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Eenvandebelangrijkste levensvoorwaarden voor demens
omtekunnen functioneren,isweldeaanwezigheid van voldoende frisse lucht.Geringe verschillen inkwaliteithebben algauw invloed op dewerking vandehersenfuncties,
waardoorbijvoorbeeld het creatief vermogenof hetzintuigelijke reactievermogen sterk kunnenafnemen.Hijopent
deurenenramenof trektnaarbuiten inde verwachting in
een voorhem aangenamer klimaat terecht tekomen.

Watbedoeltmenoverigens metkwaliteit vande lucht?
Hetisnietvoldoende deze tedefiniëren alsdematevan
zuiverheidmetbetrekking tothet functioneren van demens
alleen,ook deontplooiing engroeimogelijkhedenvan andere
levende organismen opaarde zoalsplanten endieren zullen
bijhetvaststellen vande kwaliteitbetrokken dienen te
worden.Hetisdaarbij vanbetekenis,dathetwelzijn van
plant endierbovendien ookweer eenmaat isvoorhetwelzijnvandemens.Eveneens is dematewaarin materialenwordenaangetastdoorbepaalde indeluchtaanwezige componentenofverbindingen maatgevend gesteld voorde kwaliteitvar
deonsomringende lucht.
Nuisingrote lijnenhetdoelvaneen milieuhygiënisch beleidmetbetrekking totde luchtverontreiniging hetbevorderen enhandhaven van deoptimale kwaliteit vande luchten
daardoor hetbevorderen vande gezondheid vande mens,het
behoud vanhetnatuurlijk biologisch milieuenhet voorkómen

van schade aan goederen.Echtervoor derealisatie van
deze doelstelling ishetnoodzakelijk een soortvanreferentie-kwaliteit vande luchtvastte stellen ineen
kwantitatieve maat,dekwaliteitsnorm ofgrenswaardegenoemd,omvervolgens aan tekunnengeven inhoeverre in
specifieke gevallendekwaliteit vande luchtdaarvanafwijkt.
VoorNederland isdeGezondheidsraadbelastmetonderanderehetopstellen vankwaliteitsnormen vande atmosfeer,
een zeermoeilijke aangelegenheid,medeveroorzaakt door
deonmogelijkheid deafwijkingen tenopzichte vanhetoptimalewelzijn opeendirectewijzekwantitatief vastte
stellen.Webeschikkenwelovermeetmethoden gebaseerd op
vele fysische enchemischeoigenschappenvan de indeatmosfeer voorkomende materie,waarmeehetmogelijk isaante
geven inwelke concentratie deze voorkomt.Steeds vordert
de techniek inditopzicht,waardoor de analytischemogelijkhedenworden verruimd :lagereaantoonbaarheidsgrenzen,
grotere nauwkeurigheid, toepasbaarheid voormeer componenten,betere verwerkingsmogelijkhedenvandemeetresultaten,
etc.Nietteminkan daarmee op zich zelfgeenantwoord gege-'
venwordenopdevraagwatmenonder "frisse,normale of
natuurlijke lucht "inde zinvanoptimale kwaliteit vande
atmosfeer zoumoetenverstaan.Webeschikken immers niet
over een referentieluchtmonster.Een standpunt zouookkunnen zijn,dat iederevoorkomende luchtkwaliteit vannatuurlijke aard is,ook al zoudeze zijnontstaan als gevolg
vande technische activiteiten vandemens. Immers ook

demensmaaktdeeluitvandenatuur en isniet los daarvan
bovende natuur geplaatst alsonafhankelijkebeheerder(1).
Ternadere aanduiding vande frisse luchtproblematiek zou
ik ingrote lijnenenige aandachtwillenbesteden aan het
ontstaan vandehuidige aardse atmosfeer.

Varieertopditmoment dekwaliteit van de atmosfeer op
aarde relatief sterk vanplaats totplaats,inde loopder
eeuwenende gehele historie vandeaarde isdeatmosferische samenstelling zelfs fundamenteel veranderd.Na eenafkoelingsperiode kanmen stellen,datdeaarde sinds haar
bestaan nauwelijks vanbruto samenstelling isveranderd. De
hetehelvan radioactieve elementen isinmeer stabiele
dochter elementen totbetrekkelijke rustgekomen.Gassen
enstof zijnvoor eenbelangrijk deel gecondenseerd tot
eenmin ofmeer uiterlijk stabiele vorm vananorganischmateriaal.We sprekenover vijfmiljard jaar geleden.Dehemel
enaardewaren gevormd met een,letwel,reducerendeatmosfeer, zeervermoedelijk bestaande uitstikstof,methaangas,
waterstof,waterdamp,ammoniakgas,koolzuurgas enkoolmonoxide.
Vrije zuurstofwasnietaanwezig.Ditgas zoueerstveel later
voornamelijk alshetproductvande fotosynthese beschikbaar
komen.Menheeft goede gronden thans aan tenemen,datdeze
gasvormige componenten indeoudste atmosfeer vanonze aarde
devoorlopers zoudenkunnen zijnvandeorganische moleculen.
Experimenten vanonder andereStanley Miller in 1953 (2)
toonden aan,datvele vormen vanenergie zoals electrische

endonkereontladingen,radioactieve straling, zichtbaar
enultra-violet licht,ultra sonore golven,schokgolven,
etc. inderdaad instaat zijndergelijke gasmengsels om te
zetten inbijvoorbeeld aminozuren ensuikers.Het thans
voorveleorganismen zogiftigeblauwzuur speeldebijde
vorming vandestikstof-organische moleculen alsessentieel tussenproduct eenbelangrijke ennoodzakelijkerol.
Zeervermoedelijk zaltijdensdeperiodevandezechemische evolutie desamenstelling vande atmosfeer zichhebben gewijzigd, zijhetmetbehoud vanhetanaerobekarakter.
Metde zojuist genoemde studies zijndehypothesen van
Oparin enHeldane (2),geformuleerd inde jaren twintig,
experimenteel onderbouwd. Zijnamen verder aan,datde
enkelvoudige organische moleculen,gevormd tijdensde
chemische evolutie,condenseerden enoplosten indeprimitieveoceanen,die langzamerhand rijkerwerden aan een
grote variëteitvandergelijke moleculen.Zijpostuleerden,
datdeeerste levende cel spontaan indezewarme endoor
micelvormingplaatselijk hoog geconcentreerde oplossing
vanorganischeproducten ontstond. Erbestaat thansmeer
zekerheid teveronderstellen,datditprocesmoethebben
plaats gevonden tussenvier endriemiljard jaargeleden.
Dezeeersteprotocellen voedden zichmetde terbeschikking
staandeorganische verbindingen enwaren instaatzich zelf
tedupliceren.Hierdoor raaktende zeeënwatbetrefthetongebondenorganische materiaal uitgeput.Alleendie cellen
kondenoverleven,dieeenvoudigekoolstofverbindingen als

voedselnogkondenverwerken.
Een verschijnsel voordebiosfeer vanuiterst grootbelang
was de volgende stapinde evolutie,die circadrie miljard
jaar geledenmoethebbenplaats gevonden,hetontstaan van
deblauw-groenealgen :deeerste autotrofeorganismen.
Dezealgen zijngekenmerktdoorhet vermogen uitde koolzuuratmosfeer onder invloed vanhet zonlicht de voorhet
voortbestaan noodzakelijkeorganische verbindingen zoals
aminozuren,suikers,nucleïnezuren e.d. zelf tesynthetiseren,onder afgifte van zuurstof.Voor deatmosfeer vande
aardebetekende deze nieuwe ontwikkeling, datuitdeatmosfeer enormehoeveelheden koolzuurgaswerden onttrokken,
terwijl grotehoeveelheden zuurstofwerden vrijgelaten,
eennieuw gas zoumen dit kunnen noemen,dat totdatmoment
nogniet indedampkring aanwezigwas.Ditzuurstofgas zou
voorhetanaerobemilieu vandie tijd voor vele organismen
eennietwelkome luchtverontreinigende substantie moeten
hebbenbetekend. Deopbouw vanhet atmosferische zuurstofgehalte als resultaatvande fotosynthese vandealgenverliep vrij langzaam.Deconcentratie bereikte eenniveau van
circa 1volume %slechts 600 tot 1000miljoen jaargeleden.
Ditconcentratieniveau liepverderop tot 10%ongeveer 400
miljoen jaar terug,enhetheeft thans zoalsbekend eenwaardevan20%.
We zoudenvoorhetverkrijgen van een relatiefbeeld vande
tijd,waarin dezeevolutie zichheeftafgespeeld,ons een
tijdschaal vanéénweek kunnen voorstellen,waarinop aarde
dechemische enbiologische evolutieheeftplaats gevonden,

analoog aanhet scheppingsverhaal beschreven inhetBoek
Genesis I.Enkelevoorons verhaal saillantepuntenkunnendanalsvolgtworden geplaatst :Hetontstaanvan de
eersteprotocellen hadplaats ophet einde vande tweede
dag. Inde loopvandederdedagnadevormingvandeaarde/
warendeblauw-groenealgenontstaan,diemethun fotosyntheseaandeproductie van zuurstofwarenbegonnen.Op het
eindevande zesde dag iseen zuurstofconcentratie inde
atmosfeer vannog slechts 1%bereikt enpas gedurende de
zevendedag isdatniveau toegenomen tothethuidigepeil
vancirca 20%.Ook hebben zich gedurende deze laatste dag
hetplanten-endierenrijk ontwikkeld,waarbij vele soorten zijnontstaan enweer verdwenen.Mede dankzijhetfotochemischeproces,datindeplantenheeftplaats gevonden,
ispractisch allekoolzuurgas uitde atmosfeer gebonden.
Hierdoor isdeconcentratie teruggelopen, totdat enkele
honderden jarengeleden een evenwichtsconcentratie wasbereiktvan 200à 300ppm (dit is 2à 3/100 procent) .
Met deontwikkeling vandeblauw-groene algen ende fotosynthetische omzetting van koolzuurgas tot zuurstof ishet
atmosferischemilieuderhalve langzaamovergegaanvan een
anaerobe naar eenaerobe toestand. Inde onvoorstelbaar
langeperiode,diedaarmee gemoeid isgeweest,hebben de
hogereorganismen zichkunnenontwikkelen enaanpassen aan
hun steedsmeer zuurstofhoudende omgeving.
Inonze tijdschaal van eenweek aardsbestaanmoethetongeveer vierminutenvoormiddernachtvande laatstedag
zijn geweest,toendemensbewustkwam kijken naar dit

wonderlijk schone schouwspel,dat zichop deaardeafspeelde enwaarhij zelfeenproduct vanwas.Steeds meer
ginghijbeseffenwat aldehemomringende rijkdombetekende enwaarvoor hijdeze kon toepassen.

De genoemdemateriële enbiologische evolutie hebben in
onze jaartelling geleid toteen situatie,dieminofmeer
stabiel genoemd kanworden. Erheerst een ingewikkeld
evenwichtssysteem indedynamiek van kringlopen,die inde
onsomringende natuuronderscheiden kunnenworden,getuige
de stabiliteit vanhetklimaat,ecosystemen ende chemische
samenstelling vanwater,bodem enlucht.
Echter,sinds de 17eeeuw is indezedynamische rusteen
duidelijke verandering gekomen. Inde laatste eeuwen is
dewereldbevolking inversneld tempo toegenomen van circa
300miljoen mensen in 1600totruim 4miljard thans.Voor
1995verwachtmen,datditaantalde6miljard zal zijn
gepasseerd. Het isduidelijk,datdeze groei-explosievan
enormebetekenis isvoorhet voortbestaan vanhetmensdom.
Indien degroeicurve vandemensheid dezelfdewetten volgt
alsvele anderebiologische groeicurven,danbetekent dit
ofweldeondergang vandemenselijkepopulatie,ofwel dat
hetbeginnend nageslacht gedeeltelijk als een afvalproduct
zalmoetenwordenbeschouwd,waarvoor zonderpardon geen
plaatsmeer isindezewereld. Inhun rapport aandeClub
vanRome gevenMesarovièenPestel (3)alsoplossing aan
een,wat genoemdwordt, organische

groei,

eengroei van

demensheid inharmoniemet zijnbestaansmogelijkheden.

Indezeorganische groei zalhetbehoeftepatroon duidelijk
ondergeschiktmoeten zijnaande bestaansmogelijkheden.
Hetismijns inziens echter zeerdevraag,ofdeze rationele
enbewust gestuurde groei verwezenlijktzalkunnenworden,
ofdemenselijke spirituele kracht zosterk isomdeinstinctievedriften tebedwingen,zodatafgeweken gaatworden van
het teverwachtenbiologische groeipatroon. Immers isde
mensheid eenmassa en slechtsdeenkeling eengeest.

De laatste 100à 200 jaarkanvoorts gekenschetst worden
door eensterke uitbouw vande technische vermogens vande
mens eneen enormevoortgang opvelewetenschappelijkegebieden.Mede door de sterkebevolkingstoename is daardoor
reeds een groteaanslag gepleegd opdenatuurlijke voorradenaangrondstoffen en fossielebrandstoffen.Doorhet
huidigepatroonvandebehoeftebevredigingworden veelal
gelocaliseerde engeconcentreerde grondstoffen indevorm
vanafval inverdunde toestand over de aardbol verspreid.
Hetoverbrengen van geconcentreerde naar verdunde toestand
kanalsdevoornaamste feitelijke oorzaak vandemilieuproblematiek gezienworden,waarvoor degrondslag gelegen »
isindeintellectuele behoefte vandemens, voortspruitend
uit zijncreatief denkvermogen,dieechterook vaak in sterke
mate kunstmatigwordtopgevoerd door reclame,mode,product
kwaliteit,nietverkrijgbare onderdelen,etc.
Deverspreiding vandegrondstoffen gaatveelal gepaard aan
chemische entechnologische transformaties vanproducten,
waardoor verbindingen kunnenontstaan met zeer schadelijke

bijwerkingen.De gevolgen vandezeontwikkelingen voor het
milieubetekenen vaak een irreversibele aantasting van
ecosystemen,hetverdwijnen vandiverse soortenplanten en
dieren eneenalgehele verlaging van dekwaliteitvan het
milieudoorde verhoogde concentraties aanvoor de levende
natuur giftigematerie.

Intoenemende matewordt denoodzaak ingezienvan gedegen
milieustatistieken voordeonderbouwing vanhetmilieubeleid.Ditheeftbijvoorbeeld geleid totde instelling
van eenhoofdafdelingMilieustatistieken vanhetCentraal
BureauvoordeStatistiek inmei 1976.Ookwordt veelinspanning getroostomopkortere en langere termijnPrognosen tegevenvanhetvervuilingspatroon. Enkele vande
bekendste studiesopdit terrein zijndebeide rapporten
aandeClub vanRome vanonder andereMeadows(4),
Mesarovic enPestel (3).Hetrapportvande laatste schrijvers tracht eenschatting tegevenvanalternatieve toekomstontwikkelingen door onder andere hantering van diverse
scenario's ineenwereldmodel.Een karakteristiek voorbeeld
vandemoeilijkheden,die zichvoordoenbijhet trachten te
voorspellen vande effecten tengevolge vanmilieuveranderingenopkortereof langere termijn geeftdereeds lang
bekendeproblematiek rondhetoplopende gehalteaan koolzuurgas indeatmosfeer. Ingrote lijnen komtdezeproblematiekophetvolgendeneer.
Koolzuurgas,datvrij komtbijverbranding vanorganisch
materiaal,heeft inverdunde toestand geen schadelijke
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eigenschappen. Het is zelfsvoor deplantengroei eenonontbeerlijke component,zoals reeds genoemd tenbehoeve
vande fotochemische omzetting totorganische moleculen,
bindingvan zonenergie endeproductie van moleculaire
zuurstof.Nietteminmaaktmen zich ernstige zorgenover de
toenemende

concentratie aan koolzuurgas indeatmosfeer,

omdatdaardoor degemiddelde aardoppervlakte temperatuur
mogelijk zoukunnenoplopen metdrastische gevolgen voor
hetklimaatende voedselvoorziening.
Deproductievan energieopgrote schaaldoorhet gebruik
van fossielebrandstoffen heeftbelangrijke gevolgen voor
hetmilieu.Demeeste gassen,die doorverbranding inde
atmosfeer terechtkomen,verdwijnen daaruitweer naverloopvantijdals eengevolg vanverdere reacties totverbindingen als zouten (sulfaten )of zuren (zwavelzuur en
salpeterzuur ) ,die neerslaanophet landofoplossen in
zeeënenmeren.Hetbijdeverbranding ook vrijkomende
koolzuurgas wordt indeatmosfeer gebracht inhoeveelheden,
die 100à 1000keer zogroot zijnalsdeandere luchtverontreinigende stoffen.Evenwel aan lozingvan ditgasworé

dengéénbeperkingen gesteld. In tegenstelling totandere
luchtverontreinigende componentenverdwijntditgas echter
zeer langzaam uithetmilieu.Zoalswe gezienhebbenbijde
opbouw vandeatmosfeer gedurende velemiljarden jaren,
neemtkoolzuurgas deel aaneendynamisch evenwichtssysteem,
waarin deopname enafgifte doordebiosfeer inbalansis.
In 1975 istengevolge vandemenselijke activiteiten 13
miljard tonkoolzuurgas inhetmilieu terechtgekomen,
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waardoor het koolzuurgasgehalte indeatmosfeer gestegen
ismetcirca 1ppm.Sinds 1955neemtde concentratie van
hetkoolzuurgas inversneld tempo toe.Indevorige eeuw
moethetgehalte circa 250ppm ( \ promille ) hebbenbedragen, thans isdit 335ppm. Indiendeopditmomentbekende voorraden aan kolen,olie enaardgas zullen zijnopgestookt, zalhetkoolzuurgasgehalte zevenmaal zohoog
zijngeworden enderhalve zijnopgelopen totcirca 2000
ppm.
Echter,wemoetenonsbedenken,dathetverbruik van fossielebrandstoffen doorde industrie,hetverkeer ende
huishoudelijke activiteiten nietde enige bron is.Minstens zoveelkoolzuurgas wordt indeatmosfeer gebracht
doorontbossing enverbranding vanhout (5).Andere zeer
schadelijke effecten vanontbossingen op grote schaal zijn
het inhoog tempoverdwijnenvan flora en fauna enhet
ontstaan vanwoestijngebieden,waardoor eenversnelde erosie
optreedt.Opde lange termijn gezien zijndeeffecten vande
erosie,waarbij eveneens koolzuurgas kanontstaan,mogelijk
nogvanveel grotereomvang dandekoolzuurgasproductie door
verbrandingvan fossielebrandstoffen.
Demeeste vormenvan luchtverontreiniging hebben slechts
een locaaleffectop hetweer, zoalsbijvoorbeeld inde
buurtvan industriegebieden. Er zijnechter steedsmeer
theoretische aanwijzingen,datkoolzuur inde toekomst een
aanzienlijke verandering inhetklimaat zoukunnenveroorzaken alseengevolg van eenverstoring vandestralingsbalans vandeaarde,indiendewarmte doorde steedsgro-
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terwordende koolzuurgasconcentratie nietmeer involdoendemate zoukunnenontsnappen.Heteffect istevergelijkenmetdewerkingvan eenbroeikas (" greenhouse effect " ) •
Hetklimatologische systeemvan deaarde is zeercomplex.
Iedereverstoring vanhetevenwichtkan eenhelereeksvan
effecten inbeweging zetten,dieofwel deverstoring kunnentegenwerken ofwelversterken.Er iseenbreed scale
vanvoorspellingen gedaan,gebaseerd opmodellen endiversescenario's.Zijwijzenvooral inderichting van eenrelatief sterke temperatuursverhoging aandepolen,met als
gevolg ineerste instantie eenafnamevandeoceaanluchtcirculaties. Zeerwaarschijnlijk zalalsgevolg daarvan
hetglobale regenpatroon veranderen.Natte moessonsof
subtropische regens kunnen gaanverdwijnen,vruchtbaregebieden zullen zichkunnenverplaatsen met ingrijpende consequenties voordevoedselvoorziening (5).
Hoewel hetkoolzuurgasgehalte vandeatmosfeer reedsnu
duidelijk istoegenomen,kunnende gevolgen indevorm
van een temperatuursverhoging nognietworden vastgesteld.
Ditwordtmede veroorzaakt doordatwe temakenhebben met
fluctuatiesvan de gemiddelde aardoppervlaktetemperatuur
vanplusofmin 0,5 graad.Ookop zeer lange termijn treden temperatuurschommelingen op,zoals isgebleken uit
geofysische analysesvande afgelopenperiode van 1miljoen
jaar. Uitdeze studiesvolgt,dateennieuwe ijstijd in
aantocht is.Ditbeïnvloedt demogelijkheid omhet "greenhouseeffect " opkorte termijnwaar tenemen.Wanneer
deze ijstijd zaloptreden,ismetgeenmogelijkheid aan
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tegeven.Zewordt evenwel nietbinnen 2000jaarverwacht.
Demeestwaarschijnlijkemodellen geven aan,datbinnen
honderd jaarbijeen toenamevan de fossielebrandstofconsumptievan 4,3% degemiddelde aardoppervlakte temperatuur
zal zijn toegenomenmet 2 - 1 1 graden.
Demogelijke klimaatsveranderingen tengevolge vanveranderingen inhetmilieu zijn overigens van een dusdanige omvang,datondanks alleonzekerheden over deernstvan het
probleemonderzoek opditgebied blijvend gestimuleerd zal
moetenworden.

Methetgeen inheteerste gedeelte vanmijnbetoog isgezegd,heb ikwillen aangeven,datmetbetrekking totde
tijd,datde evolutie vanhet levenopaarde zichheeft
voltrokken,de thans lopendeprocessen zich ineenhoog
tempoafspelen.Onze zogenaamde lange termijnplannen of
toekomstvoorspellingen zijn steedsmagere extrapolaties
over eenrelatiefkorteperiode.Dewaargenomen en teverwachten veranderingen inhetmilieu zijn indezekorte
periode tenopzichte vandeachter ons liggende fylogenese
vandusdanige enorme omvang,datdemens zich daaraan
dreigt tevertillen. Zij zijn ermededeoorzaak van naast
deonvoldoende kennisvandemechanismen vandeprocessen,
diehetverloopvandeontwikkelingen inhetmilieubepalen,datdevoorspellingen vande toekomstige situaties zo
onnauwkeurig kunnenworden uitgevoerd.Vele interpretaties
vandezevoorspellende studies zijnvaakmogelijk,hetgeen
hetnemenvan de juistemaatregelen inbestuurs-enbeheers-
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aangelegenheden uitermatebemoeilijkt.Welke de juiste
maatregelen zijn,wordtopbasisvanmoeizaam afwegen van
belangen oppolitieke grondenbepaald.Vaak denken deverschillendemogendheden duidelijk andersover dezelfde problematiek.Enaangezien velemilieuvraagstukken slechts
internationaal kunnenworden aangepakt,zaleen waarachtige
samenwerking eerstdanmogelijk worden, indiende diverse
landendaartoe economisch worden gedwongen.
Om tekomen toteennadere aanduiding vanhet terrein van
de luchthygiëne en luchtverontreiniging, waarin dooronze
vakgroeponderwijswordtgegeven enwaarop zijonderzoek
verricht,ishet noodzakelijk enkele relevantebegrippen,
diedebasisvoor ditprobleemgebied vormen,nader aan te
duiden.Naastdeverschillende definities van hetmilieu
vanuitdeoptiek vanbepaalde disciplines ofvanuitde
mens alscentrale figuur,wordt tegenwoordig veelalmilieu
omschreven alsdeomgeving ofderuimte,waarin organismen
levenenwaarmee deze inwisselwerking verkeren of door
middelwaarvan deze kunnen leven.Omgevingwordtookwel
beschouwd als zuiver abiotisch ofanorganisch,terwijlanderenonder milieuweer verstaan degehele levende natuur *
enhetabiotischedeel samen.Naarmijnmening isdeoorzaakvandegroteverscheidenheid aandefinities gelegen
inhetfeit,dathetmilieu verschillende gedaanten heeft
afhankelijk van het levendeorganismevanwaaruitmen het
milieuwilbeschrijven :vanuitdemensofvanuitdeplanten-endierenwereld.
Inzijnalgemeenheid zouikhier het mïli-eu willen defi-
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nieren alshet geheel,de totale matrix,vandieomgevendeelementen of uitwendige factoren,dieopenigerlei wijze
invloed uitoefenenopdeontwikkeling, de levensmogelijkhedenenhet gedrag vaneenbepaald organisme.Dit lijkteen
onhandige formulering,omdatdan voor elke soort van leven
een andermilieu geldt.Aan de andere kantheeft dit duidelijke consequenties voor de afgeleide en samenhangende
begrippen, zoalswe later zullen zienenkan mogelijk veel
onduidelijkheid enverwarringworden verklaard envermeden.
Hoewelde algemenebeschrijving vanhetmilieuook gegeven
kanworden vanuit eenbepaald individu, geef ik inhetkader vandeproblematiek van demilieuhygiënische studie aan
deLandbouwhogeschool de voorkeur aaneenmilieuvisie,
gezienvanuiteenbepaalde soortvaneen levendorganisme.
De kwaliteit

van het milieu

bepaalt nudematewaarinhet

organisme zichkanontwikkelen, inlevenhouden,voortplanten of dewijzewaarophet zichgedraagt.De kwaliteit
vanhetmilieu isderhalve geen eenduidige grootheid. Deze
hangt immers afvanhetorganisme vanwaaruitdekwaliteit
inbeschouwingwordt genomen.Men zoudekwaliteit vanhet
milieuvoor eenbepaald levendorganisme optimaal

kunnen

noemen,indien deomstandigheden (zijnmilieu )zodanig
zijn,dat ditorganisme zichoptimaalkanhandhaven ofontwikkelen.Men zouookkunnen zeggen,dathetwelzijn vanhet
organisme in zo'ngevaloptimaal is.Het zalechter niet
eenvoudig zijnvastte stellenwatonder optimaal indit
verband zoumoetenworden verstaan enwanneer menvaneen
optimale situatie kan spreken.Het iswelhaast eennatuur-
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wet tenoemen,dathet idealewelnooitbereikt zalkunnenworden.Hetbegripoptimaal zaldanook gezien moeten
worden als :zogoedmogelijk.Het zalvormkrijgenbij
hetafwegenvanbelangen enhet zalderhalvebepaaldwordendoorpolitieke,religieuze ofethische overwegingen.
Kaneenbepaald soortvan levennietoptimaal functioneren,
danwordtvaneen milieuprobleem

gesproken.Het optimaal

functionerenenhetmilieuprobleem zijnbeide subjectieve
begrippen enwordenbeidepolitiek, religieus enetisch
bepaald. De zojuistgeformuleerde definitie vanhetmilieu
isegocentrisch tenoemen tenaanzien vanhetbeschouwde
organisme.Eenoptimale kwaliteitvanhetmilieu voor één
bepaald organismekanbetekenen,datvoor andere organismen
debestaansvoorwaarden volledig afwezig zijn.
Eenbelangrijke factor inhetoptimaal functioneren vaneen
organisme,voortkomend uitde algemene levensvoorwaarde,
is, datdeomstandigheden eenmaximale gvoei toelaten.Deze
voortplanting tothetmaximale isevenwelbegrensd doorde
gelimiteerde hoeveelheden voedsel

enruimte,die terbe-

schikking staan.Omdatveelalheteneorganismehet voedsel
vormtvoorhetandere spelenook de

beschuttingsmogelijkhe-

den eenbelangrijke rol.Doorhetopeisen vandeprimaire,
meest fundamentelebiologischebehoeften zoalsvoeding en
beschutting enhetproduceren vanhetnatuurlijkeafval,
alseengevolg van degroei enontwikkeling vaneenorganisme,verandert dekwaliteit vanhetmilieu.Ditkan voor
heteneorganisme gunstig zijnmaar voorhetandereongunstig.Men zoukunnenstellen,dat,indieneenbiologisch

17
evenwicht zichheeft ingesteld,dekwaliteit van hetmilieu
constant is.Letwel,deze stelling kannietwordenomgedraaid :het isduidelijk,datmen nietkan spreken van een
biologisch evenwicht,indiendekwaliteit van eenbepaald
milieu constant is.Er zijn immers voorbeelden tegeven waar
dekwaliteitvan hetmilieu constant ismaarwaarbij geen
levenmogelijkis.
Ook kanmen inzo'nbiologische evenwichtssituatie nietaangevenofmenmeteenoptimale situatie tedoen heeft,gezien
depolitieke destinatievanhetbegripoptimaal.Wel kan men
stellen,dat ineendergelijk evenwichtdegenoemde natuurlijke afvalproducten langschemische, fysische ofbiologischeprocessen uiteindelijk worden omgezet inproducten,
diede groeiofontwikkeling vanorganismen nietstoren,
danwel inproducten,die alsvoedingsstoffenweer terbeschikking komen. Inhet lichtgezienvande fylogenese moet
bijbiologisch evenwicht echter sprake zijnvan eenquasi
constantemilieukwaliteit.De samenstelling vande atmosfeer
iszoals reedsgezegd, inde loopvande evolutie veranderd
van karakter vananaëroob naar aëroob,waarbij gedurende
velemiljoenen jarende zuurstofconcentratie inde atmosfeer
isopgelopen tothethuidigepeilvan20%.
Temiddenvan alle thans levendeorganismen neemtvooral de
mens eenbijzondere plaats indoor zijnvergevorderd creatiefdenkvermogen.Feitelijkheden,die in zijngeheugen zijn
opgeslagen,kanhijcombineren en zokomen totnieuwe gedachtenen ideeën.Ten aanzienvandekwaliteitvan het milieu
heeftdeze intelligentie eigenschapvandemens enormecon-

sequenties enwel aandeenekant,doordathijnaast zijn
natuurlijke ofdierlijke behoeften zoalsvoortplanting,
voeding enbeschutting,ook zijn specifieke intellectuele
behoeften heeft,terwijl aandeandere kanthijdemogelijkhedenbezit indenatuurlijke processen vanbiologische, fysischeofchemische aard integrijpen.Het is
doordebevrediging van zijn intellectuelebehoefte,dat
demensdedelfstoffen,dievaak ingeconcentreerde vorm
m deaardbodem aanwezig zijn,op steedsgrotere schaal
toepastals grondstoffen voor zijn composities.Watvervolgensmetdeze stoffen gebeurt,isbekend :door debetrekkelijke houdbaarheid vandeconsumptiegoederen en
doorhetverbruikskarakter vandevelegeproduceerde artikelen,komendezedelfstoffen tenslotte inallemogelijkevormenweer inhetmilieu terecht,maar nu in fijn
verdeeldeof verdunde toestand. Sindsde industriëlerevolutie vormtdeze extramenselijke afvalproductie door
zijnvaak schadelijke effecten opdealgemene levensmogelijkheden in sterk toenemendemate eenernstig milieuprobleem.Veleorganismen kunnen alsgevolg vandezeactiviteiten nietmeeroptimaal of inhetgeheel nietmeerfunctioneren,metals gevolg,datook dekwaliteitvandelevensomstandigheden voor demens zelfduidelijk zijnafgenomen.Hijmaakt immersdeel uitvan éénvan develezogenaamde ecosystemen,die in feite niets anders zijndan
combinaties vanorganismen,waarvan hetoptimaal functionerenaan elkaar gekoppeldis.
Deextramenselijke afvalproductie isook voor een deel
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hetgevolg van het feit,datvolledige omzettingen van
chemischeofvan fysische aard,denk aande chemische
procesindustrie ofaandeenergievoorziening, nimmergerealiseerd kunnenworden.Degiftige werking vandeontsnapteverbindingen ende thermische verontreinigingen
verlagen dekwaliteitvanhetmilieu.
Geluidsoverlast,verkeersonveiligheid, uitputting van de
natuurlijkehulpbronnen, radioactieve afval,ontbossingen,
landschapsontsiering doorwegen, inpoldering, dijkaanleg,
afsluiting van estuaria e.d., ommaar eenwillekeurige
greep tedoen,zoudenook gezien kunnenworden alsmilieuproblemen,veroorzaaktdoor debehoeftebevrediging van het
menselijk intellect.Van geheelandereaard zijnmilieuproblemen veroorzaaktdoor overmatige groeivan bepaalde
organismen.De explosieve toename vande wereldbevolking
metalsgevolg een tekort aan ruimte,isdaar een voorbeeld
van. Deze kan eenernstige bedreiging betekenen voor het
voortbestaan vandemensheid.Minofmeer direct hiermee
samenhangend kanook hetvolslagen absurdebewapeningssysteem alseenvandegrootste zoniethetgrootstemilieuprobleem vandeze tijd gezienworden.
Het zalU opgevallen zijn,dat ikbijdeopsomming vande
milieuproblemen hetwerkwoord kunnenheb gebezigd. Optimaal
functioneren enderhalve ookwanneer sprake isvan eenmilieuprobleem hangen immersafvanpolitieke overtuigingen.
Het isdaarom.duidelijk,datniet iedereende genoemde
milieuproblemen even zwaarweegtof zelfs niet als zodanig
ziet.Dedreigende overbevolking bijvoorbeeld wordt inde

20
derdewereld nietoveralals eenprobleem beschouwd.

Het isverheugend teconstateren,datop nationaal niveau
de laatste jaren zowelde industrie alsdeoverheid een
meerjarenbeleid trachten terealiseren voorhunrespectievelijke activiteiten.Demogelijkheid toteen afstemming
voor eenpreventief milieubeleid isdaarmee inprincipe
aanwezig,voorzover deoorzaak vandemilieuproblemen bij
deindustrie dientgezocht teworden.Afstemming met andere
departementen tenaanzien van hetmilieuvraagstuk wordtgetracht tebereikendoor deaanstelling vandeMinister van
Volksgezondheid enMilieuhygiëne alscoördinator bijde integratie vanhetmilieubeleid inhettotalebeleid van de
regering.Ookmet datdoel iedeRaadvoor de Ruimtelijke
Ordening omgezet indeRaad voordeRuimtelijke Ordening
enMilieuhygiëne,waarin eenachttalministeries vertegenwoordigd zijn.
Inhet lichtvandecoördinatie isdeWetAlgemene BepalingenMilieuhygiëne vangrotebetekenis.Het iseenkaderwet,
waarin deprocedures van eenaantalwettenophetgebied
vandemilieuproblematiek worden ondergebracht.Men beoogt
daarmee debeleidsmatige bezwarenvande sectorale wetgeving
teondervangen.Sommige vormenvanmilieubelasting vielen
onder deanderewetten tussendewal enhet schip,waarbij
hetnietduidelijkwaswieopbepaalde activiteiten met het
toezichtwasbelast.Dewetregeltonder anderede inspraak,
beroepsprocedures,engaatvoorzien ineenuniforme regeling
voorhetvergunningenstelsel. Opelk overheidsniveau vraagt
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de realisatie van hetmilieubeleid veelmankracht, zoals
voorhetuitvoerenvandewettelijke bepalingen enregelingen envoor het toezichtopdenaleving daarvan. Echter
ismededoor gebrek aanmiddelen eengroteachterstand ontstaan indeze zobelangrijkewerkzaamheden. Een illustratie
daarvanblijktuiteen studievanTwijnstra enGudde.Volgensdeze studie zijn inNederland 315.000hinderwetplichtigebedrijven.Hiervan heeft slechts 25%eenvergunning(7),
Gesteld,dathetafgevenvan eenvergunning gemiddeld vijf
mandagen kost,danbetekent dit,datalleen alvoor hetwegwerken vandeachterstand indevergunningverlening meer dan
5000manjaren nodig zijn.Het istehopen,dateenherzieningvandeprioriteiten indebesteding vanons nationaal
inkomen nog eensooit zalmogen leiden totmeer ruimte ten
behoeve van eenadequaatmilieubeleid. Overigens zaleen
efficiënte afhandeling van devergunningverlening zeerbevorderdworden doordeprocedure inprojectvormuittevoeren,waarbijvande zijde van deoverheid éénman aanspreekbaar is.Hiervan zijn reedsbevredigende voorbeelden tenoemen.
Als resultaatvanmaatschappelijkeontwikkelingen zijneen
aantalbelangrijke regelingen tot stand gekomenof invoorbereiding,dieookopde studieMilieuhygiëne aandeLandbouwhogeschool zijnweerslag heeft,zoals:
- dewettelijke regeling vanmilieu effect rapportering
(MER),waarbijdeconsequenties vanbepaalde handelingen
voor hetmilieuvan tevorenmoetenwordenaangegeven,
vervolgens
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-debeleidscoördinatie inzake gevaarlijke stoffenvan de
bron totaandeverwerking totafval,en
-hetbeleid tenaanzienvandeveiligheid buiten hetbedrijf,waarbij regelingen zijnopgesteld inhetgeval van
milieu-incidenten enrichtlijnen inzake rampenplannen.

Dames en üeven,
Inhetvoorgaande heb ikU in grove lijnen eenschetsgegevenvandeontwikkeling vanhetmilieu endelevende natuur
inrelatie totdeontwikkelingen indehuidige (technische )
maatschappij. Hierbij isvooralde tijdschaal,waarin zich
dezeontwikkelingenhebben afgespeeld en zichnog aanhet
voltrekken zijn,speciaal onder deaandacht gebracht.Tevens isUeenbeeld gegeven vande consequenties vanhet
intellectueel handelen vandemensvoorhetmilieu enin
welkepoverematehij instaat isdezeconsequenties voor
detoekomst teoverzien. Ikheb enigeoverwegingen gegeven
enmilieubegrippen gedefinieerd,waaropwij inde vakgroep
Luchthygiëne en -verontreiniging onzeonderwijstaakwillen
baseren.Het isdaarbijwelduidelijk,datde

mUieuhyg-iënef

omschreven als de zorgvoorhetmilieu,waarmee een zogoed
mogelijk optimaal functioneren van mens,dier enplantwordt
beoogd,eenveelzijdig deelgebied isvandemilieukunde.
Opgrond vandehiervoor genoemde uitgangspunten kom ikdan
opeendefinitie vanmilieukunde,diewat ruimer isdande
definitie,dieopgesteld isdoordeCommissieWetenschappelijkOnderwijsMilieukunde vandeAkademische Raad.Eenbe-
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langrijke afwijking is,datinmijn zienswijze demens in
de algehele problematiek van demilieukunde (nietteverwarrenmetmilieuproblematiek )niet centraaldientte
staan :hijmaakt immers deel uitvan de levendenatuur.
Evenminbehoeftmen zichbijvoorbeeld totuitsluitend ecologische processen tebeperken.Onder mi-tieukunde

zouik

danwillen verstaan dewetenschap,die zichbezighoudtmet
dieprocessen,die zich inhetmilieuafspelen envaninvloed zijnophet functioneren vande levendenatuur (organismen ) .Ookbinnen deze definitie vanmilieukunde vallendemeesteWageninse studierichtingen geheelofgedeeltelijk. Zodat ikmethetgeen inhetRapport vandeBrede
Structuur Commissie Milieuhygiëne isgeconstateerd, het
eensben,dat, zonder veeloverdrijving,men deLandbouwhogeschool ookwel eenHogeschool voorMilieukundige Wetenschappen zoukunnennoemen(8).
Inde Studierichting Milieuhygiëne zijn thans driedifferentiaties ondergebracht,die debelangrijke compartimentenvanhetmilieu,bodem,water en lucht,totonderwerp
hebben.Een uitgebreide omschrijving vande doelstellingen
en takenvandezevakgroepen vindtmenopvoortreffelijke
wijze geformuleerd inhet zojuist genoemde rapport vande
Structuurcommissie,waarin tevens eenbeeld isgegeven van
de vele aspecten,diedaarmee innauw verband staan,als
debijdragen vanoverige vakgroepen aande Landbouwhogeschool
aanhetonderwijs enonderzoek indemilieuhygiëne,maatschappelijke aspecten,organisatie,arbeidsmarkt,etc.
Voedingkanals vierdebelangrijke milieucompartiment
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wordengezien.Deproblematiek vande levensmiddelenhygiëne
is evenwelonderwerp vanstudievoorde studierichtingen
Levensmiddelentechnologie enVoeding.
DestudieMilieuhygiëne aandeLandbouwhogeschool wordtgepresenteerd alseen integralemultidisciplinaire opleiding
opacademisch niveau.Dezepresentatie isduidelijkverschillend vandeopzetaanandereonderwijsinstellingenin
Nederland,waarmilieukundeofmilieudisciplines als cursus
ofbijvakworden gebracht alsmogelijke aanvulling opbepaaldeopleidingen. Ikben vanmening,datbeide vormen van
onderwijs ophetgebied vandemilieukunde noodzakelijkzijn.
Eengrootvoordeel van eenmultidisciplinaire opleiding,zoalsdataandeLandbouwhogeschool wordt gegeven,is,datde
studentvanhetbegin afaankennis kanmakenmetverschillendebelangrijkewetenschappen,diebijdemilieuproblematiek vangrotebetekenis zijn.Zijkunnendaardoor eenbeter
begripverkrijgenvandemaatschappelijkeverhoudingen,waarbinnen zijhunwerkzaamheden zullen verrichten en zullen
daardoor gemakkelijker in staat zijnmaatregelen teontwikkelen,uittevoeren entebeoordelen,innauwe samenwerkingmetdeskundigen opanderevakgebieden.Voor derealisatievanhetonderwijs indeze zin zal intensieve samenwerkingmetdiverse vakgroepen vande Landbouwhogeschool
alsookmet instituten enoverheidsinstellingen daarbuiten
eenabsolutevoorwaarde zijn.Eennoodzakelijkeondersteuningvanhetonderwijs indeMilieuhygiëne ishet actief
bezig zijnmetdematerie,datgestaltekrijgt inhetleeronderzoek. Eengoedevorm hiervoor isbijvoorkeur eenpro-

25
jectgewijzeopzetvanhet leeronderzoek,vooral indien in
ditonderzoek meerdere vakgroepenparticiperen. Daarnaast
ishet evenwelook noodzakelijk onderwerpen inhet kader
vanhet leeronderzoek uit tevoeren,die mee-rspecialistisch-technisch dandirectmaatschappijgericht zijn,waarbijeenbepaald deelprobleem veelal tenbehoeve van een
groterprojectwordtuitgediept.
Ondankshetmultidisciplinaire karakter vande studiemilieuhygiëne zalpractisch elkedifferentiatie indeze richting alsookdeoriëntatieLuchthygiëne en -verontreiniging
onderbouwd moeten zijndoor een gedegenpakket vande exacte
vakken alsscheikunde,natuurkunde,biologie,wiskunde en
proceskunde.Door dehogeeisen,die gesteldworden aande
indezerichtingpas afgestudeerde ingenieur door demaatschappij, ishetnoodzakelijk,datde jongedeskundige op
ditgebied eengoede kennis vanhet exactevakkenpakketbezit,alsmedeover de nodige experimentele vaardigheidbeschikt.Hij zal zonder al tebezwaarlijke lacunesopelk van
dedeelgebieden vande luchthygiëne en-verontreiniging studiesmoeten kunnen aanzetten,begeleiden enover deproblematiek opdie gebieden gefundeerde meningen ofbeoordelingen
moeten kunnen formuleren.De typerende karakteristieken van
de luchthygiëne en -verontreiniging zoalshetonderhevig zijn
aan zeer sterke fluctuatiesvandekwaliteitvande atmosfeer
( statistiek, interpretatie )ofhet zichafspelenvan processen inhet sporengebied (fysio-chemischeenanalytischinstrumentele problematiek )vereisen goede inzichten inde
exactebasisvakken. Steeds dient inhetoog gehouden te
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worden,dat indepraktijkdoorgaans de jonge ingenieur
eerst enige jarenvaktechnische ervaring zalmoetenopdoenofresearchwerkzaamheden zalmoeten verrichtenalvorens zijnpersoonlijke enmaatschappelijk-technischeontwikkeling zodanig zullen zijnontplooid,dathijopbeleidsniveau aanonderhandelingen zalkunnendeelnemen.
Inhetonderwijs,datdooronzevakgroepwordt verzorgd,
zullen steedsop grondvanmaatschappelijke ontwikkelingen
nieuweelementenworden ingebouwd. Zo zalonder de titel
Milieuveiligheid onder andere ruimeaandachtwordenbesteed
aandemogelijke effecten van aldan nietbij calamiteiten
vrijkomende gassen.Hierbijverheugenwijonsop samenwerkingmetdesectieProceskunde vandevakgroep Levensmiddelentechnologie. Eveneens inverband metde ontwikkelingen
indemaatschappij isnoemenswaardig hetvoorstel,datgedaan isombinnen de studierichtingMilieuhygiëne naast
water,bodem en lucht tekomen toteenvierde differentiatie :de leervandeBedrijfshygiëne.Naasteenaantalanderevakgroepen zalookdevakgroepLuchthygiëne en-verontreiniging aandeze studieeenbijdragewillen leveren.
DeBedrijfshygiënesluit tevensgoed aanbijhet zojuist
genoemde deelgebied vandeMilieuveiligheid.Voor beide
onderwerpen isreedsbinnendeLandbouwhogeschool enin
hetbijzonder binnende studierichting Milieuhygiëne in
belangrijke matebasiskennis aanwezig.Metde voorgestelde
nieuwedifferentiatieBedrijfshygiënewordt stellig ineen
reedsgesignaleerde behoeftevoorzien(6).
Ookhetprobleemgebied effecten opplantendoor luchtver-
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ontreinigende componentenheeftde grote aandacht vande
vakgroep. Echter,dezeaandachtbehoeft een duidelijke
ondersteuning,waarbijgedachtwordt aaneen deeltijdse
docent.
Voor eengoede ondersteuning enbegripvandieonderwerpen,
dieinhetonderwijsprogramma zijnopgenomen,heeftde
vakgroepLuchthygiëne en -verontreiniging eenonderzoekprogramma,datvooral gericht isop eengeïntegreerde aanpak vandeproblematiek. Hierbij istevens ruimte voor het
uitdiepen vandetails voorzover deze relevant zijnbinnen
het totaleprobleem. Hetonderzoekwordtdanook uitgevoerd
onderéén themametde titel :"karakterisering vanluchtverontreinigingssituaties inrelatietotmogelijke effecten",
Eenaantaldeelproblemen,diedaaronder vallen,worden uitgevoerd onder leiding vandemedewerkers vandevakgroep of
worden doorhenmede begeleid.
De samenwerking metdevakgroepen ophetgebied vanhet
onderwijs enonderzoek ishetmeest intensief indegezamenlijkeprojecten. Inhetonderzoek naarde verspreiding
endepositie vanverkeersaerosolen bijvoorbeeld,waar de
dispersie vangassen enaerosolen,dedepositie endemutageniteitvande aerosolenbelangrijke onderwerpen zijn,
participeren devakgroepen Natuur-enWeerkunde,Toxicologie
enLuchthygiëne enLuchtverontreiniging. Inhet zogenoemde
Provinciemodelonderzoek, waarhetwerkterrein zich inprincipeoverheelNederland kanuitstrekken,wordt thanseen
milieukundige evaluatie van een industrieterrein uitgevoerd.Vele facetten komen ookdaarbij aandeordebetref-
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fendede toxicologie, stank,geluidshinder,planologie,
hinderbeleving doordebevolking en luchtverontreiniging.
Aan ditprojectnemendeelbehalve onzevakgroep ook de
vakgroepenGezondheidsleer,Toxicologie enPlanologie.
Meer voorbeeldenvanprojecten kunnenworden genoemd met
weer anderevakgroepcombinaties.Wijprijzenons gelukkig,
datwijbijdeuitvoering vanonze taak inhogematewordengeïnspireerd doordegoedecontacten enregelmatige gezamenlijke activiteiten met instituten en instellingen
buitendeLandbouwhogeschool.

Dames en Heren3
Aanheteinde gekomen vandeze rede zijhetmij vergund
blijk tegevenvanmijn dankbaarheid jegens Hare Majesteit
de Koningin voormijnbenoeming tothoogleraar aande
Landbouwhogeschool.
HetCollege vanBestuur dank ikvoorhet vertrouwen,dat
zijinmijheeftgesteld envoor deverkregen steun,die
ikopdiverse fronten reeds vanhaarheb mogenontvangen.
Hetverheugtmij zeer,datmijnmoederbijdeofficiële

'

aanvaarding vanmijn ambtaanwezigis.
Veel dankben ikook verschuldigd aanmijnechtgenote voor
haar steunen goederaad.Dineke,bijonsvertrek uitLimburgben jegedwongen geweestveelvuldige contacten van
persoonlijke enculturele aard teverbreken.De tijd zal
lerenof ditooitgecompenseerd zalkunnenworden.In ieder
gevalben ikblij, dat jenu -eveneens op cultureel niveau
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inrelatiebent getreden metdeWageningse studenten.

Dames en Heren Medewerkers van Eet Centraal

Laboratorium

DSM,
Metveel genoegen denk ik terug aandetwintig jaren,waarinikmijnbestekrachtenheb gegeven indienstvande
Nederlandse StaatsmijnenN.V. Ikbeschouw dezeperiode
alsdemeest leerzameinvele opzichten,als de zomer van
mijn leven,waarop naar ikhoop eenvruchtbareherfst zal
volgen. Ikdank Uvoordeveleplezierige en vriendschappelijkecontacten,dievaak verder reiktendan research en
techniek enduidelijk zijnweerslaghadden inonsgezin.
Hetisnietmijnbedoeling,ook alwarehetmogelijk,al
diegenen tenoemen,die inmijnperiodebijDSM van grote
betekenis zijngeweest. Ik gevoel echter debehoefte één
uitzondering temakenenmijndank enbewondering uit te
spreken jegensDr.PietMeerman,diemij inde complexe
wereld vanhetmilieuheeft geïntroduceerd.Onder zijn
leidinghebben zijnkritische inzichten en kernachtige
formuleringen mijzeer geïnspireerd.

Dames en Heren Medewerkers van het Instituut
ziektenkundig

voor

Planten-

Onderzoek,

Sinds deoprichting vandevakgroepLuchthygiëne en-verontreiniging van deLandbouwhogeschool is zijpractisch gesproken steeds uit logeren geweestenheeft zijgenoten van
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Uw gastvrijheid opUw terrein.De nauwe locale verbondenheidheeftgeleid toteennauwe samenwerking ophet gebied
vanhetonderwijs enonderzoek ineen sfeer van collegiale
verbroedering. Heteffectvande luchtverontreiniging op
plantenbijvoorbeeld heeftonsbeider grote belangstelling.
Hetismijnvurigewens, dat er eenmodus gevonden kanwordenom deze samenwerking tebehouden,vooralookna onze
overtochtnaarhetBiotechnion.

Hoogleraren,
staf,

Lectoren,

Leden van de

Dames en Heren Medewerkers aan de

wetenschappelijke
Landbouwhogeschool,

Metde studierichting MilieuhygiëneheeftdeLandbouwhogeschool geeneenvoudige taak opdeschouders genomen.Door
hetmultidisciplinaire karakter zijnvooralbijdeze studierichting vele vakgroepenbetrokken,hetgeen een intensieve
samenwerking,overleg enafstemming vereist.De plezierige
ervaringen,die ik inditopzichthetafgelopen jaarheb
opgedaanmet devakgroepenbinnendestudierichtingMilieuhygiëne enmetvele vakgroepen daaraan grenzend,betekenen
eengrote steunenvertrouwen voor detoekomstige samen-

*

werking. Ikspreek dehoop uit,datdesamenwerking als
ook depersoonlijke contactennogmeer zullen toenemen,
indiende verhuizing vanonze vakgroep naarhetBiotechnion
zal zijn gerealiseerd.
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Dames en Heren Medewerkers van de vakgroep
en

Luchthygiëne

Luchtverontreinigingt

Onze vakgroepheeftnu zoongeveer de leeftijd van zeven
jaarbereikt,een leerplichtige leeftijd, zou jekunnen
zeggen. Ikdenk overigens niet,datmijnbenoeming daarmeeiets vandoenheeft,geziendehoogwaardige kennis
endeskundigheid, die ikopdezenog jonge vakgroep heb
aangetroffen.Ongetwijfeld isditmedehet resultaat van
de voortreffelijke wijze,waarop mijn voorganger dehooggeleerdeJ.G. tenHouten,de vakgroep heeftopgezeten
begeleid. Zijnorganisatorische talenten zijnvoor mij
eenvoorbeeld. Ikprijs megelukkig om samenmetmedewerkers vanhoog niveauhetonderwijs teverzorgenen
onderzoek teverrichten.
Ledenvandevakgroep,ikben jullie zeer erkentelijk
voor jullieenthousiaste inzet endeprettige samenwerking.Hierdoor functioneert devakgroep ineen ontspannen
sfeer. Ikben volvertrouwen,datdeze goede sfeerbehoudenblijft.

Dames en Heren

Studenten3

Volgens hetprotocol van lezingen alsdeze komtU inhet
rijtjeachteraan.Echter,inde feitelijkepraktijk van
hetstudentenlevenbinnen dekaders vandeLandbouwhogeschoolweetU ditaardig tecompenseren.Enterecht.Het
gaatomUw toekomst,waarbij volgensU geenplaats isvoor
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indoctrinatie volgens vastgeroeste of ingeslepenmaatschappelijkeorde.Ikhoopechter,datuitmijnbetoog
voldoende duidelijk naar voren isgekomen,dat ikU niet
tracht teindoctrineren, doch trachttevoorzien vaneen
bijdrage indemilieuwetenschappen opacademisch niveau,
gebaseerdopde zojuistbeschreven uitgangspunten.Alop
diverseplaatsen isgebleken,datUw integrale opleiding
endaardoor integrale visieopdemilieuproblematiek van
grootnutisvooronzemaatschappij, zowel indienstvan
deoverheid, alsvande industrie,alsvandeparticuliere
sector.

Zeer gewaardeerde

toehoorders,

Ikdank U voorUw aandacht.
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