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Bijna al het onderzoek op het gebied van verzuring
in Nederland is gecoördineerd binnen het additioneel Programma verzuringsonderzoek. Een eerste
fase van het programma werd gestart in 1985 en
geevalueerd in 1988. Dit eindrapport heeft betrekking op de tweede fase, die in 1990 werd afgesloten.
Het (in het Engels geschreven) eindrapport behandelt op overzichtelijke en heldere wijze de verzuringsproblematiek aan de hand van de onderverdeling:
- ammoniak emissie en de beperking daarvan (14
pag.);
- de depositie van verzurende stoffen (45 pag.);
- effecten op bossen en bosbodems {42 pag.);
- effecten op heidevelden (7 pag );
- analyse van verschillende depositie- scenario's
met het "Dutch Acidification Systems Model" {58
pag.};
- critical loads (hoeveelheid depositie waarbij nog
geen schade optreedt) en critical levels (concentraties in de atmosfeer waarbij schadelijke effecten kunnen optreden) (10 pag,).
De inhoud van deze hoofdstukken wordt niet alleen
kernachtig samengevat (21 pag.), maar in een bijlage ook nog onderworpen aan een kritische beschouwing door een team van internationale deskundigen.

Een overzicht van alle projecten en publicaties uit de
eerste en tweede fase van het verzuringsonderzoek
completeert dit naslagwerk over verzuringsonderzoek in Nederland.
Het boek vormt een belangrijk basisdocument voor
het beleid ten aanzien van vermesting en verzuring
in Nederland. Voor degenen die de Engelse taal
meester zijn en zich serieus willen verdiepen in de
problematiek van de luchtverontreiniging en de invloed op bodem, grondwater, bossen en korte vegetaties vormt dit boek een onmisbaar naslagwerk.
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Produktinformatie
Om aan de huidige milieu-eisen tegemoet te komen
heeft de fabrikant van afkortzaag- en kloofmachines
Posch uit Oostenrijk een geheel nieuwe versnipperaar ontworpen en gebouwd. Om composteren te
bevorderen dient het afval optimaal verkleind te worden. Met het systeem van slag hamers in plaats van
messen wordt het biologisch materiaal en het houtafval als het ware vezelig en de schors van het hout
wordt open gelegd. Dit is een belangrijk gegeven
voor het composteringsproces omdat dan de oppervlakte-activiteit vergroot wordt en het ontbindingsproces sneller verloopt. De in Oosterrijk ontwikkelde
alleshakselaar heeft een grote capaciteit. Er zijn twee
modellen leverbaar voor afval tot ca. 70 mm dia. en
tot ca. 120 mm dia. Voor informatie: Ingenieursbureau Peulen, tel. 010-4117166.

Als bijlage zijn verder thematische rapporten opgenomen over:
Emissies van NH3;
Input fluxen vanuit de atmosfeer;
Bodemverzuring en stikstof kringloop;
Biologische en fysiologische effecten;
Geïntegreerde effecten op bossen;
Geïntegreerde effecten op korte vegetaties;
Geïntegreerde modellen;
Vaststellen van "critical loads" en de invloed van
depositiescenarios in evenwicht-situaties en in dynamische bodemverzuringsmodellen.
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