Boekbesprekingen

Tweede rapport van het Comité Europees Natuurbeschermingsjaar 1970
In maart 1971 werd dit rapport aangeboden aan de
minister van CRM, in de hoop hiermede de gehele
regering te bereiken. Rapport I werd in januari 1970
aangeboden. Het comité begint met haar grote teleurstelling uit te spreken over het feit dat van de zijde
van de regering geen schriftelijk antwoord op de
inhoud van rapport l ontvangen is.
Het rapport stelt, dat in het Europees Natuurbeschermingsjaar 1970 (N70), behalve een grote publiciteit en toenemend begrip voor de problemen in
Nederland niets spectaculairs bereikt werd. Men is
geneigd de thans ontstane situatie als volgt te karakteriseren: Als een vooruitgang ten opzichte van een
jaar geleden belijden thans vele particulieren, politici
en overheidsfunctionarissen met de mond de noodzaak voor natuurbehoud en milieubeheer; de daarmee
overeenkomende daden zullen na 1970 tegemoetgezien moeten worden.
Ten aanzien van natuurbehoud en milieuhygiëne gelooft men, dat de publieke opinie zich bijzonder snel
heeft ontwikkeld. Men constateert een verontrusting
over een verslechtering van het milieu. Het begrip
"milieuhygiëne" vindt steeds meer ingang in relatie
tot de zorg voor het menselijk milieu en de technische
aspecten daarvan. Men pleit voor het woord "milieuzorg" als een beter begrip. Het Comité N70 heeft erop
gewezen, dat tussen de mens enerzijds en de natuur
(levensgemeenschappen van planten en dieren) anderzijds een directe en onverbrekelijke relatie bestaat.
Men wijst op de eerste levensbehoeften van de mens
in de vorm van zuiverheid van bodem, water en lucht,
gekoppeld aan het voortbestaan van wilde planten en
dieren. Huidige standpunten zullen wellicht beslissend
zijn voor de keuzemogelijkheid van de komende
generaties. Het comité wijst op het gevaar van overschatting van technische mogelijkheden bij sommige
vormen van landinrichting en landontwikkelingsplannen. Het inrichten van nieuwe terreinen als
"natuurreservaten", hoe waardevol ook, kan geen
compensatie betekenen voor het verlies van natuurlijke milieus. Een aantrekkelijk recreatiepark voor
rustzoekenden is nog geen natuur.
Voorts signaleert het comité de gedachteontwikke198

ling rondom het probleem van welvaart versus welzijn. De vanwege het Comité N70 uitgegeven brochure
"Welvaart-welzijn-nietzijn" heeft hiertoe bijgedragen.
Het rapport II geeft een terugblik op enige belangrijke passages uit rapport l, met het verzoek aan de
uitvoering van deze als urgent beschouwde zaken
aandacht te schenken. Het gaat hier om de instelling
van een natuurreservaat van Europese allure, de
positie van het Waddengebied, de Wet bedreigde
diersoorten en de invoer van roofvogels en uilen.
Het rapport behandelt de activiteiten in het Europees Natuurbeschermingsjaar 1970. Het geeft een
opsomming van de door het comité zelf georganiseerde of financieel gesteunde acties en de door
universiteiten, scholen, verenigingen, actiegroepen en
particulieren georganiseerde manifestaties.
Tijdens het door het comité in november 1970 georganiseerde Nationaal Appel in het Kurhaus te Scheveningen werd een beroep gedaan op de Nederlandse
bevolking zich te bezinnen op de zaken van natuurbehoud en milieubeheer en deze gedachten uitte
dragen. Als discussiestuk werd het Milieumanifest
aangeboden.
Het rapport wijdt voorts enige passages aan het
Waddengebied en de weidevogellandschappen en
geeft een overzicht van de volgens het comité na 1970
noodzakelijke werkzaamheden.
Men hoopt dat de vele woorden die in het Natuurbeschermingsjaar zijn uitgesproken gevolgd zullen
worden door evenzovele daden; de Natuurbeschermingsraad en de Contact-Commissie voor Natuur- en
Landschapsbescherming zullen het werk van het
Comité N70 zo mogelijk overnemen en voortzetten.
In de bijlagen bevindt zich de complete tekst van het
Milieumanifest, samengesteld door de heren Cavé,
Perdeck en Stortenbeker, alsmede een aantal resoluties en tenslotte een overzicht van de samenstelling
van het Comité N70 en de daarbij behorende werkgroepen.
Het geheel is niet vlot leesbaar door de vervlechting
van ambtelijke taal, meer emotionele passages en
een grote hoeveelheid documentatie.
C. J. Stefels

Milieubesef
Een enquête naar de betrokkenheid van de Nederlandse bevolking met de problematiek voortvloeiend
uit de aantasting van het natuurlijk leefmilieu.
Een uitgave van het Ministerie van CRM, september
1970.
In het kader van het Natuurbeschermingsjaar 1970
is een enquête gehouden onder een voor Nederland
representatieve steekproef van ruim 1100 personen.
Men wilde nagaan in hoeverre de Nederlander zich
bewust is van en zich betrokken voelt bij de huidige
milieuproblematiek, met name de milieuverontreiniging
en de aantasting van natuurgebieden.
De algemene uitkomsten van dit onderzoek wijzen
in de richting van een vrij grote bewustheid ten aanzien van bovengenoemde problemen. De bekendheid
met het Natuurbeschermingsjaar (N70) is bij de jeugd
het grootst; de invloed van de school is merkbaar.
Zeer veel ondervraagden zijn van mening, dat de
maatregelen tegen vervuiling onvoldoende zijn; er is
tevens een zekere bereidheid tot een persoonlijke
bijdrage.
Men heeft nagegaan in hoeverre de ondervraagden
zich "betrokken" voelden bij de milieuproblematiek,
daarbij lettende op politieke keuze, leeftijd en bijvoorbeeld verdeling naar godsdienst. De betrokkenheid
is relatief het sterkst bij personen met een hogere
schoolopleiding, inwoners van het westen des lands,
stedelingen en onkerkelijken. In de leeftijd van 16 tot
24 jaar is de betrokkenheid relatief weinig, daarentegen veel meer onder personen van 50 tot 64 jaar.
De genoten opleiding spreekt hier duidelijk mee, de
mate van welstand veel minder. Jeugdigen maken zich
wat minder zorgen, maar schijnen wel iets te hebben
tegen de industrie als bron van vervuiling.

De enquête geeft een uitvoerig overzicht van de uitkomsten in de vorm van tellingen en tabellen; ook de
vragenlijst is opgenomen.
In het nawoord wordt nog eens gewezen op de versnelling, waarin de aantasting van het milieu o.a. door
de technologische ontwikkeling is geraakt. Aanvankelijk waren het natuurgebieden en bepaalde floraen fauna-elementen, die tengevolge van menselijke
activiteiten gevaar liepen of verdwenen; thans heeft
de problematiek zich uitgebreid tot de biosfeer in zijn
totaliteit Lucht, water en bodem zijn onderdelen
hiervan; ze zijn de elementen voor het bestaan van
levende organismen. Ecologen wijzen op de mogelijk
desastreuze gevolgen van de verstoring van natuurlijke kringlopen; ook de natuurbescherming refereert
thans veel meer dan vroeger aan het behoud van het
totale natuurlijke milieu. Bestrijding van verontreinigingen kan hiervan niet los worden gezien. Juist in het
kader van het Europese Natuurbeschermingsjaar 1970
is deze problematiek voor het voetlicht geplaatst; de
opzet van de onderhavige opiniepeiling sluit hierbij
aan. De uitkomsten kunnen als een bevestiging worden gezien, dat thans door brede lagen der bevolking
de gevaren worden onderkend, die het milieu en ook
de mens bedreigen. De publiciteitsmedia besteden
steeds meer aandacht aan de negatieve fysieke en
psychische gevolgen van milieuaantastingen voor de
mens op een dikwijls alarmerende wijze.
Ondanks het feit dat de behandelde materie hier en
daar wat minder doorzichtig is, kan de publikatie
"Milieubesef" diensten bewijzen aan vertegenwoordigende lichamen, aan bestuurlijke instanties en het
bedrijfsleven om te bepalen of en in hoeverre hiermee rekening gehouden kan worden.
C. J. Stefels
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In zijn voordracht, gehouden ter gelegenheid van de
diësbijeenkomst van de Landbouwhogeschool op
9 maart 1971, heeft prof. dr. ir. F. Hellinga een overzicht gegeven van de ontwikkelingen in de onderwijsprogramma's van de Landbouwhogeschool. Om in
grotere kring bekendheid te geven aan de achtergronden en motiveringen van de verschillende hervormingen in de studieprogramma's en wel in het
bijzonder aan de laatste wijziging, die in het studiejaar
1970-1971 werd doorgevoerd, werd deze voordracht
in zijn geheel afgedrukt in het Landbouwkundig Tijdschrift
In zijn inleiding stelt prof. Hellinga dat wij geconfronteerd worden met grote tegenstellingen: in veel

landen bedreigt de materiële welvaart, die een voorwaarde is voor ons leef- en werkmilieu de kwaliteit
van ons bestaan doordat deze welvaart het voortbestaan van de natuurlijke welvaartsbronnen in gevaar
brengt. Wat de directe gezichtskring van de Wageningers betreft komt dit enerzijds tot uiting in de overschotten van de landbouwprodukten in de industriële
landen, als gevolg van de hoog ontwikkelde technologie en de scherpzinnige wetenschapstoepassing,
terwijl anderzijds, in de landen waar de landbouw het
voornaamste midde! van bestaan is, de landbouwstructuren blijven stagneren ondanks de ononderbroken import van kennis en kunde, van hulpmiddelen
en kapitaal. De onderwijsprogramma's moeten de
199

