut als er geld komt voor onderzoek. Er wordt teveel gecoör
dineerd (Leeuwangh)
- er is goede coördinatie tussen RIV en VoMil en dat is voldoende (Canton)
- coördinatie door LaSOM is niet nodig. De onderzoekers zijn al voldoende
gecoördineerd en vinden zelf wel de nieuwe wegen (Lock)
- voldoende (Van der Gaag, Meijer)
- kost te veel tijd, wanneer het vanuit het beleid komt; alleen zinvol als
het vanuit de onderzoekerskant vraag naar is (Kersting).

Er wordt zeer verspreid onderzoek gedaan naar de effecten van xenobiotische
stoffen in aquatische systemen. Dit omvat zowel laboratorium- als veldonder
zoek, op verschillende integratieniveaus, niettemin worden er enkele duide
lijke problemen gesignaleerd met name kennis van het functioneren van

-32-

oecosystemen, de extrapoleerbaarheid van in het laboratorium verkregen
resultaten naar de veldsituatie en de enorme hoeveelheid onbekende stoffen
in het milieu. Coördinatie van bovenaf wordt als onnodig tijdrovend be
schouwd. De bestaande coördinatie van de onderzoekers zelf betreft in het
algemeen echter niet het probleemveld xenobiotische stoffen-aquatische
ecosystemen maar een deelveld ervan.
Het lijkt wenselijk om die coördinatiegroepen bij elkaar te brengen in
een overkoepelend orgaan m.b.t. onderzoekbeleid. Dit zal de onderzoekers
geen extra tijd kosten, maar maakt het probleemveld wel overzichtelijk.
Het kan leiden tot betere afstemming en aanpak van bovengenoemde lacunes.
Iedereen ervaart ze, maar meestal beschouwt men ze als buiten het eigen
onderzoekterrein gelegen. Samenwerking blijft ook nodig met (groepen van)
onderzoekers die zich met fysisch-chemische invloeden bezighouden.
H.8

Eutrofiëring van binnenwateren

Lopend onderzoek
I.

Klapwijk (1981 & mondelinge mededeling)
i- HHR. S.P. Klapwijk
t- effect van defosfatering
b- onderzoek naar de effecten van de defosfatering van het afvalwater
op de algenbloei
m- veldonderzoek: - fysisch-chemische metingen aan watermonsters
- planktonbemonstering
- bodemonderzoek
literatuurstudie: - historisch onderzoek naar plankton en vegetatie
laboratoriumonderzoek: - eutrofiëringstoetsen. Experimenteel verge
lijkend onderzoek
r- van indirect belang; kwalitatief; kwantitatief; oecosysteemniveau.

2.

TNO-SCMO. no. 1150
i- UA/S-MIB. L.R. Mur
t- experimenteel-ecologisch onderzoek naar de successie van groennaar blauwwieren
b- onderzoek naar de rol die de chemische en fysische factoren, fosfaat,
nitraat, zuurgraad en licht spelen bij de opbloei van planktonische
groen- en blauwwieren, die optreden door een kunstmatige of natuur
lijke eutrofiëring van het water
m- veldonderzoek; experimenteel laboratoriumonderzoek
r- van indirect belang; kwalitatief; oecosysteemniveau.
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3.

TNO-SCMO. no. 1^+53; mond. med. Hillebrand
i- VUA/B-POLP. H. Hillebrand
t- effecten van waterverontreiniging op algen in sloten
b- interacties tussen draadvieren en vervuiling in het zoete water,
Een belangrijk aspect is eutrofiëring
m- veldonderzoek, verrichten van metingen aan pH, zuurstof en licht;
vooral 2U-uurs-cycli. Daarnaast ook laboratoriumonderzoek m.b.v.
continu-cultures
r- van direct belang; kwalitatief; oecosysteemniveau.

U.

Mond. med. Hillebrand
i- VUA/B-POLP. H. Hillebrand, De Vries
t- onderzoek naar de geschiktheid van de draadalg Stigeodonium als
bio-assay-organisme
b- zie t
m- laboratoriumonderzoek, werken met batch-cultures
r- van direct belang; kwalitatief ; populatieniveau.

Enq uêt eresultaten
Acht personen werden benaderd waarvan er J op meer of minder positieve
wijze reageerden. Twee personen bleken onbereikbaar.
?ï!2kiÊ5S2_kii_kË^_22derzoek
- methodieken voor metingen en bemonstering zijn onvoldoende ontwikkeld
(Leentvaar)
- apparatuur die men zou wensen bestaat nog niet of is te duur (Hillebrand)
- het is erg moeilijk goede locaties voor veldwerk te vinden o.a. omdat
apparatuur voor langdurige metingen beschermd moet zijn tegen diefstal
(Hillebrand)
- onderzoek aan draadwieren vereist taxonomisch specialisme. Het deter
mineren kost veel tijd en werk in verband met het uitwerken (Hillebrand)
Lacunes_en_onderzoekwensen
- kwantitatief dosis-effect-onderzoek met betrekking tot eutrofiëring
(Udo de Haes)
- de dierlijke component van flab-vegetaties (Hillebrand)
- de interacties tussen dierlijke en plantaardige componenten van flab—
vegetaties (Hillebrand)
- meer onderzoek aan draadalgen (Leentvaar, Hillebrand).
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- bij het RIK in Leersum wordt een vooronderzoek afgerond naar de betekenis
van bodem en sediment voor de beschikbaarheid van P en I in ondiep zoet
water. Afhankelijk van de resultaten zullen in 1983 voorstellen voor nader
onderzoek worden gedaan (Van der Linden)
- de werkgroep Onderzoek Kwaliteit Loosdrechtse Plassen (WOL) gaat een
onderzoek doen naar een groot aantal aspecten van de oecologie van de
Loosdrechtse Plassen. Hierbij is eutrofiëring een onderdeel (Leentvaar)
- onderzoek naar effecten van defosfatering m.b.v. zuiveringsinstallaties,
die op het Apeldoorns Kanaal lozen (Van de Vlugt).
Aangak
Het onderzoek aan kleine wateren moet meer oeco-fysiologisch worden aange
pakt dan dat aan grotere wateroecosystemen (meren e.d.), organismen staan
in kleine wateren meer bloot aan extreme milieucondities (Hillebrand).
Coördinatie
- er is behoefte aan meer coördinatie tussen de onderzoekers van kleinere,
ondiepe wateren. Men komt er echter niet aan toe. Het RIN zou voor wat
betreft de beheerskant coördinatie moeten verzorgen (Hillebrand)
- nodig i.v.m. gecompliceerdheid van de problemen en beperkte onderzoekcapaciteit (Leentvaar).

Er is betrekkelijk weinig onderzoek gaande naar de effecten van eutrofiëring;
er is wel een aantal projecten afgesloten (Van der Vlugt; Oskam). Er worden
inmiddels nieuwe projecten opgezet (W.O.; Rll-projecten). Coördinatie van
het onderzoek is wenselijk omdat door onderzoekers zelf die behoefte ge
voeld wordt en om het risico van mogelijke overlap te vermijden (het al
lopende defosfateringsonderzoek van Klapwijk en het overeenkomstige voor
genomen onderzoek wat genoemd werd door Van der Vlugt).
b.9

(Grond)waterstandswijziging

Lopend onderzoek
1.

Mond. med. Van Wirdem; RIN-proj.no. 153
i- RIN-Leersum. G. van Wirdum
t- geohydrologische aspecten van gradiëntzones
b- onderzoek naar de relatie tussen waterhuishouding en vegetatie
waarbij chemische en fysische aspecten betrokken worden
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m- literatuuronderzoek; bureauwerk; modelmatige bendering; metingen
in veldsituaties; vergelijken van constante veldsituaties met die
waarin schoksgewijze ingrepen plaatsvinden
r- van indirect belang; kwalitatief, kwantitatief; oecosysteemniveau.
Mond. med. H.A. Udo de Haes
i- CML. H.A. Udo de Haes
t— a. ingreep-effectenonderzoek naar de relatie slootpeil-oecologische
kwaliteit van de graslandvegetatie
b. idem naar de relatie hoeveelheid kwel-oecologsiche kwaliteit
slootvegetatie
c. idem naar de effecten van duinwaterwinning op broedvogelstand
in de duinen
b- zie titels
m- in aanvang correlatief onderzoek met statistische bewerking van ver
banden. Voorts scheiding van beschrijvende en interpreterende stap
r- van direct belang; kwalitatief; a en b oecosysteemniveau, c popu
latie-niveau.
RIN-proj.no. 202
i- RIN-Leersum. M.J.S.M. Reijnen e.a.
t- verbetering van een modelmatige effectenbeschrijvings- en beoordeling
methodiek ten aanzien van grondwaterstandsdaling
b- onderzoek naar de voorspelbaarheid van effecten van grondwaterstands
daling op de flora
m- veldonderzoek; onderzoek oude gegevens; computergebruik
r- van direct belang; kwatitatief; oecosysteemniveau.
Mond. med. Grootjans
i- RUG. A. Grootjans
t- kwalitatieve en kwantitatieve gevolgen van verandering in grond—
waterregime voor hooilanden
b- onderzoek waar verband tussen waterhuishouding en vegetatie en de
invloed van menselijke ingrepen daarop
m- vooral veldonderzoek, ook experimenteel; laboratoriumonderzoek
r- van direct belang; kwalitatief; oecosysteemniveau.
TNO-SCMO. no. 2M 5
i- RUU/B-LENB. B. Beltman
t- effect polderpeilverlaging in een veenweidegebied
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b- onderzoek naar effecten van een voorgenomen polderpeilverlaging
van 15 of 30 cm in het kader van een ruilverkaveling
m- literatuur- en veldonderzoek. Aspecten die onderzocht worden:
weidevogels, graslandvegetatie, sloot- en oevervegetatie en slootmacrofauna
r- van direct belang; kwalitatief; oecosysteemniveau.
6.

Mond. med. E. van Dijk
i- RUL, vakgroep Milieubiologie. E. van Dijk
t- effecten van duininfiltratie op duinvegetaties
b- onderzoek naar de gevolgen van duininfiltratie t.b.v. waterwinning
op droge en natte duinvegetaties. Ook de gevolgen van vergraving
worden bekeken
m- veldonderzoek aan vegetaties, waterstromingen, nutriëntengehalten
en bodem
r- van direct belang; kwalitatief; oecosysteemniveau.

7.

TNO-SCMO. no. 0010; mond. med. Van der Aart
i- 100/Weevers Duin. P.J.M. van der Aart

t- botanisch onderzoek in de duinen van Zuidwest-Nederland
b- onderzoek naar flora en vegetatie van de duinen en de invloed van
het milieu (grondwater, bodem, nutriënten)
m- veld- en laboratoriumonderzoek; causaal-analytische benadering
r- van indirect belang; kwalitatief; oecosysteemniveau.
8.

Mond. med. Ernst
i- VUA. W.H.0. Ernst
t- effecten van duininfiltratie
b- onderzoek naar:
- de effecten van duininfiltratie op kwetsbare vegetaties
- de mogelijkheid om eutrofiëring tegen te gaan
- de mogelijkheid om opgetreden schade te herstellen
m- veld- en laboratoriumonderzoek
r- van direct belang; kwalitatief; oecosysteemniveau.

9.

TNO-SCMO. no. 2159
i- Duin. J.M. van de Langkruis
t- vogelpopulatieonderzoek Berkheide
b- onderzoek naar de invloed van waterwinning en recreatie op broedvogels
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m- veldonderzoek naar vogels, grondwaterstand en vegetatie
r- van indirect "belang; kwalitatief; oecosysteemniveau.( De inhoudelijk
betekenis van dit onderzoek is niet duidelijk v. B.).
10.

TN0-SCM0. no. 2U1^+; mond. med. Bobbink
i- RUU/B-LENB. R. Bobbink
t- onderzoek naar de effecten van eutrofiëring en grondwaterstands
verlaging op de soortensamenstelling van levensgemeenschappen van
planten
b- zie titel
m- veldonderzoek, beschrijvend en experimenteel; experimenten op proefveldjes
r- van indirect belang; kwalitatief; oecocysteemniveau.

noot : in dit overzicht ontbreekt het werk van kenners (ICW) wegens het
uitblijven van een toegezegde reactie.
Enquêteresultaten
Van 10 personen werd gepoogd informatie te verkrijgen. Bij 7 lukte dat.
Van twee personen bleef het toegezegde schriftelijke antwoord uit.
Eén persoon was niet te bereiken.
?£2]îiË®È2_kij_het_onderzoek
- de problemen worden nog te veel aangepakt met de klassieke biologische
benaderingswijzen. De benadering moet juist meer gericht zijn op het
oecosysteem als object (Van Wirdum)
- er wordt te weinig onderzoek gedaan dat afgestemd is op beleidsvragen
(Van Wirdum)
- correlatief onderzoek heeft het bezwaar dat er schijnverbanden opge
spoord worden. Dit bemoeilijkt de stap naar het deterministische
onderzoek. Correlatief onderzoek is goed voor de start maar de hypothesen
die daaruit gehaald kunnen worden, moeten met diepte-onderzoek getoetst
worden (Udo de Haes)
- het is moeilijk goede onderzoekobjecten te vinden, zeker wanneer het
om meerjarig onderzoek gaat. Daardoor kan je vaak niet verder dan
vergelijkend onderzoek (Grootjans)
- er wordt onvoldoende onderzoek gedaan. Teveel worden er kortdurende
opdrachten gegeven voor literatuuronderzoek waar niets nieuws uitkomt
(Grootjans)
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- financiële problemen. Er is te weinig geld. voor dit onderzoek, terwijl
er veel kosten zijn door de reiskosten en het arbeidsintensieve karakter
van het onderzoek (Grootjans) of door kosten van analyses (Bobbink)
- medewerking van grondeigenaren van analyses (Bobbink, Van Dijk)
- het is moeilijk om bij (veld)onderzoek de invloed van verschillende
factoren te scheiden, zoals fluctuaties in waterstand tegen waterkwali
teit (Van Dijk)
- het probleem bij het verrichten van oecosysteemonderzoek is de instel
ling van de onderzoekers. Men begint niet zo makkelijk aan een groot
interdisciplinair onderzoek. En je heb nu eenmaal een brede project
groep nodig (Van der Aart).
Lacunes
- kennis over de relatie tussen waterregime en vegetatie (Grootjans)
- kennis van onderlinge relaties van stoffen in het grondwater (Van Wirdum)
- kennis van de afzonderlijke invloed van waterkwaliteit en waterstand
fluctuaties (Van Dijk)
- kennis van processen in de bodem zoals mineralisaties, binding van
luchtstikstof in de bodem enz. (Bobbink).
Onderzoekaanbevelingen
- geografische beschrijving van diverse stoffen in Nederland (o.a. fosfaat)
en de factoren die daar invloed op hebben (Van Wirdum)
- kwantitatieve onderzoek van dosis-effect relaties m.b.t. grondwaterstands
verandering (Udo de Haes)
- oudere onderzoeken over de relatie tussen waterpeil en vegetatie met een
nieuwe vraagstelling (over de relatie tussen waterstand en invloed op
de vegetatie)bekijken (Grootjans)
- experimenteel onderzoek om de afzonderlijke invloed van waterkwaliteit
en waterstandsfluctuaties te onderscheiden (Van Dijk).
Voorgenomen onderzoek
- onderzoek op landschapsschaal en in detail naar de effecten van het
waterbeheer op het Drents plateau (Grootjans)
- onderzoek naar de vegetatie in relatie tot waterstand in laaglandbeekdalen van noordwest Europa. Dit maakt deel uit van een groot
onderxoek van verschillende instellingen (Grootjans)
- oriënterend onderzoek naar de gevolgen van duininfiltratie voor het
natuurlijk milieu (Den Blanken).
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Aanpak
- onderzoek van eisen van soorten in het veld (eisen van de soort aan de
'ecodevice'). Niet zozeer richten op plantengemeenschappen. Voedselketens
en materie-/energiestromen niet centraak stellen (Van Wirdum). Grootjans
vindt dat je bij de keuze voor de oecosysteembenadering zoveel mogelijk
aspecten moet bestuderen. Bobbink vindt in tegenstelling tot Van Wirdum
dat je juist op materie- en energiestromen moet richten. Udo de Haes
geeft er de voorkeur aan de vegetatie en vogelstand als eenheden op te
vatten. Van der Aart vindt dat je naast synoecologisch onderzoek ook
autoecologisch onderzoek moet blijven doen. De aanpak moet niet be
schrijvend zijn maar causaal-analytisch.
Ind.ic a.t orsoorten
- goed onderscheid maken tussen natuurtechnische indicatoren en oecologische indicatoren. De eerste geven aan wat de natuurbeheerswaarde is
van een gebied (b.v. zeldzame soorten). De tweede geven informatie over
bodem, lucht o.i.d. (b.v. zinkviooltje). Het gebruiksdoel van een indi
catorsoort moet voorop staan (Van Wirdum)
- dit is goed mogelijk met behulp van planten (o.a. indicatiegetallen
van Ellenberg). Voor de duinen is een reeks indicatorplanten op te
stellen naar fosfaatbelasting afgeleid van de successie-indicatorplanten
van Londo (Van Dijk).
Coördinatie
- nog geen coördinatie, maar daar is wel belangstelling voor. T.z.t. zoeken
we contact (Den Blanken)
- van groot belang, maar op hoog niveau. Wiet de onderzoekers maar in
stituutsleiding moet zich ermee bezighouden. Coördinatie waarbij onder
zoekers te sterk zijn betrokken kan averechts werken. Het onderzoek
komt in gevaar of het publiceren van resultaten wordt uitgesteld.
Themagroepen van LaSOM zijn alleen zinvol als er onderzoekruimte door
komt (Van Wirdum)
- alleen zinvol als er geld bij komt om vragen aan te pakken. Het is niet
zinvol als er alleen maar wordt gepraat of tussen de groepen wordt
touwgetrokken. Binnen de informele werkgroep Vegetatie en Waterhuis
houding is een redelijke afstemming van het onderzoek (Grootjans)
- aan de onderzoekzijde moet meer gecoördineeid worden. Een probleem met
beleid is dat er vaak te weinig begrip is voor de noodzakelijke duur
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van een onderzoek om goede gegevens boven water te krijgen (Van Dijk)
- landelijke coördinatie zou goed zijn, maar het moet niet een te zware
belasting voor onderzoekers zijn. Overigens hebben de onderzoekers
onderling wel goede contacten (Bobbink)
- coördinatie binnen een themagroep (een praatgroep) is te vrijblijvend
en heeft daarom geen zin. Alleen een samenwerking waarbij harde afspraken
worden gemaakt en aan een onderwerp wordt gewerkt levert resultaten op
(Van der Aart).
noot: dit onderzoekveld wordt ook bestreken door de NRLO, zoals dit
trouwens voor wel meer deelvelden hiervoor en hierna geldt.

Waterstandsbeïnvloeding heeft diverse achtergronden (o.a. waterwinning,
landbouwbelangen). Er wordt dan ook vanuit diverse instellingen onderzoek
gedaan. Er is daarbij wel enige coördinatie, maar niet voldoende. Het
beleid lijkt er ook niet altijd voldoende bij betrokken. Overkoepelende
organisatie lijkt ook nodig. Een situatie waarbij een instelling onder
zoek gaat opzetten zonder eerst overleg te voeren met onderzoekers die
al elders met het onderwerp bezig zijn, dient uiteraard voorkomen te worden.
Goede coördinatie is ook nodig omdat er nog veel problemen en lacunes ge
signaleerd worden die vragen om breed overleg.
U.10

Xenobiotische stoffen en zware metalen in de bodem

Lopend onderzoek
1.

TNO-SCMO. no. 0103; mond. med. Ernst
i- VUA/B-ECO. G. Joosse van Damme
t- reacties van dieren op milieubelasting door mineralen
b- opname van natuurlijke complexen met zware metalen door terres
trische dieren
- invloed van lood, afkomstig uit benzineverbranding op de bodem
fauna in de wegberm
m- laboratorium- en veldonderzoek
r- van indirect belang; kwalitatief; individu- en populatieniveau.

2.

Mond. med. Ernst
i- VUA/B-ECO. W.H.0. Ernst
t- effecten van zware metalen op planten
- effecten van strooizout op de kruidlaag in wegbermen
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b- oecologisch onderzoek naar de effecten van zware metalen (zink,
koper en cadmium). Er wordt gekeken naar populatiedynamisehe,
-genetische en moleculair-genetische aspecten
m- laboratorium- en veldonderzoek
r- van indirect belang; kwalitatief/kwantitatief ; individu- en
populatieniveau.
3.

TNO-SCMO. no. 1311; Kooistra (mond. med.)
i- PD. Kooistra
t- neveneffecten van bestrijdingsmiddelen op natuurlijke vijanden
b- onderzoek naar de effecten van het gebruik van bestrijdings
middelen t.b.v. geïntegreerde bestrijding
m- laboratoriumonderzoek m.n. aan sluipwespen en roofmijten
r- van indirect belang; kwalitatief; individu-niveau.

k.

TNO-SCMO. no. 1327; mond. med. Kooistra
i- PD. Kooistra
t- invloed van bestrijdingsmiddelen op geleedpotigen in de bodem
b- zie t
m- laboratoriumonderzoek
r- van indirect belang; kwalitatief; individu-niveau.

5.

TNO-SCMO. no. 2379; mond. med. De Vries
i- TNO/ILOB. P.H.U. de Vries
t- persistentie en effecten van door landbouwhuisdieren uitgescheiden
voederadditieven en diergeneesmiddelen in en op het milieu
b- onderzoek naar de effecten van enkele middelen en hun metabolieten
in het milieu
m- analytisch laboratoriumonderzoek; gebruik van proefdieren i.v.m.
bediening en omzetting van middelen
r- van indirect belang; kwalitatief; oecosysteemniveau.

6.

Mond. med. Doelman; RIN-proj.no. 017
i- RIN-Arnhem. P. Doelman
t- invloed van 6 zware metalen op microbiologische bodemprocessen
b- onderzoek naar de invloed van cadmium, chroom, koper, lood, zink
en nikkel op activiteit, aantallen en samenstelling van de
microflora. Ook langere termijneffecten worden bekeken
m- experimenteel, modelmatig laboratoriumonderzoek
r- van indirect belang; kwalitatief; populatie-/oecosysteemniveau.
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T.

Mond. med. Eijsackers; RIN-proj.no. 006
i- RIN-Arnhem. H.J.A. Eijsackers
t- effecten van "bestrijdingsmiddelen en andere toxische stoffen op
oecosystemen in de grond
b- onderzoek naar de invloed van verontreinigende stoffen op functio
neren, voortplanting, sterfte en groei van bodemdieren, en tevens
op bodemprocessen.
Deelprojecten 1. een toetsingsproef met bodemarthropoden opzetten
en onderzoek aan microsystemen opzetten.
2. onderzoek naar de invloed van meerdere stoffen
tegelijk: antagonistische, additieve of syner
gistische werking
m- laboratoriumexperimenten, veldinventarisaties en -verificaties
r- van indirect belang; kwalitatief; oecosysteemonderzoek.

8.

Mond. med. Van Faassen
i- IB. H.G. van Faassen
t- invloed van zware metalen op planten
b- onderzoek naar de invloed van zware metalen in de bodem op de gehaltes
aan zware metalen in planten en bodemmicroflora
m- veldonderzoek; onderzoek met behulp van potproeven en proefveldjes.
Objecten: boompjes en landbouwgewassen
r- van indirect belang; kwalitatief/kwantitatief; individu-niveau.

Enquêteresultaten
Negen personen werden benaderd waarvan 8 voor bruikbare reacties zorgden.

- de bodem is in het onderzoek naar effecten van ingrepen teveel onderge
waardeerd zodat er te weinig achtergrondinformatie beschikbaar is (Ernst),
m.n. over bodemmicrobiologische processen (Doelman), bodemfauna
(Marquenie) en interacties in de bodem tussen abiotische processen
(Eijsackers)
- methodieken voor het bodemonderzoek zijn vaak onvoldoende ontwikkeld
(De Vries). Dit geldt voor onderzoek naar effecten van bestrijdingsmiddelem
(De Heer) en m.b.t. onderzoek naar bodemmicrobiologie en bodemfauna
(Van Faassen). De methode 'begassingsproef' is door de relatief korte
duur ongeschikt om effecten op populatiedynamisch niveau te constateren
(Ernst)
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- het vertalen van laboratoriumresultaten naar de veldsituatie wordt als
een groot probleem gezien (Doelman, Eijsackers). Door de complexe veld
situatie is het harde bewijs van effecten a.g.v. verontreiniging moeilijk
te leveren. Daar zijn veldproeven voor nodig. Dit vindt Doelman princi
pieel onjuist voor wat betreft zware metalen
- de grote hoeveelheid bodemorganismen en de grote hoeveelheid chemische
verbindingen maken het moeilijk onderzoek te doen. Je moet keuzes doen
en trachten groepen van stoffen met gelijke effecten en groepen van
organismen met gelijke gevoeligheid te vinden (Eijsackers)
- de keuze van proefdieren is vaak niet goed gemotiveerd (Eijsackers)
- financiële problemen kunnen het onderzoek belemmeren. Daardoor ont
breekt het aan apparatuur, b.v. goede begassingsapparatuur (Ernst).
Het onderzoek kan geremd of beperkt worden (De Vries)
- het beleid van VoMil is volledig ondoorzichtig, dit levert financiële
problemen op. Daarnaast is het niet duidelijk wat er met onderzoekresul
taten gebeurt (Ernst)
- er wordt wel voldoende onderzoek gedaan maar teveel onderzoekers richten
zich op hetzelfde onderwerp zoals de 'lood-mode' een tijdje geleden en
nu de

1cadmium-mode'.

Dat leidt tot dubbel onderzoek (Ernst).

Lacunes
- het interactie-gebied bodem-lucht (Ernst)
- functionele aspecten, zoals bindingstoestand van metalen aan de bodem
deeltjes (Ernst)
- interacties bij bodemmicro-organismen (Doelman)
- verloop van processen o.i.v. zware metalen (b.v. de omzetting van nitriet
naar nitraat) (Doelman)
- wat gebeurt er met zware metalen in de loop van voedselketens
(Eijsackers)
- aanpassingsmogelijkheden van microflora aan verontreiniging (Van Faassen)
- de effecten van bodemverontreiniging op bodemfauna (Eijsackers, Marquenie,
Van Faassen)
- de gevolgen van het jarenlange neerslaan van zware metalen bij over
stromingen van de uiterwaarden (Hemkes)
- nevenwerking van bestrijdingsmiddelen op planten en dieren (De Heer).

- meer richten op grotere verbanden (Eijsackers, Ernst). Daarbij moeten
structuur- en produktie-oecologie meer aan de orde komen. Ook moet er
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meer aandacht besteed worden aan relaties tussen planten en dieren
(vooral de dominante soorten) (Ernst)
- er moet een nieuwe bodembiologische groep worden opgericht met ervaren
onderzoekers. Deze groep moet voor een modelmatige aanpak kiezen (Doelman)
- er moeten geïntegreerde projecten worden opgezet met biologen (geo)chemici
(Marquenie).

- onderzoek naar de betekenis van bestrijdingsmiddelen voor het milieu.
Dit is nog in embryonaal stadium (De Heer)
- onderzoek naar de invloed van bodemverontreiniging op de fauna
(Van Faassen, Marquenie) en op flora (Marquenie).
Gebruik_van_indicatorsoorten
- voor snelle alarmering zijn planten soms wel geschikt. Verder moet je er
erg voorzichtig mee zijn. Je moet rekening houden met de oecologische
range, aanpassingspotenties, andere redenen voor achteruitgang e.d.
Bovendien zijn planten alleen in de zomer hanteerbaar (Ernst)
- j e moet naar gebruik van indicatorsoorten toe, maar daarvoor moet je
eerst het systeem goed kennen (Doelman)
- regenwormen zijn goed bruikbaar als indicator voor zware metalen en
zeggen meer dan chemische analyses (Eijsackers ).
Coördinatie
- de onderzoekers vinden in het algemeen dat het onderzoek al voldoende
gecoördineerd wordt of dat er voldoende samenspraak is tussen onder
zoekers op een vakgebied
- Ernst meent dat er aan de beleidskant beter gecoördineerd moet worden.
Doelman ziet veel in een coördinatie van onderzoekers met verschillende
aandachtsvelden en één centraal probleem. Dit zal tot verrijking van
de basale kennis leiden
- coördinatie van bovenaf opgelegd wordt niet gewaardeerd (Doelman) of
niet bezwaarlijk gevonden (De Vries). Van Faassen ziet er alleen iets in
als het instituut er tijd voor heeft en er financiële middelen bij worden
aangeboden.
Conclusies
Uit de problemen die worden onderkend, uit de lacunes en ideeën over ge
wenste aanpak komt het beeld naar voren van een groot probleemveld. Het
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lijkt erop dat extra financiële middelen een deel van de knelpunten kunnen
wegnemen. Het verlangen naar meer kennis op terreinen van bodemprocessen
waarbij microflora, bodemfauna en abiotische componenten betrokken zijn
omvat echter een breed terrein met veel specialismen. Dit blijkt ook uit
de aanpak die men graag ziet. Hierbij valt niet te ontkomen aan coördinatie
wil men de verlangde kennis vergaren zonder te vervallen tot persoonlijke
voorkeuren, dubbelonderzoek en mode-onderzoek. Coördinatie van (vertegen
woordigers van de) onderzoekers en vertegenwoordigers van het beleid is
dus wenselijk, als er tenminste de mogelijkheid is met onderzoekruimte
in de gewenste richting te sturen. Hierbij zijn twee aandachtspunten van
groot belang:
- verdieping van de kennis van het bodemsysteem
- vergroting van de kennis van de effecten van ingrepen in het oecosysteem.
1+. 11

Reereat ie-invloeden

Lopend onderzoek
1.

RIK. proj.no. 1U8
i- RIN-Texel. C.J. Smit
t- effecten van verstoring op in de Waddenzee foeragerende vogels
b- onderzoek naar de mogelijke negatieve effecten van verstoorde
activiteiten op vogels in het Waddengebied
m- veldonderzoek. Experimenteel fysiologisch onderzoek
r- van direct belang; kwalitatief; populatieniveau.

2.

RIN. proj.no. OTÓOOOU
i- RIN-Arnhem.

P.J.H. Reijnders

t- de invloed van verstoring op zeehonden
b- onderzoek naar de verstorende invloed van recreatie op zeehonden
m- vergelijkend veldonderzoek in gebieden met verschillende recreatie
druk
r- van direct belang; kwalitatief; populatieniveau.
3.

RIN. proj.no. 199
i- RIN-Leersum. F.A. Bink, A.W.J. van Schaik
t- onderzoek naar de oecologische effecten van de waterecreatie in
Zuid-Holland
b- analyse van het recreatieve gebruik van plassengebieden en de
invloed daarvan op de natuurwaarden
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m- veldonderzoek naar recreatie, flora en fauna
r- van direct belang; kwalitatief/kwantitatief; oecosysteemniveau.
k.

TNO-SCMO. no. 2380
i- PPD-Friesland. J.H. Smittenberg
t- onderzoek naar de relatie landrecreatie-natuur
b- onderzoeken van de kwetsbaarheid van broedvogels en vegetatie voor
recreatief gebruik van bosrijke landschappen
m- vergelijkend veldonderzoek in gebieden met verschillende recreatie
druk
r- van direct belang; kwalitatief; populatieniveau/oecosysteemniveau.

5.

TNO-SCMO. no. 2158
i- Duin. J.M. van de Langkruis
t- vogelpopulatieonderzoek Berkheide
b- onderzoek naar de invloed van waterwinning en recreatie op de
broedvogels in het duingebied Berkheide
m- veldonderzoek
r- van direct belang; kwalitatief; populatieniveau/ecosysteemniveau.
(Het is de vraag of dit onderzoek inhoudelijk veel te betekenen
heeft V.B.).

Enquêteresultaten
Door tijdnood was het niet meer mogelijk onderzoekers op dit onderzoek
terrein te bereiken. Daarom is gebruik gemaakt van een eerder literatuur
onderzoek (Van Berkel, 1981 ) en een artikel van Van de Zande et al. (1980 ).

- voor het doen van beleidsaanbevelingen is het belangrijk de relatie te
kennen tussen aantallen recreanten, de aard van de recreatie en de mate
van verstoring van de fauna. Het is moeilijk de gegevens te verkrijgen.
Bestaande gegevens zijn meestal onvoldoende (Van de Zande et al, 1980;
Van Berkel 1981}
- bij de relatie recreatie-broedvogels speelt ook mee dat de aantallen vogels
jaarlijks kunnen fluctueren. Bovendien bestaan er grote verschillen in
recreatie-gevoeligheid tussen verschillende soorten en tussen individuen
(Van Berkel 1981)
- een storende factor bij het onderzoek naar verstoring is vaak de hetero
geniteit van het onderzoekgebied (Van de Zande et al. 1981 )
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- een probleem is dat de recreatie zelf nooit in relatie tot deze pro
blemen gekwalificeerd wordt (Van de Zande et al. 1980).

Lacunes
- relatie tussen recreatie en vervuiling door afval (Van Berkel 1981)
- de mate waarin uitlaat stoffen van motorboten het water vervuilen
(Van Berkel 1981)
- de mate van verstoring van andere dieren dan vogels. Dit geldt voor alle
vormen van recreatie (Van Berkel 1981).

Onderzoekvoorstellen_en_aangak
- er is behoefte aan vergelijkend onderzoek naar de relatie recreatie-broedvogelstand. Alleen deze twee factoren mogen verschillen. Wanneer
het onderzoekgebied heterogeen is moet ook de vegetatiestructuur bij
het onderzoek worden betrokken. Vegetatie-, recreatie- en broedvogelcijfers moeten in een en hetzelfde jaar verzameld worden. Daartoe is het
nodig een vegetatietypologie te ontwikkelen die gericht is op vogels
(Van de Zande et al. 1 9 8 0 )
- om verbanden te toetsen is onderzoek nodig in homogene gebieden. Dit kan
bereikt worden door onderzoek te doen in grootschalige gebieden met homo
gene eenheden (Flevopolders). Het is ook mogelijk een talrijke vogel
soort te kiezen die kleine territoria bezet (Van de Zande et al. 1980).

Gebruik van indicatorsoorten is mogelijk: de wulp is bruikbaar als indi
catorsoort om de mate van verstoring door recreanten aan te geven
(Van de Zande et al. 1980).
Coördinatie
Er is een themagroep recreatie en natuurlijk milieu.
QSïïSiüËiËË
Er wordt naar de invloed van recreatie-activiteiten weinig onderzoek gedaan.
Een aantal projecten over de invloed van betreding is onlangs afgesloten
(zie Van Berkel 1981 ). Het is mogelijk dat door de korte tijd die aan het
opsporen kan worden besteed een enkel lopend onderzoek over het hoofd is
gezien. De meeste onderzoeken lopen nu bij het RIN. Gezien de problemen
en lacunes is het nodig dat meer onderzoek wordt opgezet.
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h.12

Beheer landbouwgronden

Lopend onderzoek
1.

RIN. proj.no. 059
i- RIN-Leersum. A.J. Beintema
t- geografisch-ecologisch onderzoek aan weidevogels
b- onderzoek naar de gevolgen van agrarische en cultuurtechnische
maatregelen voor weidevogels. Onderzoek naar aanleiding van
binnenkomende vragen
m- afhankelijk van de vraag.

1a. Proj.no. 0590001
t- voedselbiologie van weidevogelkuikens
b- onderzoek naar veranderingen in voedselaanbod voor weidevogel
kuikens als gevolg van veranderingen in agrarisch beheer
m- veldonderzoek en analyses in het laboratorium
r- van indirect belang; kwalitatief; populatieniveau.
1b. proj.no. 0590002
t- populatiedynamica van weidevogels
b- fundamenteel onderzoek aan de populatiedynamica van weidevogels,
waarbij de landbouwkundige verstoring een belangrijke factor is
m- modelbenadering; literatuuronderzoek en veldonderzoek
r- van indirect belang; kwalitatief; populatieniveau.
2.

RIN. proj.no. 0750001
i- RIN-Arnhem. S. Broekhuizen
t- terreingebruik en activiteitspatroon van bunzing en steenmarter.
Onderzoek om na te gaan wat de invloed is van veranderingen die
de mens in het cultuurlandschap aanbrengt op de bunzing en de
steenmarter
m- veldonderzoek (telemetrie); analyses van voedselresten in het
laboratorium
r- van direct belang; kwalitatief; populatieniveau.

Noot: dit lijkt de meest onvolledige lijst. Verspreid, o.a. aan diverse
universiteiten en hoge scholen vindt vooral in het kader van stu
dentenprojecten onderzoek plaats, waarbij dit onderwerp aan de
orde is. Wegens tijdgebrek en het veelal ad hoe karakter van deze
projecten zijn zij niet geïnventariseerd. Sommige aspecten

van agra

risch handelen zijn daarnaast in andere deelvelden behandeld (b.v.
b.p en U.10).
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Enquêteresultaten
Twee personen werden benaderd en geïnterviewd. Daarnaast werd gebruik
gemaakt van het verslag van Van Berkel ( 1 9 8 O ) .
Probleraen_bij_het_onderzoek
Door geldgebrek niet voldoende mankracht voor het onderzoek (Den Boer).
Lacunes
- de invloed van agrarisch beheer op de kuikens van weidevogels vanaf
het uitkomen van de eieren (Beintema)
- de relatie tussen beheersintensiteit en de einddichtheid van weide
vogels bij inrichting van een gebied (Beintema)
- de relatie tussen beheersintensiteit en overige fauna (Van Berkel 1980).
Onderzoekwensen
- vergelijkend onderzoek naar wel- en niet-verkavelde gebieden. Dit
onderzoek moet starten voor de verkaveling begint en doorgaan tot na
de verkaveling. Hierbij moet worden gedacht aan onderzoekgebieden ter
grootte van 500-1000 ha.
Aanpak
- vooral autoecologisch onderzoek doen naast synoecologisch onderzoek.
Het systeem is veel te complex om goed te doorgronden. Je kunt dan
beter een beperkt inzicht aangaande het effect van een ingreep trachten
te krijgen (Den Boer).

- vijf goed onderzochte soorten weidevogels (kemphaan, tureluur, grutto,
kievit en scholekster) kunnen een indicatie geven voor de beheersintensi
teit van grasland (Beintema)
- een indicatorsoort is voor een bepaalde factor gevoelig; ken je die
factor, dan kan je die net zo goed meten i.p.v. de indicatorsoort
(Den Boer).
Coördinatie
- het onderzoek naar weidevogels is goed georganiseerd in de PAC weide
vogels van de NRL0 (Beintema)
- coördinatie is alleen zinvol als er financiële middelen worden inge
bracht om het onderzoek te gaan sturen en extra stimulansen te geven.
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Zeker bij een breed onderzoekveld als dit is dat nodig. De coördinatie
commissie fauna van de NRLO heeft i.v.m. het gebrek aan middelen om te
sturen de werkzaamheden opgeschort (Den Boer)
- daarnaast moet overleg in coördinatiegroepen niet teveel tijd kosten
(Den Boer).

Er is weinig lopend onderzoek over de directe gevolgen van agrarische
beheersmaatregelen. Mogelijk wordt er wel meer onderzoek gedaan, naar is
dit door de zeer beperkte zoektijd niet gevonden. Er bestaat al coördinatie
in NRLO-verband. Er blijkt ook dat coördinatie aantrekkelijk gemaakt moet
worden, door middelen te verschaffen. Het is veelzeggend dat de goedlopende
coördinatiecommissie fauna van de NRLO, uit machteloosheid de werkzaam
heden opschortte.
U.13

Beleidsaspecten

Hieronder volgen een aantal opmerkingen van beleidsmedewerkers en die
opmerkingen van onderzoekers, die niet onder een van de voorgaande onder
delen van dit hoofdstuk waren te plaatsen.
Problemen bij_het onderzoek
- het grootste probleem is dat de 'maatschappij 1 niet ecosysteembenaderend
denkt, maar analytisch norm-gericht denkt. Voorbeeld: waterkwaliteit.
Waterbeheerders zijn gewend te denken in fysisch/chemische grootheden:
peil, concentratie op bepaalde tijdstippen. Natuurbeheerders hebben
daarnaast ook nog belangstelling voor grootheden van heel andere orde
zoals continuïteit, complexiteit, stabiliteit, zelfregulatiemechanismen.
In de onderzoekwereld betekent dit een wrijving tussen het autoecologisch onderzoek en het systeemoecologisch onderzoek. In beide onderzoektypen zitten kennis-hiaten. Voorkomen moet worden dat door de
maatschappelijke korte-termijn-vraag het autoecologisch onderzoek de
overhand krijgt (Bervaes)
- een groot probleem is ook de doorstroming van gegevens (Bervaes)
- er wordt teveel onderzoek gedaan naar relaties tussen twee soorten in
plaats van onderzoek naar het oecosysteem als totaliteit en de plaats
van de afzonderlijke soort in het oecosysteem. Overigens blijft autoeco
logisch onderzoek voor het beleid wel vaak nodig (Boere)
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- bij onderzoek naar de gevolgen van ingrepen in het milieu zijn soms
grote sociaal-economische belangen gemoeid. Een voorbeeld is de problema
tiek van de PCB's in het milieu. Er worden dan de allerhoogste, welhaast
niet te realiseren eisen aan het wetenschappelijke bewijs van de schade
lijkheid gesteld, waarvan het de vraag is of ze ooit zullen worden geaccep
teerd. Dit dwingt dan de tot peperduur onderzoek waar een instelling als
het RIN eigenlijk niet op ingesteld is (Den Boer)
- in het onderzoek naar de gevolgen van menselijk handelen wordt naar
verhouding te weinig naar de fauna (m.n. evertebraten) gekeken in verge
lijking met het onderzoek naar vegetaties (Den Boer).
Aangak
- zowel synoecologisch als autoecologisch onderzoek, maar vooral het laatste.
Het systeem is toch nooit goed te doorgronden. Je hebt in de praktijk
meer aan een beperkt inzicht aangaande de effecten van een ingreep
(Den Boer)
- onderzoekers moeten binnen de grote lijnen van het oecosysteem blijven
en zich niet verliezen in detail-onderzoek (Bervaes)
- er moet vooral in grotere multidisciplinaire onderzoeken gewerkt worden
met deskundigen op abiotisch, biotisch en cybernetisch terrein. Als ob
jecten moeten in landschapsoecologisch opzicht samenhangende en afgrensbare eenheden gekozen worden .(stroomgebieden b.v.). Kringlopen e.d.
moeten worden bestudeerd en vooral abiotische en biotische relaties en
hun gevoeligheid voor beïnvloeding. In het onderzoek moeten autoecologische relaties aan het licht worden gebracht. Benaderingswijze:
1. analytisch/statistisch onderzoek; 2. ontwikkelen van een hypothese;
3. afleiden van een model; U. experimenteel toetsen (micro- en macroschaal; Bervaes)
- het onderzoek moet zich richten op het het systeem als geheel, hoewel
aanvullende autoecologisch onderzoek voor de praktijk ook nodig blijft.
Bij systeembenadering vooral kijken naar b.v.: nutrientenstroom en
uitspoeling & uitstroming van nutriënten in sloten en rivieren (Boere)
- onderzoek moet vooral interdisciplinair zijn. Landschapsoecologisch
onderzoek is systeembenadering bij uitstek. Het bestudeert abiotische
factoren

zoals geografie, hydrografie, bodem en relief en biotische

factoren zoals vogels, vegetatie(structuur), herpetofauna, entomofauna
enz. in hun ruimtelijk verband (Ten Houte de Lange).
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- interdisciplinair onderzoek kan het beste binnen één instituut worden
ondergebracht. Dit is organisatorisch de meest werkzame situatie. Het
totaal beeld van het onderzoek moet zo dicht mogelijk bij de onderzoekers
geleid worden. In elk geval is leiding door bijvoorbeeld de LaSOM te
ver weg. Coördinatie moet dus binnen de instituten plaatsvinden, voor
zover het onderzoek aan een bepaald oecosysteem betreft (Bervaes)
- coördinatie in een nieuwe themagroep is niet wenselijk. Er wordt al
genoeg

gecoördineerd (BION, NRLO, WLO). In de bestaande overlegkaders

maar naar coördinatie zoeken (Ten Houte de Lange)
- al die organisaties als NRLO, RMNO, SCMO, ZWO, LaSOM hebben alleen maar
onduidelijkheid geschapen. Er is competentiestrijd en gemanipuleer door
gekomen. Een veel heldere situatie zou ontstaan wanneer er voor elke
tak van wetenschap één organisatie zou zijn die zowel het fundamentele
als toegepaste onderzoek zou overkoepelen. In angelsaksische landen heeft
men daar goede ervaring mee (Boere)
- coördinatie is nodig tussen RIN en universiteiten e.d. Deze laatsten
zouden meer fundamenteel en diepgaand onderzoek moeten verrichten als
antwoord op het doorgeven van achtergrondsvragen van praktijkgerichte
instellingen als het RIN. Instellingen als het RIN zijn daar namelijk
niet op ingesteld, zie verder onder 1|.12 (Den Boer).
Conclusies
De respons van bij het beleid betrokkenen signaleert een onvoldoende aan
dacht voor de oecosysteembenadering. Voor het organisatorische aspect
en de coördinatie wordt de huidige situatie als onpraktisch beschouwd,
van een uitbreiding daarop door de LaSOM wordt geen verbetering verwacht.

5

CONCLUSIES EN SAMENVATTING

5.1

Algemeen

Bij de inventarisatie van lopend onderzoek is gestreefd naar volledigheid,
Die is hier waarschijnlijk niet bereikt. Wel wordt aangenomen dat het
veld door deze startnotitie voldoende wordt gedekt. De geïnventariseerde
meningen waren bepaald niet eensluidend.
5.2

Problemen bij het onderzoek

a. Zeer algemeen - en niet onverwacht - is de opvatting dat er onvoldoende
middelen ter beschikking worden gesteld om het onderzoek goed uit te
voeren of om al het onderzoek te doen dat men nodig vindt. Dit betreft
zowel mankracht (b.v. t.b.v. arbeidsintensief veldwerk) als technische
middelen (onderzoek- en verwerkingsapparatuur).
b. Onderzoekers ervaren niet altijd voldoende begrip op beleidsniveau b.v.
- voor de noodzaak van langer lopend onderzoek;
- voor de noodzakelijk geachte diepgang van het onderzoek;
- voor de noodzaak bij extrapolatie van onderzoekresultaten vaak te
moeten volstaan met kwalitatieve gegevens i.p.v. kwantitatieve
(de relatieve hardheid van kwalitatieve uitspraken);
- voor de betrekkelijkheid van waarderingscijfers, indicatorgetallen
en eenvoudig uitvoerbare testen t.a.v. de feitelijke ingrepen in een
bepaalde situatie.
c. Anderzijds moet ook de opvatting worden gesignaleerd dat het onderzoek
meer moet worden afgestemd op het beantwoorden van beleidsvragen
(zowel bij beleidsmensen als bij onderzoekers).
d. Een zwaar wegend probleem is de (on)mogelijkheid om resultaten van
laboratoriumonderzoek te extrapoleren naar de veldsituatie.
e. Voor onderzoek naar effecten in praktijkomstandigheden ontbreekt vaak
de nodige achtergrondskennis van het functioneren van oecosystemen.
Hierbij moet gedacht worden aan processen in en relaties zowel binnen
als tussen abiotische en biotische milieucompartimenten en -componenten
(energie- en materiekringlopen etc.).
f. Praktisch gericht onderzoek in praktijksituaties is veelal moeilijk
uitvoerbaar. Het ontbreekt vaak aan goede objecten die overdraagbare
informatie kunnen opleveren; de veldsituatie is te heterogeen, vele,
deels onbekend factoren beïnvloeden de resultaten, enz.
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g. Voor sommige onderzoekvelden (b.v. hydrobiologie, bodembiologie) zijn
de onderzoekmethodieken (nog) onvoldoende ontwikkeld.
5.3

Gedachten over nieuw onderzoek

Ten aanzien van de keuze, opzet en aanpak van toekomstig onderzoek kan
op basis van de respons op de enquête worden geconcludeerd dat er:
a. vooral interdisciplinair oecosysteemonderzoek moet worden opgezet.
Het oecosysteem moet als object centraal staan. De opvattingen ver
schillen over de te kiezen uitgangspunten. De mening overheerst dat
uitgegaan moet worden van processen, kringlopen, relaties e.d.
Alleen Van Wirdum kiest als 'uitgangspunt de soort, zijnde per slot
het 'leidend voorwerp';
b. daarnaast ook autoecologisch onderzoek nodig is ter beantwoording van
beleidsvragen en ter 'sondering' van het probleemveld (Van Wirdums
opmerking hiervoor moet mede in dit licht worden gezien);
c. ten behoeve van het oecosysteemonderzoek taxonomisch onderzoek nodig
is om biotische componenten van dat systeem 'etiketteerbaar' en zo
handelbaar te maken.
De opvattingen lopen uiteen over het gebruik van soorten als
oecologische informatiebron (indicatorsoorten). Er zijn onderzoekers
die hier al mee werken. Dit betreft probleemvelden en soorten waaraan
al veel, met name ook autoecologisch onderzoek

is gedaan in het

laboratorium en in het veld. Voorbeelden zijn zware metalen in de bodem
en regenwormen, zware metalen in het water en molluscen, algemene
belasting van oppervlaktewater en regenboogforel. Uit deze voorbeelden
blijkt al, en dit is ook de algemene opvatting, dat men pas tot het
gebruik van indicatorsoorten kan overgaan als er veel en diepgaand
onderzoek naar de soorten en hun relaties met andere componenten van
het oecosysteem is gedaan.
5.U

Coördinatie

Over coördinatie wordt wisselend gedacht. In het algemeen overheerst
huiver: er zijn al (te) veel coördinatielichamen. Veel onderzoekers
ervaren de meeste van die lichamen eerder als frustrerend dan stimulerend.
De vrees of ervaring is, dat er veel tijd gaat zitten in participatie in
zulk overleg. Dat gaat ten koste van de tijd die aan het onderzoek had
moeten worden besteed, zonder dat daar iets tegenover staat. Niettemin
wordt op enkele probleemvelden toch ook wel behoefte aan coördinatie
gevoeld, omdat er te weinig onderling overleg is en onvoldoende afstemming
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van onderzoekprogramma's plaats zou vinden. Na analyse van de reacties op
dit punt kom ik tot de conclusie dat er, voor zover aanwezig, behoefte is
aan:
a. Coördinatie op het niveau van de onderzoekers om informatieoverdracht,
afstemming van onderzoek en samenwerking resp. taakafbakening te be
vorderen;
b. Coördinatie op het niveau van het onderzoekbeleid, in richtinggevende
zin, mits dat in zich heeft middelen ter beschikking te kunnen stellen
om onderzoek daadwerkelijk te stimuleren en sturen.
Dit onderscheid betreft ook (mogelijk) verschil in de organisatiestructuur:
a. Kan in extremo geheel informeel en ad hoe plaats vinden;
b. Lijkt veel meer een geformaliseerde opzet te vereisen met een lange
levensduur.
Dat er al op andere plaatsen gecoördineerd wordt m.b.t. probleemvelden
die hier ook geheel of gedeeltelijk in het geding zijn, b.v. binnen NRLO en
BION, vereist m.i. een grondige analyse en taakafbakening alvorens met de
betrokkenen .met redelijk pérspeetiëf gepraat kan worden over instelling
van een nieuw coördinatielichaam.
5.5

Het probleemveld van het thema Methoden Ecologische Effecten

De LaSOM ziet als probleemveld het onderzoek naar de directe, enkelvoudige
relatie tussen ingrijpen in het abiotische milieu en de gevolgen daarvan
voor de primaire biotische receptoren (vergadering 1 april 1982, zie
par. 2.2).
De deskundigen op onderzoek- en beleidsniveau die op mijn enquête reageerden,
zijn een andere opvatting toegedaan. Bij een groot deel althans gaat de voor
keur uit naar een oecosysteembenadering in projectgroepverband op basis
van een interdisciplinaire aanpak. Een thema Ecosystemen naast een thema
Methoden Ecologische Effecten lijkt op grond hiervan geen zinvolle opzet.
Daarnaast moet geconcludeerd worden dat het veld, zoals voorgesteld door
de LaSOM, te breed is om tot gemotiveerde betrokkenheid van de onderzoekers
te geraken en een efficiënte werkwijze te realiseren.
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AANBEVELINGEN

Ondanks de huiver voor nog meer coördinatie moet worden geconstateerd dat
er toch wel expliciete behoefte aan bestaat en dat er mogelijk gemaskeerd
door die huiver zelfs meer behoefte aanwezig kan zijn. Een deel van de
problemen kan worden weggenomen door:
- de bestaande coördinatiestructuren plus de toevoeging daaraan van het
LaSOM-voornemen tot coördinatie, grondig te analyseren op overlap e.d.
en de resultaten van die activiteit aan te wenden tot een 'herverkave
ling' met efficiënte taakafbakening;
- de coördinatie te splitsen in richtinggevende coördinatie op onderzoekbeleidsniveau en coördinatie 'op de werkvloer'; hierdoor kan het werk
aan coördinatie veel minder ten koste gaan van onderzoekcapaciteit,
waaraan al een duidelijk tekort wordt gevoeld; wisselwerking tussen
beide is uiteraard vereist;
- de praktische zin van coördinatie 'op de werkvloer' te verhogen door
met de beschikking over zekere middelen daadwerkelijk onderzoek te kunnen
stimuleren en richten.
In de tweede plaats kan het probleem over de benadering van het onderhavige
onderzoekveld worden weggenomen door de overheersende, althans meest duide
lijk naar voren gekomen zienswijze van de betrokken onderzoekers over te
nemen en uit te gaan van een oecosysteembenadering. Dit betekent een fusie
van de thema's Ecosystemen en Methoden Ecologische Effecten. Het veld van
het laatste thema was al te breed, deze fusie doet dit nog verder gaan.
Splitsing is daarom geboden. Er kan worden gekozen voor een splitsing
naar de aard van de ingreep (chemisch dan wel fysisch) of naar de aard
van het betrokken onderdeel van het milieu (terrestrisch, bodem, aquatisch,
estuarien). Enige voorkeur gaat uit naar het eerste, omdat dit onderscheid
bi-j de onderhavige verkenning goed werkzaam bleek en omdat dit minder af
wijkt van de themagroepenindeling van de LaSOM. De peferentie voor een
oecosysteembenadering pleit echter meer voor het tweede. Daarnaast kan
overigens zeer wel bestaansrecht worden toegekend aan een thema dat zich
los van onderzoek naar effecten, fundamenteel en/of theoretisch bezig
houdt met het verkrijgen van inzicht in het functioneren van ecosystemen.
Gelet op de breedte en veelzijdigheid van de problematiek wordt in over
weging gegeven hiervoor de betrokkenen bij beide oorspronkelijke thema's
in een tweede gezamenlijke ronde te consulteren.
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Een keuze voor een oecosysteembenadering houdt echter ook in dat enige
overlap kan ontstaan met de velden van andere thema's, b.v. effecten van
lage concentraties luchtverontreiniging, dosis-effectrelaties voor bodem
verontreiniging, accumulatie van stoffen in ecosystemen. Het verdient
aanbeveling dit risico te analyseren om tot een werkzame taakafbakening
te komen.
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LaSOM-themagroep Methoden Ecologische Effecten
Globaal RIN—projectvoorstel» Ecologische relatieschema's
Vraagstelling
Wat is bekend, feitelijk of in de vorm van hypotheses, over
het functioneren van ecosystemen en hoe Is die kennis te ge
bruiken bij het opstellen van milieu-effeetrapporten?
Doel project
Het geven van een gestructureerde, en daarnee inzichtelijk
gemaakte en voor disoussie, modificatie, detaillering en
verdere ontwikkeling toegankelijke basis aan conorete, be—
leidsgeriohte studie» naar de vervaohte eoologlsche effecten
van menselijke ingrepen en activiteiten.
Toelichting* het gaat om het verkregen van een overzicht van
ecologische relaties, op verschillende schaalniveaus, d*t in
zicht geeft van waar knooppunten zitten (in termen van esentiSle biotische en abiotische factoren en aspecten o.Q. para
meters) die houvast bieden voor de keuze van te hanteren
inventarisatie- en evaluatietechnieken bij op te stellen
milieu-effectrapporten.
Materiaal en methoden
Het project is een bureaustudie, een inventarisatie van be
staande informatie en lnziohten m.b.t. het onderwerp.
Werkwijze
1# Inventarisatie van bestaande schema's van ecologische re
laties,
a. Algemene, theoretisch-kwalitatieve modellen van het
functioneren van ecosystemen (bv, eoodevice-model
Van Leeuwen - Van Wirdum),
b. Benoemde ecologische relatieschema's van diverse aspec
ten op verschillende schaalniveaus (bv, van informatie-/
energie-/materi estromen),
2, Beschrijving, analyse en evaluatie van de opgespoorde schema's
3, Bruikbaarheidsevaluatie t.b,v. globale activiteiten/ingrepeneffoctenmatrix, in verkennende zin; verkennende analyse van
de spliteingsmogelijkheid van activiteiten/ingrepen in enkel
voudige deelaspecten en de mogelijkheid om deze direct in te
voeren,
4, Beschrijving van eisen tö stellen aan de getrapte opstelling
van een algemeen basissohema (getrapt» afzonderlijke relatie
- relatiecomplex - milieucompartiment — algemeen), als matrix
van functionele betrekkingen binnen en tussen abiotische en
biotische ecosysteemcomponenten. Deze stap gaat geiykop met
de voorgaande, het resultaat van beide dient in elkaar te
grijpen. Zie ook de toelichting bij het doel van het proleet,
5, Voorstel tot synthese (l.a en l.b in het licht van 2 - 4; en
tot aanvullend onderzoek n,a,v» opgespoorde lacunes en gebre
ken.

Toelichting

Anders dan bij het geven van een checklist van ecosysteemcompo—
nenten die bij een milieu-effectstudie moet worden nagelopen, gaat
het hier om het geven van een beeld van (het netwerk van) betrek-*
kingen (aanwezigheid, aard, betrokkenen, richting e.d.) tussen
ecosysteemcomponenten in termen van patronen en processen. Daarbij
staat voor ogen om zo verantwoord mogelyk (onderscheid hoofd- en
bijzaken), zo efficiënt mogelijk (aard en omvang beschikbare
kermis versus indicatieve betekenis van de betreffende ecosysteemcomponenten voor hele systeem) en afgestemd op de ooncrete behoefte
een keuze mogelijk te maken van nader bij specifieke milieu-effect
studies te bestuderen onderdelen van de voorgenomen activiteit
(componenten en processen) zowel als van het milieu (idem)« Het
project beoogt verder een kader aan te kunnen reiken voor verdere
uitwerking mede door het opsporen van zwakke punten en leemten in
de bestaande kennis en ten slotte om ondersteuning te bieden aan
toekomstige studies m.b.t. inventarisatie- en evaluatietechnieken.
Motivatie
Het voorspellen van Geologische gevolgen van menselijke activitei
ten wordt al geruime tijd op vele manieren en in uiteenlopend vel
band bedreven. Met de sterk toegenomen publieke en politieke be
langstelling hiervoor doet zich zowel aan de zijde van de gebruikers
(publiek, bestuursorganen) als aan de sljde van de opstellers
(bureaus e.d.) en van de kant van de leveranciers van basisinforma
tie/kennis (instellingen van wetenschappelijk onderzoek) de behoefte
gevoelen aan meer overzicht over deze materie. Concreet is dit thans
aan de orde in verband met het ingediende wetsontwerp aangaande
de milieu-effectrapportage.

derhalve te invenriseren

In het kader van het laatste wordt thanB onder auspiciën van V&M
en CRM een studie verricht naar tot nu toe bij MER's en MER-achtige
studies gebezigde voorspeliimgstechnieken. Kort samengevat komen
daarbij niet aan de orde de andere in dit verband van belang zijnde
technieken, zoals met name analysetechnieken, inventarisatietech
nieken en evaluatietechnieken. Hiermee ontbreken vooralsnog kop en
staart aan de studie naar MHR-technieken. Wat die kop betreft komt
in de
. genoemde studie naar voorspellingstechnieken de ver
werking van de verzamelde informatie wfcl aan de orde, maar niet
de daaraan voorafgaande keuze van relevant te achten/milieucomponenten en activiteitsaspecten. De met dit projectvoorstel beoogde
studie dient om een basis te legden voor die eerste fase in de
procedure. Bijgaand schema, niet meer dan een ver
kennende schets, geeft een en einder nader aan; het omkaderde deel
rechtsboven in de schets geeft aan welk deel tot het project gere
kend wordt. Het projectvoorstel kan tevens een uitgangspunt leveren
voor een nadere studie van evaluatietechnieken.
Kanttekeningen

Het project is zeer ruim geformuleerd en een tijdsindicatie is
nog niet gegeven. Nadere beperkingen zullen nog moeten worden
aangegeven, waarbij gedacht wordt aan het uitsluiten van brak- en
zoutwaterecosystemen. Voorshands wordt gedaoht aan een betrekkelijk
korte studie van 6 tot 9 ijiaanden.
Wat de organisatiestructuur betreft, gaan uit practische overwegingen
de gedachten ernaar uit de vijf teamcoördinatoren van de eerder ge
noemde V&M-CRM-studie aan te zoeken als kern van de themagroep c.q.
begeleidingscommissie.

ecologische
relatieschema'8
ingreep/
activiteit

milieucomponent

aspectenanalyse
(componenten en
processen)

aspectenanalyse
(patronen en
prooessen)

I

l

scoping

(toetsing)

l

operationalisering
tot voorspellings
model

1

scoping

i

l

verzamelen
basisgegevens

verzamelen
basisgegevens

i

1

r
t

beschrijving effect
op patronen en pro
cessen
1

kwantificering
in modellen van
patronen en pro
cessen

kwalitatieve
evaluatie

kwetsbaar—
heidsbe- <
schryving

relatie* analyse
1ER

I
I

Dllri: dosis-effectrelatie
IKri: ine<reep-effectrelatie

i

relatieanalyse
DER
i

. voorspellen
effecten

i

evaluatie
effecten
l

verificatie
(monitoring)

Bijlage 2
RIN-pro.ject

217

Opstelling startnotitie LaSOM-themagroep Methoden Ecologische Effecten
VOORBEREIDINGSNOTITIE
Uitgangspunt
Er bestaat onvoldoende overzicht over wat bekend is en aan kennis ontbreekt
omtrent de invloeden van ingrepen in het milieu. Dit geldt evenzeer met be
trekking tot de meest geëigende methoden van onderzoek om zulke kennis te
verkrijgen. Aan dit overzicht bestaat een snel groeiende behoefte, o.a. voor
het goed functioneren van de binnenkort wettelijk vast te leggen MER-plicht.
Doel project
Het doel van dit project is om genoemd overzicht te verkrijgen met betrek
king tot de ecologische aspecten. Dat moet dan dienen als uitgangspunt voor
de coördinatie van lopend en toekomstig onderzoek op dat gebied, waartoe de
bereidheid bij de betrokkenen en de organisatorische mogelijkheden moeten
worden verkend.
Organisatie
Het project heeft een looptijd van 3 maanden (1 april - 1 juli 1982) en is
toebedeeld aan het Rijksinstituut voor Natuurbeheer. De directe uitvoering
geschiedt door een tijdelijk aangestelde medewerker, ir. C.J.M. van Berkel,
onder begeleiding en verantwoordelijkheid van dr. J.G. de Molenaar.
Nadere specificatie taakveld
Naast dit project zijn elders een aantal projecten ondergebracht o.a. met
de titels: Terrestrische Ecosystemen, Aquatische Ecosystemen, Milieutóffckten regio, Monitorsysteem, Recreatie en Natuurlijk Milieu, Methoden
Ecologische Effekten. Uitgaande van een aantal notities heeft op 1 april
1982 overleg plaatsgevonden over de afbakening van deze projecten. Het RINproject is daarbij in eerste instantie beperkt tot door menselijke ingrepen
beïnvloede abiotische variabelen en hun effect op primaire biotische recep
toren. Dit sluit overigens aan bij de opzet van het door het Ministerie van
Volksgezondheid en Milieuhygiëne en het Ministerie van Cultuur, Recreatie
en Maatschappelijk Werk geplande "MER-handboek".
Proj ectonderdelen
Het project omvat de volgende onderdelen:
1. inventarisatie van lopend onderzoek: identificatie, localisatie, analyse,
evaluatie op maatschappelijke relevantie in dit verband, beschrijving
(onderwerp, methode van onderzoek)
2. idem met betrekking tot voorgenomen of door de geconsulteerde onderzoekers
gewenst geacht toekomstig onderzoek
3. systematisering van beide inventarisaties
U. aan de hand van het voorgaande signaleren van lacunes in kennis over het
onderwerp en over de methoden van onderzoek; behandeling als 1, 2 en 3
5. inventarisatie bij beleidsinstanties van lacunes in kennis dan wel onderzoeksbehoefte

-2-

6. terugkoppeling van 5 naar onderzoekers en onderzoekinstellingen:
exploratie naar inzichten, prioriteitsbepalingen en haalbaarheidsschatting van het noodzakelijk geachte onderzoek
7. inventarisatie en systematisering van opvattingen en wensen met
betrekking tot richtingen en organisatie van (toekomstig) onderzoek.

Leersum
26 april 19Ô2
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Fragment LaSOM eerste kwartaalverslag 1982 van 1-4-1982
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Methoden Geologische effecten
Voor dit thema bestaat nog geen startnotitie. Dit leek aanvanke
lijk ook niet noodzakelijk gezien het perspectief van de zgn.
'techniekenstudie t.b.v. de MER'. Deze studie zal echter niet
het benodigde totaaloverzicht leveren.
Daarom is besloten om door een RIN-medewerker een gesystemn!.iseerde inventarisatie te laten maken van liet bij het SCMO gere
gistreerde, thans lopende onderzoek. De inventarisatie .levert
niet alleen een beeld van het onderzoek, maar tevens een overzicht:
van de instituten en instellingen die daarbij betrokken zijn.
Mede op grond hiervan zal een kernthemagroep geformeerd worden.
Aansluitend wordt in de eerste fase het RIN-projectvoorstel
Inventarisatie Biologische Relatieschema's nader uitgewerkt.
Hierbij zal inzicht worden verkregen in de diverse methoden van
effectenonderzoek en zal tevens duidelijk worden waar effectenonderzoek vooralsnog ontbreekt. Dit leidt tot een actualisering van
de hierboven genoemde inventarisatie. Op basis hiervan kan ge
constateerd worden waar in dit totaalbeeld sprake is van zowel
overlap als van leemten en kan hieraan een bepaalde waardering
worden toegekend. Dit vormt tevens de definitieve start van do
themagroop.
Eventueel zal bij dit thema hetgeen bij 'Evaluatie nationale
Schaal '(E 1980-03) werd beoogd, worden meegenomen.
Binnenkort is een eindrapportage te verwachten van een onder dit
thema gehonoreerd onderzoeksvoorstel van de Vakgroep Milieubio.logie,
Rijksuniversiteit Leiden, betreffende do relatie Recreatie broedvogels.
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Vragenli j st
De centrale vraag komt hierop neer: wat zijn de gevolgen van de afzonderlijke
ingrepen in het milieu en welke zijn de primaire biotische receptoren?
Meer gerichte vragen.
1. Wordt er door.U of Uw instituut onderzoek verricht naar de gevolgen van
menselijk ingrijpen in het milieu?
la. Wat is de inhoud van dit onderzoek?
lb. Welke benaderingswijze en methode worden gehanteerd?
2. Welke problemen ondervindt het onderzoek naar oecologische gevolgen van
ingrepen in het milieu (hier en elders) ?
3. Ziet U oplossingen voor deze problemen (hier en elders) ?
4. Wordt er al voldoende onderzoek gedaan?
5. Welke lacunes in kennis zijn er volgens U?
6. Welke onderzoeksbehoefte signaleert U in verband hiermee?
7. Welke onderzoeksmethoden en benaderingswijzen acht U het meest geschikt
en/of haalbaar? ( autoecologisch of synoecologisch, gericht op soortsrelaties,
voedselketens,energie- of materiestiomen, enz. ).
8. Hoe denkt U over het gebruik van indicatorsoorten en over de mogelijkheden
daartoe?
9. Ziet U iets in coördinatie op dit gebied?
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Lijst van personen met wie contact is geweest en die op enigerleiwijze
inhoudelijk hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit rapport:
Centrum voor agrobiologisch onderzoek (CABO)

dr.ir.Th.A.de Boer
Ing.0.J.Hemkes
drs.J.C.H.Peeters

Deltadienst

drs.J.Visser
DSM, concerndienst Research en Octrooien

dr.E.Meijer

Energiecentrum Nederland

drs.A.W.van Weers

Hoogheemraadschap Rijnland

drs.S.P.Klapwijk

Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding drs.R.H.Kemmers
Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek van
drs.P.H.U.de Vries

Biochemische Producten
Instituut voor Oecologisch Onderzoek, afdeling
Duinonderzoek "Weevers Duin"

dr.P.J.M.van der Aart

Instituut voor Bodemvruchtbaarheid

drs.H.G.van Faassen

Instituut voor Plantenziektekundig Onderzoek

dr.A.C.Posthumus

Instituut voor Toepassing van Atoomenergie in de
Landbouw

dr.M.J.Frissel

KliMA

dr.ir.M.Janssen-Jurkovicova
drs.F.B.J.Koops

Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen

ir.M.G.M.den Blanken
drs.M.A.van der Gaag

Katholieke Universiteit Nijmegen

dr.M.J.M.Martens
dr.R.A.C.Lock

Laboratorium voor Insecticidenonderzoek

dr.ir.H.de Heer

Landbouwhogeschool

dr.ir.H.Harssema
Prof.dr.J.H.Koeman

Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne

drs.G.P.Hekstra

Nederlands instituut voor Onderzoek der Zee

dr.J.C.Duinker

«

dr.P.de Wolff

Plantenziektenkundige Dienst

ir.T.Kooistra

Provinciale Planologische Dienst van Drenthe

J.G.Nieuwenhuis

Rijksinstituut voor de Drinkwatervoorziening

drs.J.C.van der Vlugt
drs.W.Slooff

Rijksinstituut voor Natuurbeheer

drs.A.J.Beinteina
dr.M.H.den Boer

Rijksinstituut voor Natuurbeheer

drs.H.van Darn
dr.H.J.P.Eysackers
dr.P.Doelman
drs.S.ten Houte de Lange
dr.K.Kersting
drs.P.Leentvaar
drs.M.J.H.A.v.der Linden
drs.G.van Wirdum
dr.W.J.Wolf

Rijksinstituut voor de Volksgezondheid

drs.J.H.Canton
dr.P.A.Greve
ir.P.J.A. Roinbout

Rijksinstituut voor Visserij-onderzoek

dr.S.J.de Groot
drs.J.Wi Hemsen

Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater

ir.J.L.Kooien
G.van Urk

Rijksuniversiteit Groningen

drs.A.P.Grootjans
Prof.dr.ir.P.J.C.Kuiper
dr.T.S.Veninga
drs.E.van Dijk

Rijksuniversiteit Leiden

dr.H.A.Udo de Ilaes
drs.W.Blöte

Rijksuniversiteit Utrecht

dr.P.Leeuwangh
drs.R.Bobbink
dr.G.C.Boere

Staatsbosbeheer

i r.J.C.A.M.Bervaes
drs.J.Kuiper

TNO

drs.J.M.Marquenie
Universiteit van Amsterdam

drs.Th.Belterman

Vrije Universiteit

Prof.dr.W.H.O.Ernst
dr.H.Hillebrand
*

Waterwinbedrijf Brabantse Biesbosch

Prof.dr.J.Ringelberg
drs.G.Oskam
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Verklaring van afkortingen
CML

Centrum voor Milieukunde van de Rijksuniversiteit Leiden

DIHO

Delta Instituut voor Hydrobiologisch Onderzoek

DSM/RO

DSM, concerndienst Research en Octrooien

Duin

Stichting Duinbehoud

ECN

Energiecentrum Nederland

HHR

Hoogheemraadschap Rijnland

IB

Instituut voor Bodemvruchtbaarheid

ILOB

Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek van Biochemische
Producten

100/Weevers Duin

Instituut voor Oecologisch Onderzoek, afdeling Duinonderzoek Weevers Duin

IPO

Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek

KEMA

NV tot Keuring van Electrotechnische Materialen

KIWA

Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen

KUN

Katholieke Universiteit Nijmegen

NRLO

Nationale Raad Landbouwkundig Onderzoek

PPD/F

Provinciale Planologische Dienst van Friesland

RID

Rijksinstituut voor de Drinkwatervoorziening

RIN

Rijksinstituut voor Natuurbeheer

RIV

Rijksinstituut voor de Volksgezondheid

RIVO

Rijksinstituut voor Visserij-Onderzoek

RUG

Rijksuniversiteit Groningen

RUL

Rijksuniversiteit Leiden

RUU

Rijksuniversiteit Utrecht

RUU/B-LENB

Rijksuniversiteit Utrecht, subfaculteit Biologie, vakgroep
Landschapsecologie en Natuurbeheer

RUU/D-FTOX

Rijksuniversiteit Utrecht, faculteit der Diergeneeskunde,
vakgroep Farmacologie en Toxicologie

RWS/DO

Rijkswaterstaat, Deltadienst voor Milieuonderzoek

RWS/RIZA

Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Zuivering van Afval
water

TH-Delft

Technische Hogeschool, Delft

TNO-SCMO

Studie- en informatiecentrum TNO voor Milieuonderzoek

TNO-Den Helder

TNO Laboratorium voor toegepast marien onderzoek

UA/S-MIB

Universiteit van Amsterdam, subfaculteit Scheikunde,
Laboratorium voor Microbiologie

VUA

Vrije Universiteit (Amsterdam)

VUA/B-ECO

Vrije Universiteit, subfaculteit Biologie, vakgroep
Ecologie

VUA/B-POLP

Vrije Universiteit, subfaculteit Biologie, vakgroep
Plantensystematiek en Oecologie van Lagere Planten

