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Prijs voor jonge auteurs
Wie van jullie is in staat om resultaten
uit onderzoek op goed leesbare wijze
te presenteren voor de praktijk van het
beheer?

Natuurkwaliteit en
biogeochemie
De laatste decennia hebben een verbeterende lucht- en waterkwaliteit, het EHS-beleid
en niet in de laatste plaats de sterk toegenomen kennis over het functioneren van ecosystemen bijgedragen aan successen in het natuurbeheer. Met name de toegenomen
kennis over biogeochemische relaties in de natuur heeft geleid tot succesvolle beheermaatregelen. Een belangrijke sleutel tot behoud en herstel ligt dan ook in de kennis
over bodem- en waterchemische processen. Wat zijn de effecten van bijv. stikstofdepositie en zijn de negatieve gevolgen ervan te keren? Welke mogelijkheden zijn er
om de voedselrijkdom te verlagen op voormalige landbouwgronden en de overige
abiotische factoren, waaronder waterhuishouding, op orde te krijgen? De consequenties van waterstandsverlaging gaan verder dan minder water: voor het herstel van
vennen, laagveen- en veenweidegebieden is het bijvoorbeeld cruciaal te weten tot
welke omzettingen meer of minder zuurstof in de (water)bodem leidt en welke interacties er tussen o.a. sulfaat, fosfaat en ijzer zijn.
Als helder is met welke voedings- en gifstoffen planten en dieren (bodemfauna) in
een gebied te maken hebben en hoe omzettingen van deze stoffen plaatsvinden,
komen vervolgvragen aan bod. Zoals: helpt deze biogeochemische kennis effecten
van klimaatverandering te voorspellen? Hoe dan? Is het voldoende om de abiotiek op
orde te hebben? Hoe verleidelijk of nodig is herintroductie, met name om dispersie
van soorten te kunnen versnellen?
Tijdens het 10-jarig jubileumsymposium van onderzoekcentrum B-WARE kwamen
deze vragen aan bod en met name het onderwerp herintroductie leidde tot veel discussie in het gelegenheidsforum. De artikelen in dit themanummer vormen de weerslag van de gehouden voordrachten. Tevens licht Prof. dr. J.G.M. Roelofs in een interview het belang van biogeochemisch onderzoek bij natuurbeheer toe met ook een blik
naar de toekomst.
Het themanummer is tot stand gekomen
mede dankzij financiële steun van
Onderzoekcentrum B-WARE, Nijmegen.
De themaredactie bestond uit Roland Bobbink, Hilde Tomassen (beiden B-WARE),
Bart van Tooren en Isa Schimmel (beiden DLN).
De redactie

In één van de volgende nummers:
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Voor jonge auteurs van max. 30 jaar oud
stelt de redactie een prijs van € 750,- ter
beschikking voor het beste artikel dat in
2013 wordt aangeboden.
De spelregels voor deze artikelen zijn
gelijk aan die voor overige artikelen
(zie www.delevendenatuur.nl).
Let hierbij met name op:
• onderbouwing (max. 16 literatuurverwijzingen),
• lengte (hoe korter/bondiger, hoe beter),
• relevante en begrijpelijke illustraties,
• leesbaarheid (vermijd jargon, leg lastige
begrippen tenminste uit),
• logica (resultaten/conclusies moeten
volgen uit gepresenteerd onderzoek).
Bij aanbieden van het manuscript graag
aangeven dat je in aanmerking wilt komen
voor de prijs, dus ook geboortedatum
vermelden.
Bijdragen die worden ingediend voor de
rubriek ‘Door studenten/promovendi’
komen niet in aanmerking voor de prijs:
dit betreft immers geen volledige artikelen.
De redactie van DLN is tevens jury voor de
binnenkomende manuscripten. Plaatsing
van manuscripten vindt plaats zoals bij
elk ander artikel, dus zo snel mogelijk na
acceptatie.
De redactie maakt het voorbehoud de prijs
niet uit te reiken wanneer onverhoopt geen
van de ingezonden artikelen geaccepteerd
zouden worden. De uitslag wordt begin
2014 bekend gemaakt.
We zien jullie bijdragen graag tegemoet.
Veel succes!
Aanleveren vóór 31-12-2013 en/of
inlichtingen bij de eindredactie,
Isa Schimmel-ten Kate,
redactie@delevendenatuur.nl
of 058 - 267 39 46.
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