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VOORWOORD.
Dit verslag gaat over een stage van drie maanden bij het Rijks
Instituut voor Natuurbeheer op de afdeling Hydrobiologie.
De periode liep van 1-11-1989 tot 1-2-1990.

amma van
De stage is een verplicht onderdeel van het afstudeerprogr
st
Zuid-We
ng
de sectie biologie, onderdeel van de Lerarenopleidi
Nederland.
Deze stage was nooit zo’n succes geworden zonder de fantastische
begeleiding van Piet Verdonschot en Joke Schot.
Dank zij hen weet ik weer waarom het vak biologie mijn interesse
heeft en ben ik wat meer gaan begrijpen van de wetenschappelijke
kant van de biologie.
Ook wil ik de andere medewerkers bedanken van de afdeling Hydrobiologie voor de hulp en de leuke werksfeer tijdens mijn stage.
Dankzij Sylvia heb ik ook ’s avonds in ons riante villaatje
van mijn tijd in Leersum kunnen genieten.
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ALGEMENE INLEIDING.
Deze stage heb ik samen gelopen met Sylvia Swartz, ook studente
aan de Lerarenopleiding.
Terwijl zij zich bezig heeft gehouden met de kokerjuffer, in het
bijzonder de Halesus Radiatus, heb ik mij verdiept in de Oligochaeta.
Mijn verslag bestaat uit een algemeen gedeelte over het RIN en in
het kort over de verschillende afdelingen die zijn ondergebracht
in dit Instituut.
Daarnaast heb ik veel aandacht besteed aan het proefslotencomplex
te Renkum, omdat daar het accent van mijn activiteiten tijdens
deze stage ligt.

Ik heb getracht een duidelijk beeld te geven over het doel van dit
complex en de activiteiten die het RIN in samenwerking met andere
afdelingen buiten het RIN bij dit complex bezigt.
Verder probeer ik activiteiten die ik heb ondernomen naast het
onderzoek met Oligochaeta te evalueren en vooral wat ik hiervan
heb geleerd,
Het doel van dit verslag is om een goed beeld te krijgen van wat
de stage bij de afdeling Hydrobiologie voor mij heeft ingehouden.

HET RIJKSINSTITUUT VOOR NATUURBEHEER,

Het Rijks Instituut voor Natuurbeheer (RIN), is een van de 24
onderzoek instituten van de Directie Landbouwkundig onderzoek
(DLO). DLO is onderverdeeld in vier sectoren nl: natuurlijke
hulpbronnen, plantaardige productie, dierlijke productie en

algemeen. Het RIN valt onder de sector natuurlijke hulpbronnen.
DLO zelf staat onder het Directoriaat-Generaal voor Landbouw en
Voedselvoorziening. De coördinatie en de uiteindelijke verantwoordelijkheid van dit dictoriaat en het Dictoriaat-Generaal Landelijke Gebieden en Kwaliteitszorg berusten bij de Secretaris-

Generaal (SG). De SG valt rechtstreeks onder de Minister van

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. (hjkge 1)
De taak van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) is het
verrichten van onderzoek op de gebieden die voor het beleidsterrein van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van
belang zijn. Het betreft in hoofdzaak strategisch-fundamenteel en
toepassingsgericht onderzoek, het opstellen en uitvoeren van
onderzoekprogramma’s, het uitvoeren van incidentele onderzoekopdrachten en contractonderzoek,

HET ONTSTAAN VAN HET RIN.

Rond 1940 zocht het Zoölogisch laboratorium van de Rijksuniversiteit te Leiden naar mogelijkheden om studenten veldbiologisch
onderzoek te laten doen. Er werd op de Veluwe een veldlaboratorium opgericht, Een jaar daarop groeide dit uit, mede door de
aanstelling van enkele onderzoekers door het Comité ter bestudering en bestrijding van insektenplagen in bossen, tot het Instituut
voor Toegepast Biologisch Onderzoek (ITBON) in Arnhem.
Het onderzoekterrein lag vooral in bos- en woeste gronden, maar
strekte zich ook uit tot landbouwgronden.
De problematiek gold de betrekkingen die binnen het landschap
bestaan tussen zijn samenstellende delen en zijn flora en fauna.
Op grond van inzicht in deze relaties werden richtlijnen voor de
praktijk geformuleerd.
Een andere instelling die zich met veldbiologisch onderzoek ging
bezighouden was het Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek

ten behoeve van Natuurbehoud (RIVON) dat in 1957 werd opgericht.
Het is voortgekomen uit de behoefte van Staatsbosbeheer om
biologisch onderzoek te verrichten inzake het natuurbehoud en het
beheer van reservaten, als grondslag voor het beleid van het
ministerie van Landbouw en Visserij en later ook van CRM.
Op grond van de resultaten van dit onderzoek werden ook richtlijnen gegeven voor ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden, daar
waar de milieuomstandigheden geschikt waren. (o.a. in aangekochte
landbouwgronden, de IJsselmeerpolders en het Deltagebied.) Bij
het beheer van natuurgebieden ging het niet alleen om bossen en
heidevelden maar ook ok moerassen, vennen, plassen, beken,
slikken duinen, terreinen langs rivieren de delen van landbouwgronden. Voor de bescherming van bedreigde diersoorten richtte de
aandacht zich vooral op het behoud en de inrichting van het
leef gebied.

Aangezien de werkterreinen van ITBON en RIVON in sommige opzichten
nauw aaneensloten en elkaar op enkele punten zelfs overlapten,

werden de beide instituten op 1 oktober 1969 samengevoegd volgens
een overeenkomst tussen het toenmalige ministerie van Landbouw en
Visserij en van CRM.
Bij deze fusie kreeg het instituut een nieuwe naam: Rijksinstit-

uut voor Natuurbeheer, Het RIN heeft nu drie vestigingen; Arnhem,
Leersum (1971) en op Texel (1975).

DE TAAK VAN HET RIN,

Doelstelling.
Het Rijks Instituut voor Natuurbeheer verricht onderzoek ten
behoeve van het natuurbeschermingsbeleid en het natuurbeheer en
het daarmee samenhangende milieubeleid en milieubeheer,
Natuurbeheer betreft het beheer waarbij natuurlijke relaties en
processen worden gestuurd ten behoeve van de instandhouding en

het herstel van populaties van planten en dieren die door
menselijke activiteiten worden bedreigd,
Milieubeheer betreft het beheer van de abiotische milieucomponenten om te voorkomen dat de natuur wordt aangetast door het

ontregelen van de natuurlijke relaties en processen.
Het onderzoeksprogramma vloeit dus voort uit plannen van de
overheid en wordt ook deels door eigen initiatief ondernomen.
Op grond van deze studies verstrekt het Instituut advies en
beantwoordt vragen, niet alleen van beleidsinstanties maar ook
van particulieren en organisaties die betrokken zijn bij milieubeheer.

INTERNATIONALE ACTIVITEITEN,

Ten behoeve van internationale organisaties die werkzaam zijn op
het gebied van natuurbescherming in Europa, is het RIN verantwoordelijk voor de’ Nederlandse bijdrage aan internationaal
onderzoek van bedreigde landschapstypen en organismen; soms
ontwikkelt het ook initiatieven daartoe. Ook wordt medewerking
verleend aan internationale studies en inventarisaties van
verschillende diergroepen en hun habitat.
Hier volgen een aantal voorbeelden:
Met 1992 in zicht wordt er aandacht besteed aan de verdere internationalisering van het RIN-onderzoek,
Reeds jaren bezoeken de medewerkers van het RIN andere landen in
het kader van een congres of symposium, veldonderzoek en ontwik-

kelingshulp.
Het instituut organiseerde drie internationale workshops: de

"First International Meeting on Earth Conversation", "Expected
effects of climatic change on marine coastal ecosystems" (samen
met het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee) en "Forest
grazing".
Alle drie workshops werden door de deelnemers als zeer geslaagd
beoordeeld; ze leidden tot vele waardevolle contacten en concrete
plannen tot samenwerking.
Daarnaast besteedde een RIN-medewerker een half jaar "sabbatical

leave" in Nieuw-Zeeland, terwijl Amerikaanse, Britse en Griekse
onderzoekers in het werk van het RIN deelnamen. Twee medewerkers
verzorgden met succes een serie opdrachten in Canada en de
Verenigde Staten.
Internationaal wordt er ook samengewerkt in het kader van het An-

tarctisch onderzoek.

Een medewerker en een mede door het Instituut begeleide promovendus onderzoeken de warmtehuishouding van jonge vogels vanuit een
Braziliaanse basis, terwijl een andere medewerker deel neemt aan

de European Polar Ocean Study (EPOS).
Hij verzamelt hier gegevens over de rol van zeevogels in het
ecosysteem van de Zuidelijke Yszee in het kader van een interna-

tionale studie op dit gebied.
Een andere activiteit bevindt zich in Mauretanië. Onder weten-

schappelijke leiding van het Instituut wordt op en rond de Banc
d’ Arguin veelomvattend oceanografisch en ecologisch onderzoek
uitgevoerd door medewerkers van vijftien instellingen, waaronder
instituten uit West-Duitsland, België, Ghana en Mauretanië zelf,
De reden om dit door de Stichting Onderzoek der Zee gef inanciërde
en gecoordineerde programma uit te voeren, ligt mede in de
betekenis van de Banc d’ Arguin voor overwinterende wadvogels.
Van enkele medewerkers werd veel tijd gevergd als gevolg van de
omvangrijke zeehondensterfte in Noordwest-Europa. Samen met het
RIVM speelde het Instituut een leidende rol in het onderzoek naar
de oorzaken en in de organisatie van het vervolgonderzoek. Zelfs
werd het RIN te hulp geroepen bij de ringelrobben in het Baikalmeer in Oost-Siberië, waar men advies wenste over de achteruit-

gang van de zeehondenstand aldaar.
Ook bij nationale programma’s is het RIN betrokken.
Zo worden snelle vorderingen gemaakt in het verzuringsonderzoek
in het kader van het Additioneel Programma Verzuringsonderzoek.
De effecten van luchtverontreiniging op vegetaties worden hierbij
steeds beter begrepen en voorspelbaar gemaakt.
Het Instituut werkt ook mee aan het proefslotencomplex bij de
Sinderhoeve in Renkum. Dit onderzoek vindt plaats in het kader
van de Stimuleringsactie Toxicologisch Onderzoek.

OVERLEGVORMEN,

Directievergaderingen.
In de directievergadering hebben de directeur, de directeur
onderzoek en het hoofd Financiele en Materiele Zaken (FMZ)
zitting. Alle besluiten worden in collegiaal overleg genomen. De
eindverantwoordelijkheid ligt in alle gevallen bij de directeur.
Centraal tijdens deze vergaderingen staan; personele, financiële
en materiële zaken, onderzoek en opdrachten van derden.
Ter informatie of te kennisgeving zijn; komende bijeenkomsten
(o.a. symposia), verslagen van bijeenkomsten en diverse zaken

(o.a. afkomstig van het Ministerie).
Afdelingshoofdenvergadering
Alle afdelingshoofden, de directeur, de directeur onderzoek en
het hoofd FMZ maken deel uit van deze vergaderingen. De directeur
benut deze vergaderingen om informatie te verstrekken. De
afdelingshoofden adviseren de directeur op het gebied van de
wetenschappelijke inhoudelijke kant. Verder moeten alle project
beschrijvingen in deze vergadering goedgekeurd worden.

Het publiciteitsbeleid van het RIN komt in deze vergadering ook
aan de orde.
Overleg met en van de Dienst Commissie (DC)
De DC behartigt het welzijn en de belangen van de medewerkers en
functioneert als een orgaan van overleg, advies, informatie en
communicatie. De DC adviseert en heeft instemmingsrecht m.b.t.
maatregelen die de directeur mag nemen op het gebied van:
- arbeids- en dienstvoorwaarden
- het te voeren personeelsbeleid
- veiligheid, gezondheid en welzijn
— organisatie en werkwijze van het RIN
Overlegcircuits binnen en tussen de afdelingen
Binnen alle afdelingen bestaat er wel een soort overleg.
Echter de vorm, frequentie en inhoud van dit overleg verschilt
per afdeling. De zaken die besproken worden variëren per afdeling.
Soms ligt het accent duidelijk op huishoudelijke zaken, bij andere
vormen van overleg juist op inhoudelijke zaken.
Daarnaast kent het RIN vier commissies: de Technische Commissie,
de Publiciteitscommissie, de Bibliotheekcommissie en de Tuincommissie en is er bovendien een Overleggroep Rekencentrum.

Overlegcircuit van personeelszaken (PZ)
Ten aanzien van de beleidsaspecten heeft PZ regelmatig informeel
overleg met de directie, terwijl dit voor de beheersmatige
aspecten geldt met het hoofd van FMZ.
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VERZELFSTANDIGING VAN HET LANDBOUWKUNDIG ONDERZOEK,
+

Er zijn plannen om de DLO, waar o.a. het RIN onder valt, te verzelfstandigen,
Voor de directie van DLO betreft dit het overhevelen van taken
naar de instituten en het overnemen van taken welke thans door
stafdirecties van het Ministerie van landbouw, Natuurbeheer en
Visserij worden uitgevoerd. Bij het vaststellen van de taakver-

deling tussen de centrale directie en de instituten zal een
optimale uitvoering van het onderzoek leidraad zijn. Meer dan tot
nu toe het geval is, worden de instituutsdirecteuren bij de
totale onderzoeksstrategie van DLO betrokken.
Het betreft dus een aantal belangrijke wijzigingen in de werkwijze
en in de organisatiestructuur van DLO.
Een voorbereiding hiervan is te vinden in het Besluit van 9 maart

1988,
Op 9 maart 1988 werd het "Besluit tot splitsing van de Directie
Landbouwkundig Onderzoek ter voorbereiding van de verzelfstandig-

ing van het landbouwkundig onderzoek!" bekend gemaakt.
De huidige Directie Landbouwkundig Onderzoek zou volgens dit
besluit opgeheven en opgesplitst worden in:

— de Directie Wetenschap en Technologie (DWT)
— de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO)
In dit besluit werd ook de fasering van de verzelfstandigingsoperatie aangegeven:
fase 1: De instelling en daadwerkelijke inrichting van een
Directie Wetenschap en Technologie en een Dienst Landbouwkundig
Onderzoek,
fase 2: De omvorming van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek in
een zelfstandig rechtspersoon,
fase 3: Overgang van het betrokken personeel van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij naar de zelfstandige rechtspersoon.
De organisatiestructuur van DLO volgens het beleidsvoornemen ziet
erin hoofdlijnen als volgt uit:
1. Een driehoofdige directie geeft leiding aan de uitvoering van
de taak van DLO. De hoofddirecteur is als voorzitter van de
directie eindverantwoordelijk voor alle beslissingen van het
directieteam. Onder de directie vallen een aantal stafafdelingen
en de instituten waar het onderzoek plaats vindt.

2. De stafafdelingen vervullen een dubbele functie: zij ondersteunen de directie bij de uitoefening van haar taak en verlenen
diensten en ondersteuning aan de instituten.
3. De DLO-organisatie is gebaseerd op afzonderlijke instituten.
De positie van de instituten is tweeledig. Enerzijds is er sprake
van een eigen identiteit, gebaseerd op expertise, relaties met
doelgroepen en dergelijke.

Anderzijds vormen de instituten, door de grotere onderlinge
samenhang bij het oplossen van complexe problemen, in toenemende

mate een onderdeel-van een geheel, waarbij scherpe onderlinge
afbakening niet mogelijk respectievelijk niet gewenst is.
Essentie van de verzelfstandiging
Uitgangspunt voor de verzelfstandiging dient te zijn: verbeteren
van de kwaliteit van het landbouwkundig onderzoek.
De kwaliteit wordt in hoge mate door twee factoren beïnvloed,
namelijk:
1: zorgen dat dat onderzoek wordt uitgevoerd, waaraan (politiek,
maatschappelijk) de meeste behoefte bestaat.
2:

zorgen dat de organisatorische condities optimaal zijn.
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OPLEIDINGSNIVEAU VAN HET FORMATIEPERSONEEL,
Bij het RIN is sprake van een hoog geschoold personeelsbestand.
In totaal 54 medewerkers (40,6%) hebben een universitaire
opleiding gehad.

Een HBO-opleiding heeft 15,8% (21 medewerkers), een MBO-opleiding
25,6% (34 medewerkers), een LBO-opleiding 14,3% (19 medewerkers)
en vijf medewerkers hebben lager onderwijs genoten (3,8%).
De vrouwen zijn vooral vertegenwoordigd in de lagere salarisschalen. Slechts een vrouw wordt op wetenschappelijk niveau betaald.

LEEFTIJDSOPBOUW VAN HET FORMATIEPERSONEEL.
Uit onderstaande tabel komt duidelijk naar voren dat het RIN te
maken krijgt met vergrijzing. In het aanstellingsgebied zal
hiermee rekening gehouden moeten worden. Het RIN dient zich bij
aanstellingen met name te gaan richten op personen jonger dan 35

Jaar. Jongeren hebben tijdens hun opleiding de recente ontwikkelingen op hun vakgebied meegemaakt. Juist de recente ontwikkelingen zijn belangrijk om een goed produkt te kunnen blijven
leveren.

Leeftijdsopbouw van het formatiepersoneel
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HYDROBIOLOGIE
Deze afdeling verricht biologis
ch, chemisch en fysisch onde
rzoek
in zoete en brakke wateren ten
behoeve van het natuurbeheer,
De wateren worden beschreven
in ongestoorde toestand (ref
erentie)
en de effecten van diverse soor
ten verstoring en de mogelijk
heden
van herstel worden in laborato
rium- en veldexperimenten bestudeerd. De meeste werkzaamhede
n zijn ondergebracht in het DLOprogramma Beheer en Ontwikke
ling van aquatische ecosyste
men; het

aquatisch toxicologisch onderzoe
k valt onder het DLO-programma

Aquatische Ecotoxicologie.

Voorop staat de formulering van ecol
ogische doelstel

lingen voor
wateren met uitsluitend of mede
een belangrijke natuurfunctie,
Daarmee hangt de vraag naar refe
rentie — en streefbeelden voor

natuurlijke wateren samen,

Het volgende omvangrijke gebied
van vragen wordt gevormd door
de
problemen die samenhangen met
het ecologisch herstel van wate
rsys
temen:

Actief biologisch beheer, herstel
van buffercapaciteit, herstel
van de natuurli

jke oevers, herstel van beken,
aandacht voor de
bedreigde soorten en de huishoud
ing van gebiedsvreemd en gebi
edseigen water.

De dagelijkse praktijk van het
beheer levert ook een stroom
vragen op die
hetzij voortvloeien uit de vraa

g hoe men met een
bepaald type water om moet gaan
, hetzij voorkomen uit onverwac
hte
behe

ersproblemen (bv muggenplagen
) of te maken hebben met vrag
en
naar de effecten van andere
maatschappelijke activiteiten
in
wateren met natuurwaarde (bv.
zandwinning). Bij het laatste
type
zal het onderzoek veelal moet
en leiden tot natuurgerichte
normstelling. Tenslotte onts
taan er vragen op grond van
de
recente beleidsnota die een
groot gewicht toekennen aan
natu
urontwikkeling, ook in wateren.

Vertaling van de vraag in een
programma:
Hoewel in principe alle Zoet
en zwak brakke wateren van
Nederland
tot het onderzoekgebied beho
ren, geeft het huidige onde
rzoe
k
duidelijke prioriteit aan het
onderzoek in voedselarme wate
ren

(vennen en hoogvenen), in stromend
e wateren (bek

en en in mindere
mate grote rivieren) en aan
zoete en zwak brakke poldersl
oten,
Dat betekent dat vele andere
watertypen, waaronder het Ysse
lmeer,
de afgesloten Deltawateren
en de laagveenplassen, geen
aand
acht
krijgen, vooral om redenen
van mankracht, De Dienst Bin
nen
wat
eren
van de Rijkswaterstaatbestee
dt wel veel aandacht aan de
zoet
e
zg,
Srote wateren,
Het grootste deel van het
onderzoekprogramma “Natuu
rbeheer en -—
ontwikkeling van zoete aqu
atische ecosystemen" zal ges
tructureerd
blijven volgens het thema:
evenwicht-storing-herstel,
Getracht wordt na te gaan
wat de evenwichtssituatie
(of referentietoestand) is waarin een
aquatisch ecosysteem normaa
l functioneert. Van daaruit wordt
effecten van storingen bep
aald. Die
worden meestal veroorzaakt
door menselijke activiteiten
zoals
verontreiniging, waterhuis
houdkundige ingrepen, (over)
bevissing,
recreatieve activiteiten
enz, Uiteindelijk wordt nag
egaan onder
welke condities en op wat
voor manier het ecosysteem
zich herstelt
van deze storingen.

Door te werken volgens dit thema kan zowel een bijdrage geleverd
worden aan de vermeerdering van kennis van fundamentele eigenschappen van aquatische systemen, als aan de oplossing van
allerlei beheersproblemen, onder andere door natuurgerichte

normstellingen aan te geven.
Ook kan op deze wijze een bijdrage aan natuurontwikkeling worden
geleverd,
Een zeer specifieke deskundigheid bestaat bij de medewerkers aan
het programma met betrekking tot herstel en natuurontwikkeling in
en langs beken. Het onderzoek zal aan dergelijke projecten de

komende jaren de nodige aandacht besteden.
Naast het onderzoek in "echte" wateren (prototypen) wordt ook
onderzoek verricht in modelecosystemen of micro- en mesokosmossen. Dit type onderzoek is voor aquatische systemen duidelijk
verder gevorderd dan voor terrestische systemen. Vanzelfsprekend
is dit geen zelfstandige activiteit; veld en- modelonderzoek
worden in nauwe samenhang verricht.
Het microsysteemonderzoek vindt plaats in het laboratorium te
Leersum, waar ook experimenten in kunstbeken worden gedaan. Op
mesoschaal wordt gewerkt in het proefslotencomplex te Renkun,
hierover verderop meer.
In samenwerking met de universiteiten van Wageningen en Nijmegen
wordt een aantal projecten uitgevoerd die de evenwichtssituatie
in vennen en hoogveenwateren beschrijven, de effecten van de
storing door verzuring en eutrofiéring onderzoeken en de mogelijkheden tot herstel bestuderen via beheersmaatregelen als waterstandveranderingen.

Naast bovenvermeld onderzoek wordt er ook werk verricht aanconcrete beheersproblemen. Als voorbeeld kan het onderzoek naar
de effecten van inlaat van gebiedsvreemd water en het onderzoek
naar bestrijding van steekmuggenplaag worden genoemd. Vaak gaat
het daarbij om het formuleren van natuurgerichte normen.
Het onbreken van een onderzoeker die zich zou kunnen bezighopuden
met andere aquatische organismen of waterplanten in zoete
waterplanten, vormt een lacune in de personeelsbezetting.
Aansluiting op andere RIN-prgramma’s:
Het programma "Natuurbeheer en -ontwikkeling van zoete aquatische

ecosystemen" heeft nauwe relaties met het programma "Aquatische
ecotoxicologie", omdat in beide programma’s modelecosystemen een
rol spelen. Daarnaast zijn er relaties met de programma’s

"Ecohydrologie en natuurontwikkeling in natte gebieden (wetlands)" en “Natuurgerichte normstelling",
„Externe samenwerking:
Binnen DLO heeft afstemming van het onderzoek plaatsgevonden met
het Staring Centrum, het CABO en het RIVO.
Buiten DLO is er samenwerking met het Limnologisch Instituut, de
Dienst Binnenwateren/RIZA en verschillende beheersdirecties van
de Rijkswaterstaat. Ook met de Vakgroep Natuurbeheer van de LUW,
de Vakgroep Aquatische Oecologie van de UvA en de Vakgroep
Aquatische Oecologievan de KUN bestaan nauwe contacten.
Internationaal wordt samengewerkt met het Max Planck Gesellschaft

te Schiltz (D) en de Wasseranstalt te Essen (D).

BOTANIE,

Het werkterrein van de afdeling botanie kan in brede zin wordem
omschreven als onderzoek naar de wederkerige betrekkingen in
ruimte en tijd tussen spontane plantengroei en omgeving.
Hierbij gaat het vooral om de vraag welke eigenschappen van de
omgeving bepalen of plantesoorten en hun gemeenschappen ergens
wel of niet kunnen voorkomen.
Dergelijke kennis is onmisbaar om de gevolgen van bepaalde
ingrepen voor flora en vegetatie te kunnen voorspellen en om een
beheer vast te stellen dat gericht is op het behoud van soorten
en levensgemeenschappen.
Naast onderzoek aan directe praktijkproblemen wordt binnen de
afdeling ook ruim aandacht besteed aan de theoretische grond-

slagen van natuurbeheer,
Het onderzoek naar patronen en processen in spontane vegetaties
is verdeeld over zes secties,
Het onderzoeksgebied varieërt daarbij in grootte van minder dan
een vierkante meter tot geheel Nederland, de onderzoekobjecten
van kleine korstmossen tot complexe bosgebieden, de gehanteerde
technieken van potlood en papier tot computerverwerking van
beelden opgenomen uit vliegtuigen.
Enkele voorbeelden:

Binnen de sectie Cryptogamen worden jaarlijks het voorkomen en de
groei van korstmossen in Nederland geregistreerd in enkele
honderden permanente proefvlakjes op bomen en deze gegevens
worden vergeleken met de intensiteit van luchtverontreiniging.

Periodieke bestudering van een groot aantal permanente kwadraten
en transecten in allerlei milieutypen wordt door de sectie
Patroon en Proces uitgevoerd om de reactie van plantesoorten
op veranderde milieu omstandigheden, en daarmee de indicatorwaarde van die soorten, uit te werken.
Experimenteel onderzoek in dit verband : de proeftuin van Het RIN
te Leersum, waar op verschillende grondsoorten ontwikkeling van
de vegetatie kan worden gevolgd o.a. in relatie tot veranderingen
in de bodem,

In de sectie Ecohydrologie wordt met moderne meettechnieken in
het veld en gebruik makend van modellen de waterhuishouding
binnen natuurgebieden bestudeerd, maar ook de invloed van buitenaf
daarop.
Onderzoek naar de ecologische effecten en de practische consequenties van beheersmaatregelen als maaien, plaggen en branden in
bijvoorbeeld heideterreinen kan worden gedaan door de sectie
Heide- en graslandbeheer, terwijl er ook medewerking kan worden
verleend aan een onderzoek naar de effecten op vegetatie en bodem
van mechanisatie van het beheer in kwetsbare hooilanden.

De sectie Begrazing heeft al een tiental jaren de mogelijkheden
voor het gebruik van landbouwhuisdieren voor het beheer van
natuurterreinen en verlaten landbouwgronden in onderzoek.
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LANDSCHAPSECOLOGIE.
Binnen het onderzoekprogramma van de afdel
ing Landschapsecologie
is het hoofdthema: betekenis van kleine
landschapselementen in
het cultuurlandschap voor flora en fauna
.
De nadruk ligt hierbij voorlopig op de
problematiek die voortkomt
uit de geringe oppervlakte en de meer of
mìnder geïsoleerde

ligging van die landschapselementen.

Trefwoorden zijn: versnippering,

sche infrastructuur.

isolatie, verbinding en ecologi-

Versnippering is het uiteenvallen van het leefge
bied van een
soort in kleine eenheden die ruimtelijk van elkaar
gescheiden
worden door een voor die soort als habitat ongesc
hikt terrein.
Kleine oppervlakten herbergen relatief kleine popula
ties met in
verhouding grote aantalsschommelingen, waardoor de
kans op lokaal
uitsterven relatief groot is. Hoe groot precies is
afhankelijk
van de soort.
Het tweede effect is dat van isolatie: afstand en
de barriérewerking van het gebied tussen twee habitatplekken kunnen
voortplanting

van een soort remmen of zelfs (vrijwel) onmogelijk maken.

Doel van het onderzoek aan het versnipperingsprob
leemis verschillen in kwetsbaarheid voor versnippering tussen
soorten te
onderzoeken en vooral de relaties tussen overle
ving van soorten
en de landschapsstructuur in getallen vast te leggen
.
Alleen op grond van dergelijke getalsmatige verban
den kunnen
concrete adviezen gegeven worden over de gewens
te orde van
grootte van de dichtheid aan houtwallen, aantal
bosjes enz.

De afdeling beseft dat deze hiermee niet het
gehele veld van
landschapsecologie kan bestrijken. Het probeert
inzicht te
krijgen in de wijze waarop landschappen ecolog
isch functioneren,
Het thema is dus een keuze binnen de reeks van
belangrijke

landschapsecologische onderwerpen. Deze afdeling werkt
daarom ook

nauw samen met andere afdelingen binnen het Instit
uut, o.a. met

botanie, waar onderzoek wordt gedaan aan een ander
belangrijk

thema: effecten van transport van nutrienten
via grondwater op de
vegetatie.

Behalve aan versnippering werkt de afdeling
aan nog enkele
onderwerpen. Een belangrijk onderwerp is
de betekenis en het
beheer van aardwetenschappelijk waardevoll
e gebieden (zogenaamde

Gea-objecten).

Voorts is er aandacht voor ruimtelijke patro
nen en processen in
de verspreiding op geografische schaal.
De ruimtelijke verdeling van bos binnen
Nederland leidt tot
variatie in de dichtheden van broedvogel
s in dezelfde bostypen in
verschillende gebieden. Grootschalige veran
deringen in het
milieu, bijvoorbeeld samenhangend met het
verlopen van het
klimaat en met fluctuaties hierin,veroorza
ken op deze schaal
verschuivingen in de verspreiding van soort
en en de verdeling van
aantallen. In 1988 is een begin gemaakt
deze grootschalige
processen te koppelen aan de processen
die op landschapsniveau
afspelen.

Extensieve begrazing van allerlei terreintypen wordt, als gevolg
hiervan, in toenemende mate toegepast,
-

Veel van het genoemde onderzoek kost tijd.
Bij de gevolgde processen moet dikwijls aan tientallen jaren
worden gedacht. Dit geldt zeker voor natuurlijke ontwikkelingen
in bosgebieden, waarnaar door de sectie Bosecologie een systematisch onderzoek is aangevangen.
Juist in verband met de lange duur van het onderzoek en de omvang
van de gegevensbestanden wordt grote aandacht besteed aan het
automatiseren en daarmee scheppen van de mgelijkheid voor het
toepassen van moderne technieken voor invoer, opslag en verwerking van gegevens over plantesoorten, vegetatietypen en milieufactoren.

Het opstellen en toetsen van modellen, toepasbaar in diverse
terreinen, vormt hiervan een onderdeel.
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MILIEUVERONTREINIGING.
Deze werkgroep houdt zich vooral bezig met onderzoek naar de
ecologische gevolgen van bodemverontreiniging.
Met het bodemecosysteem als basis zijn er twee lijnen die de
richting van het ecotoxicologische onderzoek bepalen; de afbraak
van organisch materiaal en het voedselketenonderzoek.
Deze twee richtingen bepalen de problematiek van de bodemverontreiniging. Daarbij richt de afdeling zich op zware metalen en
gechloreerde koolwaterstoffen.
De nadruk ligt echter op zware metalen vanwege de persistentie en
de negatieve invloed op de afbraak van natuurlijk materiaal en
ook vanwege de beschikbaarheid en doorgifte in terrestische
voedselketens,
Op de afdeling bodemmicrobiologie wordt er onderzoek verricht
naar zwavel in de Nederlandse bodem. Uit gegevens over depositie
van verzurende stoffen blijkt dat zwavelverbindingen voor 40%
verantwoordelijk zijn voor de verzuring in Nederland.
Doel van dit onderzoek is om mogelijke relaties te beschrijven
tussen een hoge input van zwavelcomponenten en gevolgen van
microbiologische aard in grond.
Het zware-metalenonderzoek concentreert zich op de microflora, de
microfauna en terrestische fauna.
Bij het microf lora-onderzoek wordt vooral tijd aan techniekontwikkeling besteed. Doel is te komen tot een aantal gevoelige toetsen
waarmee dosis-effectrelaties van verontreinigingenop de bodemmicrofauna kunnen worden opgesteld, om vanuit het oogpunt van
natuurbehoud wetenschappelijk verantwoorde grenzen te kunnen
stellen aan verontreiniging.
Daarnaast werden een aantal microbiologische karakteristieken van

schone grond (Savelsbos) en van vuile grond (Maatheide,zinkheide)
bestudeerd,
Daaruit kwam de conclusie dat een toename van het percentage
zinkresistent organismen een verminderde afbraak en omzetting tot
gevolg heeft, waardoor de mineralenkringloop verstoord wordt.
Ook houdt deze afdeling zich bezig met veldwaarnemingen van
strooiselafbraak in relatie tot zware-metalenverontreiniging.
Gazen zakjes met organisch materiaal van els, populier, eik en
berk werden uitgelegd in een met zware metalen verontreinigende
omgeving en in een referentiegebied,
Verder houdt men zich hier bezig met voedselketens, waarbij de
regenworm centraal staat. In proeven met chloorfenolen wordt
gekeken naar de relatie tussen beschikbaarheid in de bodem en
toxiciteit voor regenwormen.
Ook wordt er gekeken naar de zuurgraad van de bodem en de invloed
hiervan op voedselketens en de mobilisering van zware metalen.
In het onderzoek worden kleine zoogdieren gebruikt als indicatoren
van de bodembelasting met zware metalen en radioactieve stoffen.
Een duidelijk fundamenteel bodemecologisch stuk onderzoek is de
studie "Naar een ecologische classificatie en beoordeling van
bodems" in opdracht van de Raad voor Milieu- en Natuuronderzoek.
De mogelijkheden worden onderzocht om tot de realisatie van een
ecologische bodemtypologie te komen.

DIERECOLOGIE,
In 1988 zijn de afdelingen Ornithologie en Zoölogie geïntergreerd
tot de afdeling dierecologie.
Het centrale thema van dierecologie : Beheer van dierpopulaties.
Bij vrijwel alle beleids- en beheersinstanties die zich met
natuurbehoud bezig houden, leven vragen op het gebied van behoud
en beheer van dierpopulaties, Meestal zijn deze vragen soortgericht of betreffen groepen van soorten. In het Natuurbeleidsplan
wordt dat voor een aantal zeldzame soorten in het soortenbeleid
uitgewerkt. Achtergronden van vragen over soorten zijn:
1. problemen met de bescherming van zeldzame soorten (Natuurbeleidsplan, Herstelplan leefgebieden otter);
2. het vinden van soorten die indicatoren zijn voor de kwaliteit

van een te realiseren "oecologische hoofdstructuur".
3.

evaluatie van schade door en bestrijding van soorten.

De belangrijkste afnemers van deze kennis zijn beleids-en
beheersdirecties van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Daarnaast
doen ook particuliere terreinbeherende organisaties een beroep op
deze kennis,
Onderzoek aan weidevogels, ganzen, das, otter, korhoen en boomkikker sloot goed aan bij de vragen vanuit beleid en beheer.
Er wordt gedacht om te komen tot een integratie van alle onderzoekprojecten binnen een thema dat voor alle onderzoekers

herkenbaar is. Hiertoe is het thema "Overlevingsstrategieén van
dieren" gekozen.
Overlevingsstrategieën van vogels.
In het kader van onderzoek aan weidevogels wordt er samengewerkt
met de Directie Beheer Landbouwgronden en Natuurmonumenten aan de
populatiestudie van de grutto in Waterland. Tevens wordt het
verloop van de weidevogelstand op het weide vogelproefbedrijf "Dé
Ark" te Arkemheen en de wulpenstand in de Lijmers en het Maasland
verder onderzocht,
Het onderzoek naar de warmtehuishouding van weidevogelkuikens in
gevangenschap wordt doorgezet. Bij kuikens van enkele weidevogelsoorten blijken opvallende verschillen te bestaan in het vermogen
om lichaamstemperatuur op peil te houden bij lage buitentemperaturen.

De betekenis van West-Afrika als overwinteringsbiotoop voor
trekvogels wordt verder onderzocht door en ringexpeditie in
Senegal.
Interrelaties tussen grote herbivoren en hun omgeving.
Het onderzoek naar het functioneren van grote wilde herbivoren
(edelhert, ree en wildzwijn) is in 1988 van start gegaan.
Het wordt uitgevoerd in het Staatsdomein bij Het Loo.
Enkele edelherten en wilde zwijnen zijn van zenders voorzien en
gevolgd.
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In samenwerking met de vakgroepen Epidemiologische Pathologie en

Inwendige Ziekten van de faculteit Diergeneeskunde van de
Rijksuniversiteit Utrecht werd een begin gemaakt met het onderzoek
naar de conditie van edelherten en wilde zwijnen.

Van veertig wilde zwijnen en tien edelherten werden bloed- en
weefselmonsters verzameld, die tevens gebruikt moeten worden voor
het onderzoek naar de genetische structuur van de herbivorenpopulaties,
In het najaar van 1988 werden door Staatsbosbeheer zes bevers
uitgezet in de Biesbosch. Het betreft een proef met een looptijd
van vijf jaar die door het RIN met onderzoek wordt begeleid.
Verder houdt deze afdeling zich bezig met insekten in verschillend
beheerde graslandgebieden,
Ook wordt er gekeken naar voorkomen en verspreiding van verschillende zoogdieren, zoals de steenmarter en muskusratten.
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ESTUARIENE ECOLOGIE
De afdeling Estuariene Ecologie houdt zich bezig met onderzoek
aan de levensgemeenschappen van de Nederlandse kustwateren en

estuarién.
,
Daartoe worden gerekend de Waddenzee, de Eems, de Dollard, de
Oosterschelde en de Westerschelde. De afdeling is daarom gevestigd
op Texel waar zij nauw samenwerkt met het naastgelegen Nederlands

Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ).
De basis voor het werk van de afdeling is gelegd in de periode
1975-1981 met het verzamelen en evalueren van natuurwetenschappelijke gegevens over het hele waddengebied van Den Helder tot
Esjberg in Denemarken.

De afdeling doet onderzoek naar de effecten van planologische
ontwikkelingen, zoals bij plannen voor nieuwe havens op het
Balgzand bij Den Helder en in de Dollard bij het Duitse Emden.
Daarnaast wordt ook in andere onderzoekprojecten veel tijd

besteed aan de effecten van menselijk handelen op de Waddenzee.
Voorbeelden daarvan zijn onderzoek naar effecten van kokkelvisserij, naar verstoring door militaire oefeningen en door recreatie
en naar de effecten van olieverontreiniging in de Waddenzee. Ook
onderzoek naar de vraag of de Waddenzee in de loop der jaren
troebeler is geworden, valt onder deze categorie.
Een ander onderzoek gebied wordt gevormd door de vragen die
samenhangen met het gewenste natuurbeheer van Kwelders en

landaanwinningswerken. Een aspect daarvan vormt de organischestofhuishouding en mineralen huishouding van de kwelder, die is
bestudeerd.
De afdeling beschikt op Texel over een eigen gebouw en over grote
betonnen bakken met stromend zeewater.
Dankzij de aanwezigheid van deze bakken is het mogelijk om
onderzoekprojecten op te zetten waarbij modelecosystemen, die
bijvoorbeeld onderdelen van de Waddenzee nabootsen, onder
gecontroleerde omstandigheden worden bestudeerd.
In samenwerking met verschillende andere onderzoekinstellingen is
een aantal projecten aangevat waarin dergelijke modelecosystemen
centraal staan.

CHEMISCHE ANALYSE EN INFORMATIEVERWERKING.

De afdeling chemische analyse houdt zich bezig met het onderzoek
naar de effecten van milieuverontreinigende stoffen en van

plantevoedende stoffen waarbij de bepaling van de gehalten van
deze stoffen in grond, waterplanten en dieren een onmisbaar
onderdeel is.
Bij de elementenanalyse van bodem-, plantaardige en dierlijke
monsters ligt de nadruk op de zware metalen Cd, Cu, Pb, Zn en Hg,
ten behoeve van onderzoek aan voedselketens en referentiewaarden.

Daarnaast speelt ook de analyse van watermonsters in het kader
van het eutrofiérings- en verzuringsonderzoek een belangrijke
rol.
Ook worden er dierlijke monsters onderzocht op organische
contaminanten, met name residuen van organochloorpesticiden en
polychloorbifenylen.

Voor de bepalingen zelf wordt gebruik gemaakt van gespecialiseerde
apparatuur zoals een atomaire absorptiespectrofotometer, een

gaschromatograaf en een microgolf plasma-emissiespectrofotometer.

De afdeling Informatieverwerking houdt zich vooral bezig met de
computercapaciteit. Het zorgt voor het computersysteem op het

RIN.
De verantwoordelijke persoon is de systeembeheerder.
Computers worden bij de onderzoeksafdelingen vooral gebruikt
voor het opslaan van onderzoekgegevens.
De laatste tijd is er veel vraag naar toepassingspaketten
(grafisch, desktop publishing en database).

Ook verzorgt deze afdeling de VAX-systemen.

OVERIGEN.
Verder kent het RIN de afdelingen;

Financiële en Materiële Zaken,

Afdeling Redactie, Afdeling Bibliotheek en Documentatie, Technische Dienst, Stafafdeling Personeelszaken en Stafbureau
Internationale Samenwerking.
Het RIN heeft verder een directeur en een directeur Onderzoek.
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HET PROEFSLOTENCOMPLEX TE RENKUM,

Inleiding

Het komende gedeelte gaat over het proefslotencomplex te Renkum,
waarmee ik tijdens mijn stage het meest te maken heb gehad.
Na een algemene beschrijving volgt er informatie over het
eutrofiërings- en ecotoxicologisch onderzoek wat j.v.m. de
proefsloten wordt gehouden.
Dan volgt er een specifiek gedeelte over de afdeling Hydrobiologie

en de proefsloten.
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BESCHRIJVING PROEFSLOTEN.
Het proefsloten complex is gelegen op de Sinderhoeve te Renkum en
is daar gebouwd in 1987.
Het bestaat uit 20.sloten, elk 40 meter lang, die onderling
kunnen worden gekoppeld, Van de 20 sloten zijn er 4 met een

zandbodem en 16 met rivierkleigrond. ‘bijlage 2.)

De waterstand kan worden gevarieerd tot maximaal 0,75 meter en de
waterinhoud tot 75 m3.
De sloten kunnen worden gebruikt in een stilstaande toestand of
als doorstroomsysteem.
Bij het construeren van de proefsloten is men ervan uitgegaan dat
deze zoveel mogelijk overeen moeten komen met sloten op rivierkleigronden met een organisch stofgehalte van 5-10%.

De waterbodem is afkomstig uit de Wezelse plas te Wychen.
Deze plas staat niet onder invloed van de Rijn (besmetting met
industriële chemicaliën) en agrarische activiteit (pesticiden).
De waterbodem werd in november 1987 overgebracht naar de proefslo-

ten.
Het complex is afgeschermd tegen verstoring ten gevolge van

vandalisme, vissen, en beweiding.
(Water)vogels worden weggehouden door een net over de gehele

installatie,
Het systeem is zo opgezet dat de blootstelling aan zonlicht,
regen, wind, enz., gelijkwaardig is voor alle proefsloten.

De eigenlijke sloot is gelegen in een kunststofbak die bij
eventueel lek raken van de proefsloot grondwaterverontreiniging
moet voorkomen.
Niet-toxische kunststof vijverfolie sluit de sloten af aan

zijkanten en bodem. Op de bodem is een drainageleiding aangebracht
in een bed van 25 cm, als substraat en habitat voor bentische
organismen. De zijkanten van de vijverfolie worden beschermd tegen
mechanische beschadiging en invloed van U.V. door een 2 cm. dikke
mat gevuld met grind.
Grondwater dat niet is verontreinigd door eutrofiérende-,

chemische stoffen of bestrijdingsmiddelen wordt opgepompt van 80
meter diepte.

Dit water wordt gedurende enkele maanden verouderd

in een grote kunstmatige voorraadvijver (ca. 1500m3).
Ook deze vijver heeft een waterbodem bestaande uit zand (25cm) en
slib (20 cm) uit Wychen waarin zich naar verwachting een aquatische levensgemeenschap, typisch voor vijver en sloot, zal
ontwikkelen.
Het afvalwater uit de proefsloten wordt tijdelijk opgeslagen in

een afvalbassin (1200m3), totdat een toegevoegd bestrijdingsmiddel
chemisch-analytisch niet meer aantoonbaar is. Een andere mogelijkheid is het bestrijdingsmiddel te verwijderen via een koolfilterinstallatie. Het afvalwater waarin geen bestrijdingsmiddel meer
aantoonbaar is, wordt tenslotte in een infiltratiesloot gepompt.
Via een weerstation,

geplaatst onder de overnetting, worden

voortdurend gegevens over de luchttemperatuur, windsnelheid en
=richting, neerslag, verdamping,

luchtdruk,

datalogger opgeslagen.
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Ook gegevens gemeten in de proefsloten over zuurstofconcentraties,

temperatuur, PH en straling in het fotosynthese gebied worden
frequent opgeslagen in een tweede datalogger. Deze weergegevens
worden voor een deel gebruikt voor het opstellen van waterbalansen

en voor een deel voor het berekenen van de organische stof productie in het aquatische ecosysteem. Deze organische stofproductie is
belangrijk voor het bestuderen van effecten van bestrijdingsmiddelen. De zuurstofconcentratie en mogelijk de zuurgraad (PH) geven
een goede indicatie van de activiteit van het ecosysteem in
relatie tot zowel pesticiden als voedingsstoffen.
De verzamelde gegevens worden dagelijks via de telefoon verstuurd

naar de belanghebbende instituten, alwaar de resultaten na
verwerking worden opgeslagen in electronische databases.
De ontwikkeling van levensgemeenschappen in voorraadbassin en

proefsloten zal zoveel mogelijk plaatsvinden zonder beheersmaatregelen. Echter, afhankelijk van de soorten die worden aangetroffen
kan worden besloten voorraadvijver en proefsloten te inoculeren

met phyto-en zoöplankton en macro-invertebraten.
Overvloedige groei van macrophyten die het wateroppervlak
afsluiten (kroos) zal worden tegengegaan door afsnijden of

verwijderen van planten.
Vissen zullen alleen in kooien in de proefsloten wordem geintroduceerd om een negatief effect op het zoöplankton te voorkomen. De
kooien kunnen op elk gewenste diepte in de waterkolom worden
opgehangen.

Een overmaat aan water (regenval) kan worden uitgepompt; tekort
aan water (verdamping) kan worden aangevuld vanuit de voorraadvij-

ver. Aan- en afvoer van het water vindt plaats met kantelbakjes,
respectievelijk pompen.
De verpompte volumina worden automatisch geregistreerd.

an telbakje
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BEHEER.
Het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding is
verantwoordelijk voor het beheer,
controle.
ö

het onderhoud en de dagelijkse

Vanwege de gemeenschappelijke belangstelling zijn het Instituut

voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding, het Instituut voor
Onderzoek van Bestrijdingsmiddelen, het Rijksinstituut voor
Natuurbeheer en de vakgroepen Toxicologie en Waterzuivering van
de Landbouwuniversiteit een samenwerkingsovereenkomst aangegaan

voor het gezamenlijk uitvoeren van onderzoeksprogramma’s.
In verband hiermee is een beheerscommissie samengesteld, die de
ingediende werkplannen beoordeelt, goedkeurt en de verdeling van
de kosten over projecten en participanten vaststelt.

Het Instituut voor Cultuurtechniek (ICW) te Wageningen is in 1988
samengegaan met de Stichting voor Bodemkartering (Stiboka), de
sectie Landschapsbouw van het Rijksinstituut voor Onderzoek in de

Bos- en Landschapsbouw “De Dorschkamp” en een deel van het
Instituut voor Onderzoek van Bestrijdingsmiddelen.
Gezamenlijk vormen zij dan het nieuwe Instituut voor Onderzoek
van het Landelijk Gebied, het Staring Centrum.
Het Staring Centrum zet de werkzaamheden van genoemde Instituten
voort, waarbij reorganisatie en accentverschuivingen kunnen
plaatsvinden,

UITVOERING.
Investeringen

bij de
opbouw:

Directie Landbouwkundig Onderzoek van het
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij.
Fondsen uit het Stimuleringsplan Toxicologisch

Onderzoek van het Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen.
Initiatiefnemer:Instituut voor Cultuurtechniek en
Waterhuishouding, Wageningen.

Directie:

Advies- en Ingenieursbureau Grontmij nv. De Bilt.

Aannemers:

A.J. Lusink, Ruurlo
C.J. Mous, Balk.

Adviezen:

Technische en Fysische Dienst voor de Landbouw,
Wageningen.
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ECOTOXICOLOGISCH ONDERZOEK.
Het gebruik van bestrijdingsmiddelen
in land- en tuinbouw is aan
strenge gebruiksregels onderhevig.
Daarbij wil de overheid die

risico’s van ongewenste effecten kennen.

Deze risico’s worden tot nu toe inge
schat op basis van de fysischchemische eigenschappen van een best
rijdingsmiddel en van
toxiciteitstesten aan afzonderlijk
e organismen in het laboratorium. De bruikbaarheid van deze
aanpak is onvoldoende bekend.

Het onderzoeksprogramma in de proefslo
ten is erop gericht vast te
stellen in
hoeverre lotgevallen en effecten van
een best

rijdingsmiddel in het laboratorium een voorspel
lende waarde hebben
voor de situatie in het veld.

Een aantal nadelen die kleven aan natuurlijk
e sloten zijn
ondervangen: in hydrologische zin zijn de proef
sloten uitstekend
te beschrijven (waterbalans) en desgewenst te
manipuleren; het te
onder
zoeken bestrijdingsmiddel wordt gekozen op
grond van

onderzoeksoverwegingen, waarbij er geen reken
ing hoeft te worden
gehouden met de landbouwkundige behoefte om event
ueel (com-

binaties) van bestrijdingsmiddelen toe te
passen op tijdstippen

die het onderzoek zouden schaden. Door de aanwe
zigheid van een
uitgebreid weerstation kunnen de klimatologische
omstandigheden

goed worden beschreven; en er kan worden besch
ikt over een aantal
zo goed mogelijk vergelijkbare, niet met een
bestrijdingsmiddel

belaste systemen.

Werkprogramma:

In het kader van dit project zullen de slote
n 1 t/m 12 van het
Proefslotenproject worden gebruikt.

Er zal aan 10 sloten chloorpyrifos worden
toegediend.
Omdat in de fruitteelt, onder Nederlandse
omstandigheden,
overwaaiing de belan

grijkste bron van contaminatie van opper
vlakte
water is, zullen de proefsloten worden bespo
ten op zodanige wijze
dat
druppergrootte en verdeling zo goed mogel
ijk de praktij-

komstandigheden benaderen.
Enkele sloten zullen worden belast met het
insectide chloor-

pyrifos, in drie concentraties. Het conce
ntratieverloop van
chloorpyrifos in waterbodem, water en
organismen zal vervolgens
gedurende enkele maanden worden geregistre
erd, evenals de gevolgen
op de samenstelling van de levensgemeensch
ap (de structuur) en het
funct

ioneren van het ecosysteem. Het optreden
van de effecten zal
worden bestudeerd aan de hand van de volge
nde structuele en
functionele parameters:
~ samenstelling phyto- en zodplankton

- perifyton
— macro-evertebraten
- vissen

- zuurstofhuishouding en zo mogelijk stiks
tof-, fosformetabolisme

- decompositie van organisch materiaal

In 1990 zal begonnen worden met dit
project.
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EUTROFTERINGSONDERZOEK

Door de werkgroep voor eutrofiéringsonderzoek zijn twee projecten

geformuleerd. Het eerste project “Nutrienthuishouding in sloten”
van de vakgroep Waterzuivering van de Landbouw Universiteit
Wageningen (LUW). Het tweede project “Nutrientenfluxen in
oppervlaktewater” van het ICW sluit nauw aan op het LUW project.

Met betrekking tot de uitvoering van beide projecten is er sprake
van een gezamenlijke inspanning van ICW (Staring Centrum), RIN
en vakgroep Waterzuivering van de LUW.
Het doel van deze inspanning is een nadere bestudering van het
proces van de eutrofiëring van oppervlaktewater onder goed

controleerbare praktijkomstandigheden. Het onderzoek richt zich
daarbij op het verkrijgen van inzicht in de processen waaraan
nutrienten onderhevig zijn en in de effecten daarvan op het
ecosysteem.
Hierbij speelt de waterbodem een belangrijke rol vanwege haar
hoge buffercapaciteit voor nutrienten, waardoor evenwichtssituaties zich langzaam instellen.
Werkwijze:
In het kader van beide projecten zullen 8 sloten van het Proefslotencomplex worden gebruikt. Dit betreft 4 sloten met een slibbodem

en 4 sloten met een zandbodem. Het werkprogramma in deze sloten
heeft betrekking op de volgende activiteiten:
* 4 sloten met een slibbodem en 4 sloten met een zandbodem zullen
worden belast met een opklimmende hoeveelheid stikstof en
fosfaat.Deze belasting wordt afgesteld op:
—= een referentiewaarde, in dit geval betekent dat geen eigen

belasting. De aanvoer van stikstof en fosfaat is dan gebaseerd op
hetgeen via de neerslag en vanuit het aanvoerwater wordt aangevoerd.
= een hoeveelheid die in overeenstemming is met waarden die door
de CUWVO zijn voorgesteld als norm voor de basiskwaliteit van
oppervlaktewater.

— hoeveelheden die in de huidige praktijksituaties in het
landelijk gebied veel voorkomen, deze liggen duidelijk boven de
norm van de CUWVO.
- een hoeveelheid die gekenmerkt kan worden als een behoorlijk
vervuilde situatie; te beoordelen als een bovengrens.

Bij de start van de experimenten hebben de sloten een schone
bodem en zeer schoon water.
Hoewel de grootste belangstelling vanuit de praktijk zich richt
op het verkrijgen van inzicht in de effecten van de maatregelen

ter verbetering van de kwaliteit van oppervlaktewater, zullen de
sloten eerst een zekere belasting moeten ondergaan voordat er
sprake kan zijn van experimenten in een omgekeerde richting. Zo

zal de slootbodem eerst moeten worden opgeladen met stikstof en
fosfaat.

I=

Meetprogramma in de sloten na een belasting in het voorjaar:
- opstellen van stof- en waterbalansen per sloot.

- meting van stofoverdracht in speciaal daarvoor aangebrachte
compartimenten in een sloot. Hierbij denken aan opname/afgifte
door een plant en/of waterbodem.
— parallel zullen kolomproeven worden gedaan op het laboratorium

ter ondersteuning van metingen in de sloten.
met ingen)
- opname van de plantengroei

(adsorptie/desorptie

in de sloten en het volgen van de

macrofauna ontwikkeling in tenminste de referentiesloot.
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HYDROBIOLOGIE EN DE PROEFSLOTEN.

Bij de afdeling hydrobiologie staat het thema “evenwicht-storingherstel” centraal...
Vanuit dit thema zijn jarenlang veldstudies verricht, waarbij
vooral werd gekeken naar verstoring in systemen door voedingsstoffen en organisch materiaal.
De kennis op dit gebied is zeer zeker toegenomen, maar daarbij

zijn vragen gerezen die door de gecompliceerdheid van verschillende systemen in het veld niet alleen door veldwerk zijn op te
lossen.
Daardoor is het noodzakelijk de veldsituatie vereenvoudigd na te
bootsen in het laboratorium. Het grote nadeel hiervan is dat de
situatie in het laboratorium sterk af kan wijken van de veldsituatie.
Een antwoord hierop kunnen de proefsloten zijn.
Bij deze sloten is het mogelijk om een eenmalige verstoring door
nutriënten of toxische stoffen en het daarop volgende herstel te
volgen met behulp van macrofauna onder redelijk gecontroleerde en

bekende omstandigheden.
Veel onbekende variabelen, die in het het veld aanwezig zijn,
kunnen hier worden ondervangen.
Een benaming voor dit type onderzoek kan dan ook zijn;

gecon-

ditioneerd veldonderzoek.
De proefsloten zorgen voor de mogelijkheid om een eenmalige
verstoring met nutrienten en een toxische stof en het daarop
volgend herstelproces met behulp van macrofauna te volgen.
De ervaring met onderzoek waarin gelijktijdig de reeks laboratorium, geconditioneerde veldsituatie en eigenlijke veldsituatie ©
wordt onderzocht, ontbreekt voorals nog.

Dit betekent dat de eerste jaren het onderzoek meer antwoorden
zal geven op methodische problemen dan bijdragen tot de actuele
problemen in het waterbeheer.
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HYDROBIOLOGIE MET BETREKKING TOT HET EXOTOXICOLOGISCH ONDERZOEK.

Projecttitel:

»

Ecosystem metabolism as parameter for the

study of effects of pesticides in
experimental ditches
Projectleider:
K.Kersting (RIN)
Overige medewerkers: K. Baas (RIN, gewetensbezwaarde)
Dit deelproject is een van de vier deelprojecten, uitgevoerd door
drie onderzoeksinstituten (Instituut voor Onderzoek van Bestrijdingsmiddelen/Staring Centrum, IOB/SC; RIN en de Vakgroep Natuurbeheer, LUW).
Dit deelproject heeft tot doel eventuele effecten van bestrij-

dingsmiddelen op het ecosysteem in de proefsloten te meten via
veranderingen in de zuurstofhuishouding en is in juli
start gegaan.

De complete meetapparatuur

1987 van

is begin 1988 bij de proefsloten

geïnstalleerd en getest.
In de uiteindelijke opzet zullen in alle sloten twee zuurstof
electroden, één pH electrode en drie temperatuurvoelers geplaatst
worden.
Voor een goed functioneren van met name de zuurstof electroden is
een zekere stroomsnelheid langs de electrode noodzakelijk.

Om dit te bewerkstelligen is een prototype van een mechaniek
ontwikkeld.

Dit apparaat bestaat uit een arm die als een ruite-

wisser heen en weer wordt bewogen door een 24 V synchroon motor.
De zuurstof en pH electroden zijn verbonden met een datalogger.
De datalogger is verbonden via een modem met het openbare
telefoonnet zodat de gegevens kunnen worden opgevraagd door een
microcomputer via de telefoon. Speciale software voor de automatische vergaring van de gegevens completeert het systeem.
De programma’s van de dataloggers zijn speciaal voor dit project

ontwikkeld en gericht op een zo efficiënt mogelijke werking,

Met de computer kunnen de zuurstof meetgegevens worden omgerekend
tot de dagelijkse fotosynthese- en respiratie van het ecosysteem
van de proefsloten.
Inmiddels is men bezig met de registraties om de periode vóór de
behandeling met chloorpyrifos te karakteriseren met behulp van de
complete serie van mechanieken.

Deelproject:

Research on the effects of pesticides in aquatic
micro-ecosystems.

Projectleider:
K. Kersting.
Overige medewerkers: K,.Baas
Dit deelproject, gestart in juli 1987, heeft tot doel effekten te
onderzoeken van de bestrijdingsmiddelen, gebruikt in de andere
deelprojecten (chloorpyrifos), op een aquatisch micro-ecosysteem.
Daarbij wordt nagegaan of deze effecten kwalitatief en kwantitatief overeenkomen met de effecten op de afzonderlijke
componenten ervan (vraagstelling:
is een ecosysteem méér, minder
of even gevoelig voor chemische stress als het gevoeligste

organisme daarin?).
Voor dit project worden microsystemen gebruikt die als volgt zijn
opgebouwd;
Drie glazen cappillairen met elkaar verbonden subsystemen: een

autotroof - (algen), een herbivoor- (Daphina magna) en een
decomposercompartiment (bacterién).
Inmiddels zijn er al twee experimenten uitgevoerd; twee microecosystemen werden gedoseerd met chloorpyrifos en twee andere
dienden als controle. Het belangrijkste verschil tussen het
eerste en tweede experiment is de veel langere aanloopperiode
voor toediening van chloorpyrifos.
De gegevens worden nog verwerkt.
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HYDROBIOLOGIE MET BETREKKING TOT HET EUTROFIERINSONDERZOEK.
Het doel van het eutrofiëringsonderzoek in de proefsloten te
Renkum is een nadere bestudering van het proces van de eutrofiéring van oppervlaktewater onder goed controleerbare praktijkomstan-

digheden.
Dit project richt zich op het verkrijgen van inzicht in de

verspreiding van soorten en aantallen macrofauna-organismen over
habitatstructuren onder invloed van eutrofiëring.
Tevens zal de extra aandacht worden besteed aan de aard en wijze

van voedselopname van de belangrijkste soorten alsmede aan de

methoden om habitats te bemonsteren.

Projecttitel:

Macrofaunaonderzoek in proefsloten.

Projectleider:
P, Verdonschot (RIN)
Overige medewerkers: J. Schot (RIN)

Voor het eutrofiëringsonderzoek zijn twee proefsloten met een

zandbodem uitgekozen.

De onbelaste zandsloot 17 en de zandsloot die voldoet aan de
basiskwaliteit wat betreft P en N belasting, sloot 18.

Voorafgaand aan de start van het eurtofieringsexperiment is de

macrofauna bemonsterd in de nog ongestoorde, kolonisatie fase.
Na de start van het eutrofiéringsexperiment (juni 1989) wordt de
macrofauna iedere tien weken bemonsterd,

De macrofauna wordt onderzocht op habitat niveau waarbij wordt

gestreefd naar een kwantitatieve monstername.
In eerste instantie worden de habitats bemonsterd met behulp van
een schepnet en een bodemhapper.
Gedurende de loop van het onderzoek zullen met behulp van
kunstmatige habitat structuren zoals bakjes met bekend bodemsubstraat, Kunstplanten, nagebootste oevers de bemonsteringstec
hnieken verbeterd worden.

Projecttitel:

Invloed van eutrofiëring op soortensamenstelling,
biomassa en chlorofyllgehalte van het aangroeise
l
in proefsloten.

Projectleider: Dr. H. van Dam.

Als gevolg van eutrofiëring van sloten ontstaat een verhoogde
ontwikkeling van snelgroeiende autotrofen, van sommige ondergedoken en drijvende waterplanten (waterpest, kroos) en vrijzwevende (fytoplankton) en perifytische algen.
Deze algen maken deel uit van het aangroeisel van waterplanten en
andere ondergedoken objecten. Dit projectvoorstel richt zich op
de bestudering van de relatie tussen perifytische algen en

eutrofiëring in sloten.

Het doel van het project is om de relatie tussen de soortensamenstelling en de hoeveelheid van de algen (biomassa, chlorofyllgehalte) in het perifyton, in het bijzonder de diatomieen
enerzijds en de hoeveelheid nutrienten in het water anderzijds,

vast te leggen.

Het voorgenomen onderzoek kan inzicht geven in veranderingen van
macrofyten- en algengemeenschappen ten gevolge van eutrofiëring

en vermesting ín sloten. Waarschijnlijk wordt het voorkomen van
veel soorten algen die in Nederland hun hoofdverspreiding in
sloten hebben, hierdoor negatief beinvloed.

Omdat in de proefsloten een groot aantal milieufactoren intensief
wordt gemeten mag worden verwacht dat het onderzoek leidt tot een
exacte beschrijving van ecologische toleranties van een aantal
belangrijke soorten algen uit sloten. Dit maakt een betere
voorspelling van veranderingen in de algengemeenschappen in
sloten mogelijk bij de uitvoering van landinrichtingsprojecten en
andere maatregelen die de waterkwliteit beinvloeden.
Omdat het hier een vergelijkend onderzoek betreft, is voor het
belangrijkste deel van het onderzoek gekozen voor de bestudering

van aangroeisels op kunstmatige substraten (objectglaasjes), die

als voornaamste voordeel hebben, naast de gemakkelijke en dus
reproduceerbare verzamel- en analyse technieken, dat een vergelijking tussen de verschillende sloten niet beinvloed wordt
door (micro) verschillen in substraat.

Het aangroeisel wordt in elke sloot op een plaats maandelijks
bemonsterd, waarbij de incubatietijd een maand is. In daartoe
bestemde rekjes worden steeds acht objectglaasjes opgehangen.

INLEIDING.

Het nu volgende project is het project waarmee ik mij heb
beziggehouden tijdens mijn stage.
Het heeft betrekking op het proefslotencomplex en daarom is de

hiervoor gegeven informatie over de proefsloten onontbeerlijk als

men het onderzoek naar Oligochaeta wil begrijpen.

De methoden en werkwijze die zijn beschreven heb ik in overleg
met mijn begeleider(ster) uitgevoerd.
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Project:

De ontwikkeling van Oligochaeta in een belaste en
onbelaste sloot.

Projectleider: Piet Verdonschot
Overige medewerker/ster: Joke Schot

Omschrijving van het project:

Het doel van het eutrofiërings onderzoek in de proefsloten te

Renkum is een nadere bestudering van het proces van de eutrofiéer-

ing van oppervlaktewater onder goed controleerbare praktijkomstan-

digheden.
Het doel van het ecotoxicologisch onderzoek in de proefsloten is

het leggen van een gekwantificeerde relatie tussen uitkomsten van
ecotoxicologisch laboratoriumonderzoek en de ecotoxicologische
effecten op ecosystemen. Beide onderzoek brengen een eenmalig
verstoring in het slootsysteem aan en bieden de mogelijkheid het
herstelproces te volgen.
‘
Bij dit project wordt er getracht inzicht te krijgen in effecten
van verstoring en het proces van herstel als gevolg van eutrofiéring/toxische belasting op de bodembewonende Oligochaeta populaties.
Oligochaeta vormen een belangrijke schakel in de afbraak van dood
organisch materiaal in het ecosysteem. Hun rol neemt sterk toe
bij een toename van de aanvoer van organisch materiaal bijvoorbeeld als gevolg van eutrofiéring. De bodembewonende Oligochaeta
staan door hun voedingswijze (depositfeeders), zowel in- als
uitwendig, in nauw contact met de bovenste sedimentlaag (en de
daar eventueel in aanwezige toxische stoffen.). Door hun voedings
wijze dragen Oligochaeta ook sterk bij aan de bioturbatie.
Bioturbatie op zich draagt weer sterk bij aan de afbraak van

organisch materiaal.

Dit onderzoek zal bijdragen aan het inzicht van de rol van
Oligochaeta in het decompositie proces als gevolg van verstoring
door eurtrofiëring dan wel toevoeging van een toxicant. Aanvullende laboratoriumonderzoek kan dit inzicht op specifieke
factoren nog verder vergroten.

Dit onderzoek kan verder kennis vergroten betreffende de rol van
Oligochaeta in het slootsysteem en meer specifiek de bijdragen

van Oligochaeta aan de decompositie (in relatie tot bioturbatie)
processen onder invloed van verstoringen.

De resultaten zullen bijdragen aan de betekenis van laboratorium
toxiciteitstest met Oligochaeta voor het ecosysteem. De resultaten
vergroten het inzicht in de effecten van eutrofiëring.

Werkwijze

Het onderzoek wordt verricht in alle proefsloten. Een voorond
erzoek wordt verricht ter bepaling van het vereiste te bemonst
eren

bodemoppervlak.

Daarna zal in iedere sloot een dubbele cylinder met het vastges
telde oppervlak worden ingegraven.
Bemonstering met steekbuis op: + 20-6-1989; proefsloot 12 en 13

* 12-7-1989; proefsloot 13 t/m 20
* 2-11-1989; proefsloot 1 t/m 20

Inzetten van dubbele cylinders; * 2-11-1989.
Bemonsteren van 1 cylinder per proefsloot; 15-1-1990

METHODEN.
Het monsteren van Oligochaeta

Er wordt met behulp van een steekbuis met een doorsnede van 10
centimeter van aangeven proefsloten monsters genomen.

Met behulp van rijdende bruggen over de sloten kan in het midden

van elke sloot bemonsterd worden. De bruggen kunnen desgewenst op
elke hoogte boven de proefsloot hangen.
De steekbuis wordt recht in de bodem gestoken en met draaiende
bewegingen kan deze verder in de bodem doordringen tot een diepte
van ongeveer 10 centimeter. De steekbuis zelf is langer dan een

meter, zodat een markering op de buis nodig is om te weten hoever
de steekbuis in de bodem zit.

Met een voorzichtige zijwaartse

beweging wordt de buis weer uit de bodem gehaald. Om te zorgen

dat het monster niet uit de steekbuis valt moet met de hand de

steekbuis worden ondersteund.

:

Het monster van elke sloot wordt in een afgesloten plastic bak
gedaan zodat de inhoud makkelijk vervoerd kan worden. Op elke
bak
wordt het nummer van de sloot geschreven, zodat bij het uitzoeken
van de monsters duidelijk is welk monster bij welke sloot hoort.

Verder worden er in elke sloot twee dubbele cylinders ingegraven,
die worden opgevuld met substraat uit de proefsloot zelf.
De dubbele cylinders moeten zo worden ingegraven, dat de bovenkant
van het substraat in de dubbele cylinders evenwijdig is aan de
bodem van de desbetreffende sloot. Aan de buitenste cylinder wordt
oranje touw geknoopt dat is vastgemaakt aan de zijkant van de
sloot, zodat de bakjes altijd terug te vinden zijn.
De buitenste cylinder blijft in de slootbodem. De binnenste
cylinder zal circa zes maal per jaar (om de tien weken) worden

gewisseld, De cylinders zijn van onder gesloten en tien centimeter

diep. Bij de bemonstering wordt de cylinder eerst gesloten
alvorens deze wordt opgehaald. De verzamelde wormen worden
geconserveerd en gedetermineerd,
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Uitzoeken van monsters

Drie zeven met een zeefwijdte van respectievelijk 0,08 mm, 0,05

mm en 0,03 mm worden boven opelkaar in een grote gootsteen
geplaatst, Het monster wordt met behulp van water uit één van de
plastic bakken gespoeld op de zeven. Daarna wordt er met een

waterstraal op de zeven gespoten, zodat het monster goed verdeeld
raakt over de drie zeven en de kleinste zand-, of kleideeltjes
worden weggespoeld.
De inhoud van elke zeef afzonderlijk wordt in een ontwikkelingsbak

voor foto’s gedaan. Omdat deze bakken een witte ondergrond hebben
kan men de Oligochaeta, die na een tijdje gaan bewegen en meestal

rood van kleur zijn, duidelijker onderscheiden van de rest van het
substraat.
Monsters kunnen ook geruime tijd bewaard worden in platte bakken
(dunne laag met een groot oppervlak om een goede zuurstofuitwis-

seling te bereiken) in de koelkast.

Het conserveren van Oligochaeta

Met behulp van een kleine pincet worden de Oligochaeta uit het
monster gehaald en in een reageerbuisje gedaan gevuld met
formaline. Voor elk monster wordt een apart reageerbuisje
gebruikt. In het reageerbuisje zit een papiertje met gegevens
over het monster zoals de plaats en de datum.

De Oligochaeta kunnen nu een tijd lang bewaard worden zonder

effecten die nadelig zouden werken bij het determineren.

Het prepareren van Oligochaeta

De inhoud van een reageerbuisje met gevonden Oligochaeta van een
monster wordt geledigd in een deksel van een petri-schaaltje.
Met behulp van een stereo-microscoop kunnen de wormen op een

objectglaasje worden gelegd. De stereo-microscoop is onontbeerlijk
aangezien de Oligocheta met het blote oog moeilijk te scheiden

zijn van elkaar en omdat er ook wat plantenresten afkomstig van
het monster bij de Oligochaeta zit.

De kunst is om mooie rijtjes te maken van de Oligochaeta op het

object-glaasje, aangezien het anders zeer moeilijk wordt tijdens
het determineren te bepalen welke Oligochaet men al heeft

gedetermineerd van het object-glaasje.
Voor de determinatie van geconcerveerde Oligochaeta is opheldering
noodzakelijk.
Voor opheldering zijn verscheidene media mogelijk.

De beeldkwa-

liteit en toxiciteit zijn echter nogal verschillend.
Er is gekozen voor Polyvinyl-lactophenol, omdat de inwendige en

de uitwendige beeldkwaliteit die te zien is na behandeling van
deze stof optimaal is.
Aangezien dit medium giftig is, moet deze worden gebruikt in een
zuurkast.
Nadat de Oligochaeta op het object-glaasje liggen, wordt er dus
in de zuurkast met behulp van een druppelaar Polyvinyl-lactophenol
toegevoegd, dat nogal stroperig is. Als men teveel van dit medium

gebruikt, “drijven” de behandelde dieren van het objectglaasje af,

gebruikt men te weinig dan wordt het onmogelijk de Oligochaeta nog
te determineren. Verder krimpt deze stof na droging zodat het wat
oefening vraagt wil men een perfect preparaat maken.
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Op het geheel komt nu een dekglaasje en wordt het preparaat op

een verwarmingsplaatje gelegd (40 tot 80 graden Celsius) in de
zuurkast. Na 48 uur kan het preparaat van het verwarmingsplaatje
afgehaald worden om verder op te harden. Dan is het preparaat
klaar.

Het determineren van Oligochaeta
De geprepareerde Oligochaeta worden gedetermineerd aan de hand

van de gids van Brinkhurst (1963b). Als aanvulling voor de
Naididae wordt Naidu (1962,1963) gebruikt en voor Tubificidae
Brinkhurst (1963a).
De derminatie geschiedt met behulp van een microscoop.
De Oligochaeta worden gedetermineerd naar soort, stadium en

aantallen per sloot.
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RESULTATEN.
De resultaten zijn verwerkt in tabellen. Hierin staan aangegeven

het aantal, de soort en de verschillende stadia van de gevonden

Oligochaeta.
De tabellen zijn resultaten van monsters genomen op:
* 20-6-1989, proefsloten 12 en 13

* 12-7-1989, proefsloten 13 t/m 20
* 2-11-1989, proefsloot 1 t/m 10 en 17 t/m 20
* 6-11-1989, proefsloot 11 t/m 16
- De resultaten van de monsters uit de dubbele cylinders van 151-1990 zijn hier niet in verwerkt, omdat door gebrek aan
personeel de Oligochaeta nog niet zijn geconserveerd en

gedetermineerd.

- Op 20-6-1989 zijn er alleen monsters genomen van proefsloot 12

en 13 omdat de sloten op dit tijdstip nog allemaal “identiek”
zijn (er is nog niet begonnen met eutrofiëring).

—- Op 12-7-1989 zijn er alleen monsters genomen van de

eutrof iëringssloten omdat na deze datum de toestand van de
sloten gewijzigd wordt door kunstmatig ingrijpen (eutrofiëring)
- Al deze monsters zijn genomen met de steekbuis.

- De monsters genomen op 12-7-1989 van proefsloot 19 en 20 zijn

zonder Oligochaeta, zodat de tabellen hiervan ontbreken.

—= De monsters van 20-6-1989 en 12-7-1989 zijn genomen voordat er
met de werkelijke eutrofiëring is begonnen in de sloten 13 t/m
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Legenda voor de gevonden soorten
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Legenda voor de gevonden stadia
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FOUTENDISCUSSIE.
De aantallen

Oligochaeta in de verschillende proefsloten

verschilt sterk.

Dit hoeft niet alleen aan het feit te liggen dat

er in de ene proefsloot meer Oligochaeta voorkomen dan in een
andere proefsloot. Als er namelijk een monster wordt genomen met
een steekbuis, kan er net in een “kolonie” Oligochaeta worden
gestoken, waardoor er meer in een monster komen te zitten dan in

een monster genomen met een steekbuis die net naast een “kolonie”
is gestoken.
Het gebruik van de dubbele cylinders moet dit probleem kunnen
ondervangen.
De reden dat er op 2-11-1989 en 6-11-1989 monsters van verschil-

lende proefsloten zijn genomen is dat de koelkast waarin de
monsters van proefsloot 11 t/m 16 tijdelijk worden bewaard,

“plotseling” onder nul graden zakte. Het gevolg is dat de monsters
bevriezen wat uitzoeken onmogelijk maakt.
Het verschil in tijd van bemonstering is zo klein, dat het geen

invloed heeft op de resultaten.
Bij het nakijken van het gedetermineerde werk, werd er een
soort
ontdekt die moeilijk is te onderscheiden van Tubifex met haar, de
soort Ilyodrilus Templetoni.
Niet alle Tubifex met haar zijn nogmaals bekeken om deze fout te

ondervangen zodat deze factor de resultaten kan vertekenen.
Hetzelfde geldt voor Tubifex Tubifex, ook een soort dat moeilijk
te onderscheiden is.

Deze fouten zijn te wijten aan onervarenheid

van degene die heeft gedetermineerd.

(ik dus....).

De bemonstering met dubbele cylinders verloopt moeizaam.
{anneer de binnenste cylinder uit de buitenste wordt getrokken,

vordt ook de buitenste cylinder, die ingegraven staat in de
bodem, meegetrokken.
Waarschijnlijk is er een fout in de constructie. Tussen de
buitenste- en binnenste cylinder hoopt zich namelijk zand op
waardoor de binnenste cylinder enwrikbaar vast komt te zitten.
Dit zou te verhelpen zijn door er materiaal tussen of overheen te
laten hangen, waardoor er geen zand meer tussen kan komen.

De dubbele cylinders worden gevuld met substraat uit de proefsloot
zelf. Dit heeft als consequentie dat het substraat uit de
proefsloot wordt genomen, wat verboden is, omdat dan het aantal
substraat tussen de proefsloten gaat verschillen. Dit moet worden
veranderd door zelf substraat mee te nemen dat niet uit de
proefsloot komt en daar de bakjes mee te vullen. Het nadeel kan
zijn dat het substraat in de bakjes anders is dan in de desbetreffende proefsloot. Dit kan ondervangen worden door klei te mengen
met zand (behalve voor de zandsloten), dit komt het meest overeen
met substraat uit de proefsloot. De klei moet wel schoon zijn en
kan daarom niet uit een willekeurige sloot worden gehaald.

CONLUSIES.
Soorten

Er is een groot verschil met betrekking tot de soorten tussen
proefsloot 1 t/m 16 en 17 t/m 20. Dit heeft waarschijnlijk te
maken met het verschil in substraat. De proefsloten 17 t/m 20
hebben een zandbodem, de overige proefsloten een kleibodem.
Dat de soorten tussen de kleisoorten onderling ook verschillen ís

opmerkelijk. Vooral bij

monsters voor eutrofiëring is er nog

niet echt een logische verklaring.

In principe moeten dan nog

alle proefsloten “identiek” zijn. Een verklaring kan zijn dat in
de klei die in de proefsloten is gegooid al coccons zaten, die
natuurlijk niet evenredig over de proefsloten zijn verdeeld.
Aantallen
De aantallen nemen bij de geëutrofieerde sloten duidelijk toe.
Andere conclusies hierover zijn nog niet te trekken in verband

met het aantal monsters die genomen zijn (relatief weinig) en er
alleen ís gemonsterd in de zomer ’89, en najaar ’89, zodat
seizoeninvloeden nog niet mee geteld kunnen worden waar sommige
Oligochaeta onderhevig aan zijn.
Ook zijn de sloten nog erg jong, zodat de aantallen Oligochaeta

zich nog moeten stabiliseren.
Stadia
Er is een veronderstelling dat Oligochaeta in bepaalde periodes
van het jaar volwassen zijn. Dit kan van soort tot soort verschillen.
7
Omdat er nog niet in het voorjaar en winter is gemonsterd, kunnen
er moeilijk conclusies getrokken worden.
Wel blijkt dat de familie Tubifex zowel in de zomer als in het

najaar volwassen zijn.

(ontwikkeling geslachtsapparaat).

Dit geldt minder voor de andere soorten.

AANBEVELINGEN,
Tijdens het determineren moet men er rekening mee houden dat in
principe elke soort en elk stadium voor kan komen. Dit voorkomt

dat men selectief gaat kijken en sommige soorten en/of stadia
niet herkend worden.
Verder dient er rekening gehouden te worden met het feit dat ook

proefsloten kunnen bevriezen, waardoor er moeilijk steekbuis
monsters kunnen worden genomen.

INLEIDING
Omdat het determineren van

Oligochaeta een vak apart
is volgt
hier een kleine toelichting ove
r de Oligochaeta zelf met bet
rekking tot het determineren,
Determineren van Oligochaeta

De Oligochaeta zijn lange tijd een
struikelblok geweest in het
faunistisch aquatisch onderzoek.
De groep heeft de reputatie van
zeer moeilijk determineerbaar te
zijn en de noodzaak van microscopisch onderzoek aan geprepareerd
e dieren is onvermijdelijk.
Indent if icatieproblemen Zijn grot
endeels ontstaan door het
ontbreken van allesomvattende dete
rminatiesleutels.
De gids van Brinkhurst (1963b) beva
t alleen soorten uit GrootBrit
tannië.

Wel zijn er goede determinatie
werken

voor afzonderlijke families gepubliceerd, bv.
Naidu (1962, 1963) voor Naididae.

Korte veschrijving van een Olig
ocheat
Het Oligochaeta lichaam is mees
tal cirkelrond,

zelden afgeplat of
kantig en is door septa verdeeld
in segmenten. De lichaamslengte
varieert van 1 tot 300 mm. Het aant
al segmenten is variabel van
ongeveer 7 tot

500. Het lichaam is gestroomlijn
d, draagt geen
uitstekende zintuigen en heeft zeld
en andere sterk uitpuilende
delen. Het voorste deel van het
lichaam, het prostomium, begrenst
als een kopflap de centraal gelegen
mond en sluit dorsaal aan het
eers

te segment aan. Dit altijd borstelloze
segment wordt altijd

als segment I aangeduid.

De kopflap die in vorm varieert van
kort-afgerond tot lang-uitgerekt, kan
door een groef van het
eerste segment afgescheiden zijn.

Naarmate de dieren ouder worden,
neemt het aantal segmenten toe;
de oudste segmenten liggen achter het
prostomium, de jongste voor
het telson. Het telson is het oudste
segment. In het algemeen
heeft ieder segment twee paar vent
rale en twee paar dorsale
borstels. Het aantal borstels vari
eert per borstel, per segment,
per individu en per soort. De vorm
van de borstels is zeer
variabel en de volgende vormen word
en onderscheiden:
- haarborstels: glad, zaagvormig of
veervormig
- borstels: enkelpuntig, gaffelvormig
, meerpuntig of palmvormig.

- naaldborstels: enkelpuntig of gaff
elvormig.

De borstels zijn recht, in de top
gebogen, gebogen of S- vormig
en bezitten al dan niet een plaa
tselijke verdikking, de nodulus.
Soms is het achterlijf over meer
dere segmenten bezet met kieuwen
of bezit alleen het telson kieu
wen.

De kleur van de wormen wordt door de
inwendige kleuren bepaald.
Ze is mees

tal rood, soms wit, afhankelijk
van de kleur van het
bloed. Soms kleuren ook de huid
of de chlorageencellen het dier.
Slechts bij enkele soorten is een
echt huidpigment aanwezig.

Alle Oligochaeta zijn hermafrodiet, bezitten dus zowel - als geslachtsorganen. Alleen volwassen wormen bevatten geslachtsorganen. Bij een volwassen worm zwelt de huid rond de geslachtsorganen op, als gevolg van van de klierwerking van in de huid

liggende klieren (clitellum). Deze klieren scheiden tijdens de

copulatie een kleverige stof af, terwijl zij later tevens de stof
afscheiden waaruit het eicocon wordt gevormd.
In principe zijn in vier opeenvolgende segementen 2 paar gonaden

(eiblaasjes) en 2 paar testikels (zaadblaasjes) aanwezig. Door

reductie komen verschillende combinaties voor, waarvan de
combinatie van 1 paar testikels en 1 paar gonaden in twee
opeenvolgende segementen voorkomt.

Vaak zijn in de geslachtsregio speciale penniale (geassocieerd

met de

— geslachtsopening en/of spermathecale borstels (geas-

socieerd met het spermatheca) aanwezig.
De inwendige bouw van de Oligochaeta is vrij eenvoudig. De wormen
zijn opgebouwd volgens een buis-in-buis principe. In dwarsdoor-

snede worden de volgende delen onderscheiden: cuticula, hypodermis, dwarsspieren, lengtespieren, coeloom (lichaamsholte),
chlorageencellen, darmepitheel en darmholte. Verder zijn borselbundels,

bloedvaten,

zenuwstrengen en nephridia per segment

aanwezig. De segmenten worden van elkaar gescheiden door septa,
die tevens de darm steunen. Naast de darm doorboren alleen
bloedvaten, zenuwen en nephridia de septa. Bij volwassen dieren
doorboren ook de geslachtskanalen de septa.

Voor de systematiek en classificatie van Oligochaeta zijn de
geslachtsorganen van groot belang.
Het wordt dan ook moeilijk als de te determineren wormen niet
volwassen zijn.
Er wordt dan gekeken naar de vorm en grootte van penniale en/of
spermathecale borstels.
Een ander hulpmiddel zijn de borstels, naalden en de naalborstels.
Er wordt gekeken naar het aantal per bundel, per segment en de

vorm.
Duidelijke verschillen zijn er te zien tussen Tubifex en Naididae.

Naididae is een soort die naalden heeft, een Tubifex heeft deze
nooit.

Ter verduidelijking een familie-tabel en tekeningen;

bijlage 3,4 Edas

/2

OVERIGE WERKZAAMHEDEN,
Omdat het ondoenlijk is om elke dag te beschrijven van een stage
van drie maanden, volgt er hier een selectie van activiteiten

ondernomen naast het onderzoek van Oligochaeta in de proefsloten
te Renkum, wat veel tijd vergde.

* Regelmatig werd erop de maandag morgen een werkbespreking
gehouden met mijn begeleiders en Sylvia. Er werd dan besproken
wat er die week gebeuren moest en wat iedereen van plan was te
doen.

Zo werd ik ook op de hoogte gehouden van Piet en Joke’s

activiteiten en wist ik waar Sylvia mee bezig was
* Op 28 november is er voor de kunstbeek water gehaald bij de
Hiedense beek,
De beek hebben we een stukje stroomopwaarts gevolgd. Het was de
eerste keer dat ik bewust naar een beek keek en ik heb er dan ook
veel van geleerd.

* Op 11 december 1989 hebben Sylvia en ik een vergadering
bijgewoond van de afdeling Hydrobiologie. Het ging vooral over

informatie over zaken als apparatuur, bibliotheek enz.
(bijlage #3
* Op 2 januari zijn we naar Arnhem geweest voor de nieuwjaarsreceptie van het RIN..

;

* Op 29 januari hebben Sylvia en ik een tweede afdelingsvergader-

ing van Hydrobiologie meegemaakt.
De inhoud van de vergadering is te lezen in de notulen.

Verder heeft Sylvia een praatje gehouden over haar werkzaamheden
bij het RIN. Het ging over het meten van de kopkpselbreedte van
de Halesus Radiatus, beschrijving van haar experiment met
verschillende substraten en wat zij voor nieuwe dingen had
gelezen over de Halesus Radiatus tijdens haar literatuuronderzoek.

(bijlage /G 75
* Verder heb ik vele voordrachten gehoord over het milieu, die
werden gehouden op het RIN.

(bijlage 16)
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EVALUATIE,

Er is een groot verschil
tussen kennis overbrengen
en kennis
3
Om te leren hoe Je kennis
over brengt ga je naar de
Lerarenopleiding, om kennis te verkrijge
n kan je een wetenschappelij
k onderzoek
doen.

vergaren.

—

—

Twee verschillende manieren
om met biolog

ie om te gaan, die op
het eerste gezicht niet
zoveel met elkaar te mak
en hebben.
Maar als je wat verder
kijkt, zijn er heel wat
par
alellen te
trekken naar het onderwijs
.

Tijdens mijn stage heb ik
de mogelijkheid gehad om een
tijdje
“wetenschappelijk bezig te
zijn”.

—

—

Je gaat ervan uit dat de
kennis die je overbrengt
naar de
leerlingen klopt, omdat
het zo in de boeken staat
of
omdat je het
zo hebt geleerd,
In een wetenschappelijk
onderzoek staat niets vas
t, kennis over
het onderwerp is er nie
t of onvoldoende; de red
en
waarom je een
onderzoek doet.
De eerste stap is dan ook
om vast te stellen wat
je te weten wilt
komen, wil je niet verdrinke
n in een zee van onbekende
factoren
die allemaal vreselijk
belangrijk lijken, of fac
toren die niet
van belang zijn bij jouw
onderzoek.
Want een wetenschappelij
k onderzoek doe je niet
zomaar, meestal
is het een onderzoek dat sam
enhangt met een groter geh
eel wat is
gesplitst in specifieke
vragen waar nog geen ant
woord op is,

Bij alles wat er gebeurt tij
den

—

s het onderzoek stel je de
vraag:
waarom? En om hier een ant
woord op te geven moet je
het onderzoek
zo simpel mogelijk opstel
len, dat wil zeggen dat
je probeert zo
min mogelijk factoren mee te
laten tellen die van invloe
d kunnen
zijn op je resultaat. Mog
elijke factoren zijn: tem
peratuur,
substraat, voedse

l, enz,

Als je eenmaal iets hebt
onderzocht komt het volgen
de probleem.
—… Want wat doe je met je
resultaten? Je moet zorgen
dat
deze bij de
Juiste personen terecht
komen die of er om hebben
gev
raa
gd, of er
verder mee kunnen.
Een manier om dit te bew
erkstelligen is publicere
n, Iets, waar de
wetenschapswereld grote
waarde aanhecht; de kennis
overbrengen
die je heb

t verworven,

— In de drie maanden van mij
n stage heb ik geprobeerd
om mee te
denken aan een wetenschappe
lijk onderzoek,
Iets waar ik veel van heb
geleerd, omdat je nu heel
anders met
— gegevens omgaat dan je
gewend bent.

Veel verschillen zijn er
dus, maar ook veel overee
nkomsten met
het onderwijs. Je moet zor
gen dat de communicatie
tus
sen verschil™ lende afdelingen, instit
uten €nzZ., goed verloopt om
een
duidelijk
resultaat te krijgen. Iet
s wat in het onderwijs ook
gel
dt.
Een
andere parallel is de doe
lstelling die je op moet
zetten over wat
— Je wilt bereiken en ver
der de vraag waarom iets
is zoals het is.

Wat ik verder op het RIN geleerd heb wat ik toe kan passen in het

onderwijs is het opzetten van bijvoorbeeld een klein onderzoekje
met practicum.

Ik kan de leerlingen een klein beetje kennis laten maken met een
wetenschappelijk manier te denken, omdat ik deze ervaring zelf
heb opgedaan.

Ook heb ik opgemerkt dat in de biologie niet iets “zomaar”
gebeurd, er is altijd een reden voor een bepaald gedrag, gebeurtenis, bouw, enz,

iets, wat je op elke leerling zou moeten

overbrengen.
Ook iets waar ik mij over verbaasd heb is dat de mensheid nog zo

weinig kennis heeft over het milieu om ons heen.
Zelfs van een “simpel” beestje zoals de Oligochaeta is nog bitter
weinig bekend,

Een heel anders iets heb ik geleerd van discussies en voordrachten
over het milieu die op het RIN gehouden werden.
Regelmatig kwamen er mensen die het toekomstig beleid van onze
regering presenteerden. Het was leerzaam om een aan de kant van
de biologen te zitten en met hun ogen naar zo’n beleidsplan te
kijken.

De vele vragen van de biologen over hoe men tot zo’n beleid
gekomen is prikte vele luchtbalonnen door die zo mooi
totaal geen inhoud hebben.

leken maar

Om op iets heel anders over te stappen, de vraag of ik wat heb

gehad aan de kennis die ik heb opgedaan tijdens mijn studie
biologie: op de Lerarenopleiding.
Dit is moeilijk, omdat op de Lerarenopleiding de accenten ergens
anders worden gelegd dan bij een wetenschappelijk onderzoek.
Qua kennis is het denk ik niet te vergelijken, ik ben zeer
specifiek bezig geweest en op de Lerarenopleiding ben je meer
breedschalig bezig.

In jeder geval had ik heel veel begeleiding nodig, niet alleen
voor het denkwerk en het toepassen daarvan, maar ook voor
informatie.
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Naamswijziging ministerie
van Landbouw en Visserij
Besluit van 7 november 1989 nr.
89.027785

Wij Beatrix, bij de gratie Gods,
Koningin der Nederlanden, Prinses
van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze ministerpresident, minister van Algemene
Zaken, dd. 7 november 1989, nr.

89M018571;
Gelet op artikel 44 van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:
De naam van het ministerie van Landbouw en Visserij te wijzigen in: Ministene van Landbouw, Natuurbeheer en

Visserij;
Onze minister-president, minister van
Algemene Zaken,is belast met de uitvoering van dit besluit, dat zal worden
geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en waarvan afschrift zal worden
gezonden aan de Hoge Colleges van
Staat, de Raad van Ministers, de

Gevolmachtigde Ministers van de
Nederlandse Antillen en van Aruba en
de ministeries.
‘s-Gravenhage, 7 november 1989.
Beatrix.

De minister-president, minister van Algemene Zaken,

R. F. M. Lubbers.
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(excl. Aeolosomatidae en Branchiobdellidae )
P. Verdonschot

Algemene opmerkingen;

Aeolosomatidae: De dorsale én ventrale borstelbundels bevatten beide
haarborstels (soms alleen in voorste deel).
Branchiobdellidae: Alle borstels ontbreken maar er zijn wel enkele
getande kaakplaten. Parasitair op zoetwaterkreeft
levende wormachtigen.

De ventrale borstelbundels bestaan altijd uit gaffelvormige of enkelop
puntige borstels en beginnen op segment II (maar ontbreken soms

III, IV en V).
Indien borstels ontbreken dan zijn dit altijd bundels van de dorsale
de
zijde (behalve bij het geslacht Achaeta (Enchytraeidae) waar zowel

dorsale als de ventrale borstels ontbreken).
Haarborstels, naaldborstels en meerpuntige of palmvormige borstels
bevinden zich altijd aan de dorsale zijde van het dier.
(minOm dorsale en ventrale zijde te onderscheiden dienen meerdere
stens 3) segmenten op minstens 3 bundels te worden bekeken.
Naaldborstels en ogen komen alleen voor bij Naididae.
dae.
Meerpuntige of palmvormige borstels komen alleen voor bij Tubifici
gevonden.
Bij Lumbriculidae worden soms 4 in plaats van 2 borstels
Dit tweede paar zijn nieuwe, vervangende borstels in aanleg.

bezit
Indien een naidide op het tweede segment dorsaal naaldborstels
geslacht
dan is het goed te kijken of het een vertegenwoordiger van het
ogen aanwezig
Pristina betreft of dat het een ketenindividu is. Zijn er

dan is het zeker geen Pristina.

. - Alle borstels ontbreken

ENCHYTRAEIDAE genus ACHAETA
ls ontbreken
- Geen dorsale borstelbundels; de ventrale borstelbunde

op de segmenten III, IV en V

|
NAIDIDAE genus CHAETCGASTER

- Wel dorsale borstelbundels..........ee eeen ene eene 2
_ - De dorsale én ventrale borstelbundels bestaan uit één enkele,
dorsale borstels
sigmoide (sikkelvormige), enkelpuntige borstel. De
ig zijn, zijn
zijn vaak in het achterlijf afwezig. Indien ze aanwez
dieren,
ze kleiner dan de ventrale. Lange, dunne, draadvormige
vaak langer dan 100 mm.
HAPLOTAXIDAE; Haplotaxis gordioides

borstel
_ De dorsale borstelbundels bestaan uit meer dan één énkele
Belen Ee SB cba, Beal 3

.

LJ

bj lage 4.
De dorsale én ventrale borstelbundels bestaan uit twee borstels,
haar- en naaldborstels ontbreken. Alle borstels zijn gelijk van
van vorm. Soms zijn er 2 paar (nl. 1 paar nieuwe, vervangende
borstels) aanwezig. Dieren meestal langer dan 3 om. ......... 4
De dopeberstelbundela bevatten meer dan twee borstels,
haar- en naaldborstels kunnen aanwezig zijn. Dieren meestal

korter dan. 30 CMs sceie ste swe w sis w oie ae deme cee sae ie ne 7
De dorsale en ventrale borstels bestaan uit sigmoide, gaffelvormige

borstels waarvan de distale tand gereduceerd is of zijn enkelpuntig. Soms is een proboscis aanwezig. Het dier is middelgroot

(10-40 mm lang en minder dan 3 mm in dwarsdoorsnede). Mannelijke
geslachtsopeningen, indien aanwezig, in segment X.

.......... 5

De dorsale en ventrale borstels zijn sigmoide, enkelpuntig en
sterk verdikt. Het dier is groot en dik (20-320 mm lang en 2-5 mm
in dwarsdoorsnede). Mannelijke geslachtsopening, indien aanwezig,

in emmen MIE, WW of BU Es wend pi nases saan tenen dea wn we ewes 6
De dorsale en ventrale borstels zijn stomp, enkelpuntig. Het dier

is klein (tot 20 mm lang, vaak korter en .1-1 (2) mm in dwarsdoorsnede) en wit-grijs. Mannelijke geslachtsopening, indien aanwezig,

in segment XII.

ENCHYTRAEIDAE

De dorsale en ventrale borstels bestaan uit sigmoide, gaffelvormige
borstels waarvan de distale tand gereduceerd is of zijn enkelpuntig. Soms is een proboscis aanwezig. De dorsale bloedvaten bezitten blind eindigende laterale vaten. Het dier heeft vaak huid-

pigmentatie.

LUMBRICULIDAE

De dorsale en ventrale borstels bestaan uit enkelpuntige borstels.
Een proboscis en huidpigmentatie ontbreken. Er zijn geen blind
eindigende laterale bloedvaten.

DORYDRILIDAE

Het iste segment met een epilobe of tanylobe koplap. In de intersegmentale groeven zijn dorsale porien aanwezig (vaak niet in de
eerste segmenten). Mannelijke geslachtsopening, indien aanwezig,
in segment XIII of XV. Het zadel, indien aanwezig, ligt meestal

na segment XXII of in een enkel geval na XV. Tussen de mannelijke
geslachtsopening en het zadel liggen minstens 6 segmenten. Het

dier is variabel in grootte.

LUMBRICIDAE

Het 1Iste segment met een zygolobate koplap. Geen dorsale porien.
Mannelijke geslachtsopening, indien aanwezig,

in segment XV of

XVII (vaak minder duidelijk zichtbaar). Het zadel, indien aanwezig,

in de segmenten XV tot XXV (maximaal). Het zadel ligt onmiddellijk
na de mannelijke geslachtsopening. Het dier is groot, (80-320 mm lang).
GLOSSOSCOLECIDAE

bgloge J)
De dorsale borstelbundels beginnen op de segmenten III, IV,
V, VI of ver naar achteren XIV-XV. Het dier is klein (tot 20

mm lang) en bezit soms ogen en/of een proboscis. Reproduktie
vindt plaats d.m.v. ketenvorming.
NAIDIDAE
De dorsale borstelbundels beginnen op segment II. ...... 8
De dorsale borstelbundels bevatten haarborstels. Indien het
dier bezet is met papillen (met vaak aanhangend exogeen materiaal)
zijn de haarborstels soms slechts sporadisch in enkele segmenten
aanwezig of ontbreken.

1.2... see e ee eee eee eee eee eee eees 9

De dorsale borstelbundels bevatten geen haarborstels. --10
De dorsale borstelbundels bevatten naast haarborstels ook
naaldborstels. Ogen ontbreken. Soms is een proboscis aanwezig.

NAIDIDAE genus PRISTINA
De dorsale borstelbundels bevatten naast haarborstels, gaffel-

vormige (soms), meerpuntige of palmvormige borstels. Ogen en
proboscis ontbreken. Het dier is meestal ianger dan 20 mm.
Geen ketenvorming. Vaak spiraalvormig opgérold.

TUBIFICIDAE (met haarborstels)
10.

Zowel de dorsale als de ventrale borstelbundels bevatten alleen
sigmoide, gaffelvormige borstels. Ogen en proboscis ontbreken.

Het dier is meestal langer dan 20 mm. Geen ketenvorming. Vaak
spiraalvormig opgerold.

TUBIFICIDAE (zonder haarborstels)
Zowel de dorsale als de ventrale borstelbundels bevatten alleen
sigmoide, gaffelvormige borstels (3 per bundel) waarvan de distale tand gereduceerd is. Proboscis is aanwezig. Het dier is
klein en wittig.

ENCHYTRAEIDAE genus PROPAPPUS
Zowel de dorsale als de ventrale borstelbundels bevatten enkelpuntige, rechte of sigmoide borstels. Het dier is klein en wittig.
ENCHYTRAEIDAE

Determinatiekenmerken van het genus Limnodrilus
P. Verdonschot

Limnodrilus claparedianus
borstelvorm fig.
penisschede

1

lengte 414-1530 um gem. 1023 um
lengte:breedte

17-42

gem. 27.9

vorm uiteinde fig. 2
totaal fig. 3
Limnodrilus hoffmeisteri
borstelvorm fig. 4
penisschede

lengte 270-720 um gem. 448 um
lengte:breedte

1-14

gem. 9.6

vorm uiteinde fig. 5

totaal fig. 6
Limnodrilus profundicola
borstelvorm fig. 7
penisschede

lengte 126-288 um gem. 226 um
lengte:breedte

2-7

gem. 4.4

vorm uiteinde fig. 8
totaal fig. 9
Limnodrilus udekemianus
borstelvorm fig.
penisschede

10

lengte 90-270 um gem. 160 um
lengte:breedte 2-5 gem. 3.7
vorm uiteinde fig. 11
totaal fig.

12

Limnodrilus udekemianus

Limnodrilus profundicola

Limnodrilus hoffmeisteri

fig. 7
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AFDELINGSVERGADERING AFDELING HYDROBIOLOGIE

AGENDA voor de 16lste vergadering op maandag ll december om 10.00
in de vergaderzaal van het kasteel

Bespreking van de notulen van de 1l60ste vergadering

De Hoofdenvergadering van 30 oktober en 2/ nov.

(Bert)

In verband met de onderwerpen: wetenschappelijke produktie RIN medewerkers

en Netwerken zullen de heren

ww

Bibliotheekaangelegenheden (Jos)

OUDE

Wolff en Gast aanwezig zijn om uitleg te geven en vragen te beantwoorden

Instrumenten (Kees)

Automatisering (Herman)
Mededelingen,

rondvraag en w.v.t.t.k.

(Iedereen)

Afspraak voor de februari-vergadering en interne voordrachten

Fons

ís voorzitter

Piet is notulist

Dianne Lucassen (Personeelszaken) zal de vergadering bijwonen
Anita zal een voordracht houden over haar werk op het RIN.

daa

x

09 lage

4
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AFDELINGSVERGADERING AFDELING HYDROBIOLOGIE

F
HY

De Hoofdenvergadering van ...... (Bert)

Ww

Bibliotheekaangelegenheden (Jos)
Instrumenten (Kees)

N

DO

Bespreking van de notulen van de l6lste vergadering (niet present)

fF

AGENDA voor de 162ste vergadering op maandag 29 januari om 10.00

(niet geweest)

. Automatisering (Herman)
Mededelingen,

rondvraag en w.v.t.t.k.

(Iedereen)

Afspraak voor de februari-vergadering en interne voordrachten

Bert is voorzitter (omdat Piet ziek is)
Kees mag de notulen maken
Dianne Lucassen (Personeelszaken) zal de vergadering bijwonen

Sylvia zal de resultaten van haar onderzoek bij onze afdeling toelichten

Zoals gebruikelijk worden relevante stukken uit de afd. hoofdenvergadering U
via de rondzendmap toegediend.

Bert

bijlage 1)

Notulen

on

162ste

Afdelingsvergadering Hydrobiologie

Geeske,
Herman,
Joke,
Ae wezig:
Bert (voorz.), Fons, Kees K.(not.).

Nienke,

Kees

B.,

dd.

29-1

1990
Piet

Adriénne,

Sylvia,

Notulen 16lste vergadering
Geen notulen beschikbaar

1

Afdelingshoofden vergadering

Sinds vorige vergadering heeft geen bijeenkomst plaats

gevonden.

Agendapunten vergadering heden middag
een
voorbeeld was
Als
besproken.
DLO verband worden
in
-— Programma's
programma bijgevoegd waarbij de afdeling botanie als trekker fungeert.
- Werkplannen voor 1990. Bert heeft deze uit de projectverslagen gedestilleerd.
—- Landbouwkundig onderzoek in perspectief. Hierin wordt de toekomst van het
landbouwkundig onderzoek geschetst. Eén van de consequenties voor het RIN

houdt in een vermindering van de formatie met 6.7 of

8 mens in 1991.

Dit

het
worden
kan
opgevangen
meer
niet
dit
omdat
problemen
geeft
natuurlijke verloop. Herplaatsingen zullen misschien nodig zijn.
— Begroting.
— Voor buitenlandse dienstreizen binne Europa is voor de afdeling f 5100.beschikbaar in 1990. Dit bedrag wordt als veel te laag beschouwd. Bert
de
op
doen
te
iets
hieraan
verzoek
dringende
het
krijgt
uit

hoofdenvergadering (desnoods een (afd.)hoofdelijke stemming forceren).

—

pn

Boeken. In 1990 f£ 1650,- beschikbaar
als te weinig beschouwd.

voor de

afdeling.

Ook dit

wordt

— Opdrachten wetenschappelijk onderzoek f 2650,-.
Stagiaires. Slechts 4.5 mensmaand beschikbaar voor de gehele afdeling.
Absurd! !
— Instelling wetenschappelijke hoofdenvergadering. Frequentie: ééns per twee
maanden. Eerste onderwerp is iets waterigs. Bert zal dan niet aanwezig
zijn. Hiervoor moet vervanging geregeld worden.
—
— Uit afdelingsvergadering zijn vragen over verhuisplannen RIN. Tussentijdse
dit
zal
Bert
geacht.
onaanvaardbaar
wordt
Arnhem
naar
verhuzing
B
overbrengen.
—

2

Bibliotheek
— Aangekomen: niets
== — Besteld: niets

A.

—

Instrumenten

— Niets

te melden

E.

Automatisering
— Niets te melden

€

Mededelingen en rondvraag
Deelt mede dat hij per 1-2-1990 ontheven is van zijn taak als
— Kees
plaatsvervangend afdelingshoofd
Deelt mede dat op woensdag 31 januari een tweede gesprek zal
plaatsvinden met drie sollicitanten. Alle kandidaten lijken te

_

_

voldoen aan de gestelde eisen.
—

Joke

Vraagt aandacht voor de orde op de zolder. Er worden
neergezet en weggehaald zonder daarbij de spelregels

te nemen.

spullen
in acht

De verschillende onderzoeksgroepen hebben een eigen

opslagruimte (stelling of vloer). Meenemen zonder toestemming
is uiteraard uit den boze. Er gaan stemmen op die suggereren
dat dit wel eens gedaan zou kunnen worden door Vreemden.

Voorstel om de zolder duidelijker te merken

—

-

(bordjes, strepen).

Niemand
heeft
deze
taak
op
zich
genomen
of
toegewezen
gekregen. (volgende keer beter).
Geeske Vraagt om toestemming voor het ophangen van een
NIET ROKEN stikker op de toegangsdeur van het lab. Toestemming
verleend.
Adriénne Vraagt naar de kilometer toewijzing. Zou staan
in niet verschenen notulen. Volgt onder deze notulen.

— Pieter Deelt mede dat hij dit jaar gebruik maakt van de

-

Bert

VUT. Exacte tijdstip hangt af van het gereedkomen van het
handboek Biologische Waterbeoordeling. Waarschijnlijk voor de
zomer.
Er is een mededeling geweest over organisatie vergaderzalen,
projektoren etc. Een aantal onzer heeft dit gemist. Komt daarom
nog in de rondzendmap.
Jaarverslag is klaar en circuleert in een rondzendmap.
Wolff heeft gevraagd naar geschriften over Naardermeer.
Herman heeft wel wat en zal benaderd worden.
Rapport over arbeidsklimaat is verschenen.
Opstellers

staan

open

voor

commentaar.

Joke

mist

in

rapport

opmerkingen of voornemens over afzuiging bij microscopen. Moet
hier

zelf maar

Pittig punt.

achterheen.

Uit de bureaucratische toverdoos

is weer eens een regeling afgescheiden die het werk er niet
eenvoudiger op maakt. In het kader van door het Ministerie van
L‚N,V betaalde projecten mogen arbeidscontractanten maximaal
3 maanden worden aangesteld. Bij uitzondering is verlenging
mogelijk.
2/

- Nienke Officieel verlaten zij en Sylvia ons woensdag 28 januari.
Voor Sylvia is dit daadwerkelijk ook zo, maar Nienke zal nog
enige tijd incidenteel komen om aan een scriptie te werken.
Volgende afdelingsvergaderingen
12 maart met voordracht Nienke
23 april met voordracht Herman

8. Kilometettoewi jzing990
Hendriksen
1500

Higler

5500

Kersting
Mertens
Schot
Sinkeldam
Van Dam
VanderLinden
Verdonschot

5000
2500
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1000
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ONDERZOEKBESPREKING

THEMA

“INTEGRAAL WATERBEHEER"

Datum

woensdag 17 januari 1990

Plaats

RIN-Leersum, vergaderzaal

Aanvang

10.30 uur

:

Programma

10.30

uur

£

Integraal Waterbeheer; algemeen
(L.W.G. Higler, RIN)

11.00

uur

:

Ecologische aspecten van Integraal Waterbeheer
(P.F.M. Verdonschot, RIN)

11.45

uur

:

De afdeling Integraal Waterbeheer van het Staring Centrum

(J. Steenvoorden, SC)

12.30

uur

:

Lunchpauze

13.30

uur

Ss

Integraal Waterbeheer in de Waddenzee

(V. de Jonge, RWS/DGW)
14.15

uur

:

De invloed van baggerspecie op benthos in de Waddenzee
(C. Brouwer, RIN)

15.00

uur

15.30

uur

Theepauze

:

Het ecosysteemmodel van de Waddenzee (EMOWAD)
(A.G. Brinkman, RIN)

