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In zijn voorwoord noemt
minister Nijpeis dit rapport de
wetenschappelijke basis voor
het milieubeleid in de
negentiger jaren. Het is
daarmee een belangrijk
politiek dokument. In
Nederland is het de eerste
keer dat een dergelijke
milieuverkenning heeft
plaatsgevonden. Voor de
verschillende hoofdstukken is
een indrukwekkende lijst van
specialisten verantwoordelijk.
Een grote hoeveelheid
onderwerpen wordt uitvoerig
beschreven. Hierbij zijn
inbegrepen mondiale
problemen, zoals aantasting
van de ozonlaag en
klimaatsverandering, maar ook
veelvuldig optredende
kleinschalige problemen zoals
stank, geluidshinder, het
gebruik van
bestrijdingsmiddelen en
chemisch afval. Risico's voor
de volksgezondheid komen
aan de orde, evenals
grondwaterverontreiniging,
kernreactorongevallen en
verontreiniging van onze
oppervlaktewateren. Het kan
daarom met recht het
"statistisch zakboek" van de
milieuproblematiek worden
genoemd.
•

Elk hoofdstuk is in principe opgebouwd uit de volgende paragrafen:
probleemschets; huidige situatie;
voorspellingsmethode; toekomstige
ontwikkelingen bij vastgestelde maatregelen; en toekomstige ontwikkelingen bij extra maatregelen. Daarbij zijn
de verschillende aspecten van de milieuproblematiek op een functionele
manier opgesplitst, zodat men vrij
makkelijk vindt wat men zoekt. Een uitgebreide index was echter erg handig
geweest, omdat bijvoorbeeld luchtverontreiniging in vrijwel elk hoofdstuk in
een of andere vorm terugkomt. Omdat
het rapport zo veelomvattend is, is het
misschien aardig om een deel dat
voor bosbouw en natuurbeheer nogal
actueel is nader te beschouwen.
Luchtverontreiniging en de mestproblematiek komen op een aantal plaatsen aan de orde, maar speciaal aan de
verzuring is ook een hoofdstuk gewijd.
Veel onderzoeksprojecten op dit terrein worden gecoördineerd door het
RIVM. Daarom kon er zeer veel wetenschappelijke informatie gebruikt worden om te komen tot een degelijke
beleidsonderbouwing. fn dit hoofdstuk
staat zowel informatie over de emissie
van verzurende stoffen als over de effecten die dit op bodem en vegetatie
heeft. De jaarlijkse inventarisatie van
de Nederlandse bosvitaliteitvan de Directie Bos- en Landschapsbouw
wordt ook uitgebreid besproken evenals de vergrassing van de heide.
Uit de huidige trends worden met de
hulp van rekenmodellen toekomstvoorspellingen gedaan over verdergaande verzuring. Hierbij kunnen verschillende emissiescenario's worden
doorgerekend. Op basis van veronderstellingen over de ontwikkelingen
in autogebruik, industrie en veehouderij kan de invloed op bossen en natuurterreinen worden geschat. Bij de
nu voorziene maatregelen zal de hoeveelheid potentieel zuur iets dalen tussen 1980 en 2010, maar niet voldoende om de gewenste waarden te
halen. Het ziet er dan somber uit voor
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wat betreft de vitaliteit van het bos, de
toestand van de heide en het nitraatgehalte in het grondwater. Indien extra
maatregelen worden genomen ziet
het er wat beter uit, hoewel blijkt dat
veel maatregelen pas na lange tijd
rendement opleveren. Voor bepaalde
gebieden in Nederland, de Peel met
name, zal het niet meevallen de depositie tot het gewenste niveau terug te
brengen.
Volgens minister Nijpeis dwingt dit
rapport de overheid, het bedrijfsleven
en de burgers tot bezinning op de toekomst. Hij sluit zijn voorwoord af met
de woorden: "We moeten onze zorgen
voor morgen omzetten in daden die
kunnen voorkomen dat onze zorgen
morgen de zorgen van onze kinderen
zullen zijn." Het rapport geeft veel inspiratie voor deze daden. Het is
daarom niet verwonderlijk dat de rapporten als warme broodjes over de
toonbank vliegen.
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