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VERSLAGVANDEVAKGROEPLUCHTHYGIENEEN-VERONTREINIGING
AANDELANDBOUWHOGESCHOOLTEWAGENINGEN
OVERHETSTUDIEJAAR 1979/1980

1.INLEIDING
Indezebrochurewordteenoverzichtgegevenvandeactiviteitenvan
deVakgroepLuchthygiëneenLuchtverontreiniging,toegespitstop
hetstudiejaar 1979/1980,eneenbeknoptesamenvattingoverhetontstaan
vandevakgroep.Aandehandvaneenschemawordendeorganisatie,de
bevoegdhedenendetakenvandevakgroeptoegelicht.
Vooreenuitgebreiderinformatieoverdevakgroepomtrenthaartaken,
plaatsenbetekenisbinnenhetonderwijsendesamenlevinginNederland,
wordtverwezennaarhetStructuurrapport"MilieuhygiëneaandeLandbouwhogeschool " (Wageningen,juni1977).
Deinformatie,dieindezebrochureoverdeVakgroepLuchthygiëneen
-verontreinigingwordtgegeven,isbedoeldvoorelkebelangstellende
binnenenbuitendeLandbouwhogeschool.Voordoctoraalstudenten,die
binnendeStudierichtingMilieuhygiëneeenhoofdvakLuchthygiëneen
-verontreinigingwillengaandoen,iseenapartebrochurebeschikbaar,
waarinderegelsenwerkwijzevandevakgroepzijnbeschreven.Voorde
overigeinformatiewordtverwezennaardeStudiegidsvandeLandbouwhogeschool.
Deopleidingtot"milieuingenieur"isinWageningeneenzelfstandige
studierichtingmeteenvolledigprogramma.Voorstudenten,diedeze
studierichtingkiezen,bevatnaheteerstejaarhetstudieprogramma
reedsdebelangrijkstemilieuvakken.VoorNederlandseenbuitenlandse
begrippenisditeenvrijuniekestudiemogelijkheid,daarveelalmilieuvakkenslechtsinleidendalscursussenen/ofbijvakkenwordengegeven
aanheteindvaneenchemische,biologischeoftechnischestudierichting.
Wastotvoorkorthetformeelslechtsmogelijkdeopleiding inde
MilieuhygiëneaftesluitenalsingenieurWaterzuivering,menkanzich
thansspecialisereninbodem-,water-en/ofluchtverontreiniging.
OnlangswerdMilieuhygiëneofficieelopgenomeninhetAcademischStatuut
alsstudierichtingaandeLandbouwhogeschool.
DeWageningseStudierichtingMilieuhygiënewilnadrukkelijkinhakenop
demilieuvragen,dievanuitdemaatschappijgesteldworden.
DeopleidingindeStudierichtingMilieuhygiëneiseropgerichtte
voorzieningekwalificeerdekrachten,diemaatregelentervoorkoming
ofopheffingvandeverontreinigingvanwater,luchtenbodemkunnen
opstellenenuitvoerenendiehetdaaraanverbondenonderzoekzelf
kunnenverrichtendanwelkunnenlatenuitvoeren.Dezedeskundigen
moeteninstaatzijndeproblematiekvandemilieuverontreinigingvanuitdenatuurwetenschappen zointegraalmogelijk tebenadereneninsamenwerkingmetvakspecialisten zorgtedragenvoorhetleefbaarhouden
vanonsmilieu.ZozijnbijvoorbeeldafgestudeerdenindeStudierichting
Milieuhygiënedoordezemultidisciplinaireopleidingbijuitstekgeschikt
voorhetopstellenvanmilieu-effectrapporten.
DecentralevakkenindeStudierichtingMilieuhygiënezijnwaterzuivering,
luchthygiëneen-verontreiniging,bodemhygiëneen-verontreiniging,toxicologie,gezondheidsleerennatuurbeheer.
Demaatschappelijkeaspectenkunneneventueeltothunrechtkomeninde
keuzevakken.
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2.HETONTSTAANVANDEVAKGROEP
Geziendemaatschappelijkeontwikkelingenachttein1967deSenaat
vandeLandbouwhogeschoolhetnoodzakelijkaanhetvakgezondheidsleereenbelangrijkereplaatstoetekennen.Eendaartoeingestelde
adviescommissiekwamtotdeaanbevelingeennieuwestudierichtingop
terichten,dietijdelijkBiologischeGezondheidstechniekwerdgenoemd.
Indeglobaleopzetvandezestudierichtingwerdookhetvak"BestrijdingLuchtverontreiniging "aanbevolen.Mededoordatdesamenlevingzich
steedsmeerbewustgingwordenvandeachteruitgangvandekwaliteitvan
hetmilieuenmeerenmeermaatregelendoordeOverheidgenomenmoesten
wordenterverbeteringvandezekwaliteitoftervoorkomingvaneenverdereverslechtering,werdin1968eenCommissie"Milieuhygiëne "ingesteldmethetdoeldeSenaatvandeLandbouwhogeschoolteadviserenomtrent"eenstudierichtingophetgebiedvandebeheersingvanhetmilieu
vanmens,plantendier,primairbezienvanuithetoogpuntvandemenselijkegezondheid".HetwerkvandecommissieheeftgeleidtotdeinstellingvandeStudierichtingMilieuhygiënein1969.Deeerste (gast)docent
inditkaderwasIr.IJ.BuurmavanhetRijksinstituutvoordeVolksgezondheid,dieinhettweedesemestervanhetstudiejaar 1970/1971het
collegeInleidingTechnischeMilieubeheersingverzorgde.
In1971werdDr.J.G.tenHouten,directeurvanhetInstituutvoorPlantenziektenkundigOnderzoek,benoemdtotbuitengewoonhoogleraarmetalsleeropdracht :DeKennisvandeLuchtverontreiniging.Eenjaarlaterwerdten
behoevevanhetonderwijsenonderzoekopditvakgebiedeengebouwgeplaatstmetéénpracticumzaalenvierwerkkamers.Deeerstemedewerkers
vandeinmiddelsvakgroepgenoemdeafdelingLuchtverontreinigingwaren
Dr.J.Boleij (wetenschappelijkmedewerker )enP.Heeres (technisch
medewerker ) .In1974volgdedebenoemingvanDr.tenHoutentotgewoon
hoogleraar.Bijhetbereikenvandepensioengerechtigde leeftijdin1976
heeftProf.tenHoutenzijnfunctieneergelegd.
Doordeverdergaandeontwikkelingenophetgebiedvandemilieuhygiëne
binnenenbuitendeLandbouwhogeschoolwerdin1976deBredeStructuurcommissieMilieuhygiëneingesteld.Eenuitgebreidstructuurrapport,waarin
hetond€;rwijsenonderzoekindemilieuhygiëneaandeLandbouwhogeschool
isdoorgelichtinrelatietotactiviteiteneldersinNederland,werdin
juni 1977aandeFaculteitsraadaangeboden.
In 1978isDr.E.H.Adema,researchmedewerkervanhetCentraalLaboratoriumvanDSM,Prof.tenHoutenopgevolgdalsgewoonhoogleraarinde
kennisvandeLuchthygiëneen-verontreiniging.Eenuitbreidingvande
behuizingkoninhetvroegevoorjaarvan 1979wordengerealiseerddoor
deingebruiknemingvaneennoodgebouwmet7werkkamersvoorstafenstudentenvandevakgroep.
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3.PERSONEEL ENORGANISATIE VAN DE VAKGROEP
Depersonele samenstelling van devakgroepper 1augustus 1980is
alsvolgt:

Naam

Functie

Prof. Dr.E.H. Adema

hoogleraar,voorzitter vakgroepsbestuur

Dr.J. S.M. Boleij

wetenschappelijk medewerker,
beheerder

relatie luvo-effecten,
(bedrijfshygiëne)

Dr. Ir.H. Harssema

wetenschappelijkmedewerker,
secretaris vakgroepsbestuur

relatie luvo-meteo,
stank

Ir.P. Hofschreuder

wetenschappelijkmed<=w"rker

aerosolen

Ing.C.G. Booij

wetenschappelijk ambtenaar

milieuveiligheid

W.G. D.M. Braun

technisch medewerker

electronica,
computerverwerking

P. Heeres

technisch medewerker

practica, stank

P. Versloot

technisch/analytisch medewerker

analyse,
voorraadbeheer

H.C.P. Wegh

analytisch medewerker

analyse

J. J. H. Willems

technisch medewerker

aerosolen

mw. J. P. Kieffer-Smits

secretaresse

secretariaat,mergen

mw.C. L. Hôlschervan den Berg

secretaresse

secretariaat,middag

Aandachtsgebied

Deheer Booij is als deeltijdse wetenschappelijkmedewerker (0,4 weektaak )
per 1november 1979bijdevakgroep indienst getreden.
Hetdagelijkse functioneren van de vakgroepwordt geregeld door het
Vakgroepsbestuur,dat inprincipe op elketweedemaandag vandemaand
invergadering bijeenkomt.De verantwoordelijkeinstantie voor het
onderwijs isde Faculteitsraad. De vakgroep is indezehet uitvoerende
orgaan.Ophetgebied vanhetonderzoek isde vakgroepbevoegd nagoedkeuring vanhet onderzoeksthema doordeFaculteitsraad. HetVakgroepsbestuurheeft opverzoek vandevoorzitter Dr.J. S.M.Boleij aangewezen
alsbeheerder tenbehoeve vandevakgroep.Hijis rechtstreeks verantwoording verschuldigd aanhetCollege vanBestuur.Eenorganisatieschemavandevakgroep isweergegeven in figuur 1.
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4.DOELSTELLING ENTAKEN VANDE VAKGROEP
Hetdoel van deVakgroep Luchthygiëne en -verontreiniging ishetverzorgenvanonderwijs enhetverrichten vanonderzoek ophet gebied
vande luchthygiëne.
°it onderwijswordt zowelgegeven als hoofdvak indeStudierichting Milieuhygiëne N-42naastde vakken waterzuivering
enbodemhygiëne en -verontreiniging, en alsbijvakbijandere studierichtingen.Voor de diverse studiemogelijkheden raadplegemen de Studiegids
vande Landbouwhogeschool.
Hetprobleemgebied Luchtverontreiniging kan omschrevenworden aandehand
van degang van verontreinigende bestanddelen door de atmosfeer. Hierbij
kunnen dande volgende deelgebiedenworden onderscheiden.

- hetontstaanvande verontreiniging
- de technologie tervermindering vande uitworp
- de uitworp
-het transport ende verspreiding
- chemische enfysisch-chemische reacties inde atmosfeer
-hetvoorkomenvan luchtverontreiniging op leefniveau (immissieof
toeworp )
- de opname endeeffectenop levende endodematerie.
Inprincipewordt inhet onderwijs aan aldeze deelgebieden aandacht
geschonken als ook aan dewetgeving metbetrekking totde vergunningverlening enaan demaatschappelijkeaspecten,diemetdemilieuproblematiek samenhangen. Het iswelhaast vanzelfsprekend, dataan sommige
deelgebieden vanhetgebodenmultidisciplinaire vakgebied slechts in
nauwe samenwerking met andere vakgroepen adequate aandachtbesteed kan
worden. Ook dediepgang,waarmeebepaalde deelgebieden behandeld kunnen
worden, zal sterkafhankelijk zijnvandedaarvoor vereiste beschikbare
specialisatie.Typisch chemische of typisch technologische onderwerpen
zullen nietbehoren tothetonderwijsterrein vandevakgroep.
Karakteristiek voorhetonderwijs indemilieuhygiëne aan deLandbouwhogeschool ishet vertrouwd makenvan de studentmethetmultidisciplinairekarakter vandemilieuproblematiek op een zodanigewijze,dathij
instaat isopdiverse vakgebieden constructief mee tedenken over en
leiding tegeven aanonderzoek opditterrein.
Zoals reeds indeinleiding er opisgewezen,zijndoordezemultidisciplinaire opleiding de afgestudeerden inde Studierichting Milieuhygiëne
bijvoorbeeld ook zeergeschikt voorhetopstellen vanmilieu-effect
rapporten,voorwerkzaamheden ophet gebied van de vergunningverlening
inmilieudienstenvan deOverheid ofhetbedrijfsleven.
Tegenoverhetgemisaan diepgang inéénenkele discipline indiemate
zoalsdoze aan deTechnische Hogescholen ofUniversiteitenkanworden
eigengemaakt,staatdemogelijkheid voor deLH-student inzichten slagvaardigheid op tedoen ineenmultidisciplinaire problematiek. Niettemin
wordt ookhijbijde vakgroep geconfronteerd metbepaalde specialisaties,
diebijdediverse onderwerpen,onder andereook inhet leeronderzoekprogramma, aan deordekomen.
Hetbehoort eveneens totdedoelstelling vande vakgroep een deskundigheid op tebouwenophetgebiedvande luchthygiëne en -verontreiniging,
nietalleen ter ondersteuning vanhet tegeven onderwijs opwetenschappelijkniveau,maar tevensom desgevraagd deskundige adviezen tekunnen
geven tennutte vande samenleving.
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5.ONDERWIJS
5.1. Colleges, colloquia en practica
Hetonderwijsbestaatuiteenaantalonderdelen,onderwijselementen
genaamd,diedestudentmoetvolgenalseisvoorhetafleggenvan
eenexamen.Voorhetcursusjaar 1979/1980werdingrotelijnenhetvolgendeprogrammageboden.
IndepropaedeutischestudiewerdmedewerkingverleendaanhetverzorgenvandeachtergrondvakkenN-4.
Indekandidaats-Afasewerdeeninleidendcollegeverzorgd" Luchthygiëneen-verontreiniging ",bestaandeuit13dubbelecollege-uren
eneenpracticumgegevenvan 10middagen.Aanbeideonderdelenhebben
77studentendeelgenomen.
Indekandidaats-B fasewerdeenwerkcollegegehoudenvan13dubbeleuren.
Hierinwerdeenaantalbelangrijkeonderwerpendoorstudentenaandehand
vanliteratuurgegevensuitgewerktengepresenteerdenbediscussieerd.
Inhetpracticumopditstudieniveau,dat15halvedageninbeslagneemt,
werdingroepsverbandgewerktaanonderwerpen,waarindestudentenmeer
kritischmetdeluchtverontreinigingsproblematiekendemeettechnieken
bezigwarentervoorbereidingophunonderzoekin
dedoctoraalfase.
AanhetKB-onderwijshebben32studentendeelgenomen.
Indeloopvanhetstudiejaar 1979/1980iseennieuwonderwijselementaan
hetstudieprogrammatoegevoegdvantweewerkweken,waardoordestudenten
indeKB-fasedemogelijkheidwordtgebodeneenzelfaangedragenonderwerp
tebestuderen.Essentieelhierbijis,datdestudenteneenstukwetenschaplerenbedrijvenenkennishanterenophetvakgebiedalsovergang
vanhetkandidaats-naarhetdoctoraalonderwijs.
Indedoctoraalfasewerdinhetafgelopenstudiejaar eencollegevan26
dubbeleurengegeven,waarindoorverschillendedocentenaandachtwerd
besteedaandealgemeneverspreidingsproblematiek,aerosolen,meetstrategieën,milieuveiligheid,milieuwetgevingeneffectenvanluchtverontreinigingopplanten.In21colloquiahebbendoctoraalstudentenverslag
uitgebrachtvanhunpraktijkstagesenleeronderzoeken.Eenoverzichtvan
degehoudencolloquiaen
dedaarbijbehorendeverslagenvindtmen
in
bijlage5.
5.2. Praktijktijd
Eennietonbelangrijkonderdeelvanhetonderwijsin
demilieuhygiëne
vormtdepraktijktijd.Dezedientbijvoorkeurdoorgebrachtteworden
bijtweeverschillendeinstellingen.VoorstudentenmetLuchthygiëneen
-verontreiniging alshoofdvakdienttenminsteééninstellingwerkzaamte
zijnopditvakgebied.Deduurvandepraktijktijdperinstellingbedraagt
driemaanden.Hierinkandestudentervaringopdoeninhettoepassenvan
deverkregenkennisenvaardigheden,eenbeeldkrijgenvandeproblematiek
vandepraktijksituatieenhetwerkenineengroterorganisatorischverbandenzijnblikverruimen,teneindeeenmeergemotiveerdekeuzetekunnen
makenbijhetsamenstellenvanzijnvakkenpakketin
delaatstefasevande
dcotorad)studie.7.oerwaardevolenleerzaamiseenstageinhetbuitenland.
Doeisenvoorgoedkeuringmetbetrekking tot-het.vakspecialistische terrein
vantievakgroepzijndaarvoorminderstringent..
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Inhetafgelopenstudiejaarhebben 11studenteninhetkadervandeVakgroepLuchthygiëneen-verontreiniginghunstagevervuld.Zijdedendit
opdevolgendeadressen:
1.RegionaalInspecteurvoordeHygiënevanhetMilieu,Arnhem
2.DienstCentraalMilieubeheerRijnmond,Schiedam
3.ProvincialeWaterstaat,Utrecht
4.ProvincialeWaterstaat,Gelderland
5.StichtingArbeidenGezondheid,Utrecht
6.KEMA,Arnhem
7.MilieukundigStudiecentrum,Groningen
8.Hoogovens,IJmuiden
9.BureauofAirPollutionControl,NewYersey
10.UniversityofSingapore,DepartmentofSocialMedicineandPublic
Health,Singapore
11.PrimeMinister'sOffice,AntiPollutionUnit,Singapore.
DestageverslagenS-40totenmetS-45 zijninhetstudiejaar 1979/1980
gereedgekomen (ziebijlage2).

5.3. Excursies
Deexcursievoordoctoraalstudentenwerdgehoudenvan1totenmet
9 september 1979met18personen,waarvan2begeleiders.Bezocht
werdeneenaantalinstitutenenbedrijveninenrondStockholm:
TheNationalEnvironmentProtectionBoard,deafdelingmeteorologievan
deUniversiteitvanStockholm,PapierfabriekteSkutskär,hetMinisterie
vanLandbouw,deEnergiecentralevanStockholm (stadsverwarmingen
electriciteit) ,incombinatiemetdevuilverbrandingsinstallatie,
enTheSwedishWaterandAirPollutionResearchInstitute.
HetprogrammavoordezeexcursiewerdverzorgddoorTheSwedishInstitute
teStockholm.Dereiswerdmettweevolkswagenbusjesondernomen.
Op3april1980ismeteengroepvan 18studentenvanhetkandidaats-B
niveaueenbezoekgebrachtaanhetaluminiumproducerendebedrijfPéchiney
NederlandB.V.teVlissingen.
HetInstituutvoorMilieuhygiëne enGezondheidstechniekvanTNOteDelft
ismet33studentenvanhetkandidaats-Aniveaubezochtop29mei1980.
Vertegenwoordigers vandeafdelingBuitenluchtendeHoofdafdelingMaatschappelijkeTechnologieverzorgdendeinleidingenoverdetoepassing
vangaschromatografieinhetmilieuonderzoek enhetontstaanvanfotochemischeluchtverontreiniging.DeexcursiewerdbeslotenmetdegebruikelijkerondritdoorhetRijnmondgebied.
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6. ONDERZOEK
Het is van essentiële betekenis voorhetoppeilhouden vankennis en
kunde,dat doorde vakgroep onderzoekwordtverricht.Veelal zaldit
onderzoek een ondersteuningbetekenen voorhet gevenvanonderwijs.In
het leerzonderzoek kan de studentpractische ervaring opdoen, zijnverkregen kennis toepassenen debetrekkelijkheid lerenbegrijpen vanderelatie experiment theorie ineenmeer ofmindermultidisciplinaire problematiek. Hetonderzoek, dat aandevakgroepwordt verricht,heeftbetrekking
op een directe koppeling tussen luchtverontreiniging eneffecten op mens,
dier enplant.Hetonderzoeksthema is daarom ook alsvolgtgeformuleerd :
" Karakterisering van luchtverontreinigingssituaties in relatie totmogelijke effecten ".Opbasis van dit themakanmen aandevakgroep twee typen
onderzoek onderscheiden :
a)onderzoek,waarbij nieuwe kenniswordt gegenereerd voorhetvinden van
de relatie luchtverontreiniging -effect,en
b) onderzoek,waarbij gebruik wordt gemaakt vanbestaande kennis,diegeïntegreerd wordtbijhetoplossen vaneen milieuvraagstuk.
Beide typen van onderzoek zijn vangrotebetekenis vande aanpak vanmultidisciplinaire milieuhygiënische onderwerpen.
Hetprogramma vanonderzoek omvateen aantalonderwerpen,die afhankelijk
vandebeschikbare mankracht (waaronder studenten )instudiewordengenomen.De studentenbesteden doorgaans zesmaanden aaneenonderwerp.
Er zijn echter ook drie ennegen maanden durendeprojecten mogelijk.
a)Operationeel maken van verspreidingsmodellen (Harssema)
De opde vakgroep aanwezige programmatuur voorhetNationaal Model
wordtmomenteel uitgebreid meteengrafischeweergave van deresultaten.
b)Verspreiding vanstallucht (Harssema)
Ditonderzoek, uitgevoerd inhetkader vanMeGiSta,in samenwerking met
het IMAG,werd gedurendehet verslagjaar afgerond. De resultaten van
develdmetingen rond stallen uit 1977totenmet 1979 zijnverwerkt en
ineen rapport (R-14 )bijeengebracht. Aanbevelingenwerden gedaan over
debruikbaarheid vanhetGaussisch Pluim Model voorschatting van de
verspreiding in dedirecte omgeving van stallen. Samenmethet IMAG
enhet IPOwerd gewerkt aaneen rapport,waarin dekennis ophet gebied
van emissie,verspreiding en effectvanNH uitstallucht op tuinbouwgewassenbijeenwordt gebracht.
c)Beplanting om stallen (Harssema)
Het doelvanhet onderzoek isna tegaan of stankhinder doorhet aanbrengen vaneenbeplanting kanworden verminderd. Erbestaat thansbehoefte inde Megista-werkgroep hetdoor deHeidemij opgestelde model
voor de turbulente verspreiding rondhaagbeplanting in depraktijk te
toetsenende zogenaamde dynamische porositeit vaneenhaag tebepalen.
Hierbij zal samengewerktwordenmet deVakgroep Natuur-enWeerkunde
van deLandbouwhogeschool.
d)Monstername efficiency aerosolen (Hofschreuder )
Voor debepaling van de totalebelasting vaneenomgevingmetstof dient
ditstof gemeten teworden met apparatuur,waarvan devangstefficiëntie
bekend is.Voor debepaling vanhet risico voor demensbijinhalatie van
aerosolen dient apparatuur gebruikt teworden met dezelfde afvangstkarakteristiek als hot menselijk hoofd. Daar deze afvangstkarakteristieken
voor dehuidige apparatuur onbekend zijn,hebben een aantal leden van
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deStudiekernAerosolen van deNederlandse Bond vanMaterialen^ennishet initiatief genomen vaneen aantalmeetinstrumenten deefficiëntie tebepalenondergebruikmaking van tracergas en ijkaerosolen.Een conceptevaluatierapport vandeeerste oriënterende metingen ligtgereed.Voorbereidingenwordennu getroffen voor de uitvoering van vervolgexperimenten.
e)Verspreiding en depositie van verkeersaerosolen (Harssema enHofschreuder )
Opbasis van oriënterende metingen van eenviertal studenten iseen
projectvoorstelvoorverder onderzoek geformuleerd,waarvoor financiering
wordt gezocht.Een voorlopig verslag (september 1979 ) ,bestemd voor
Rijkswaterstaat,de eigenaren vanbijhet onderzoek gebruikte percelen,
enonderzoeksinstituten opditgebied, is samengesteld. Reeds isbegonnen
aaneennader onderzoek naar demeest adequate monstername-methode voor
verkeersaerosolen. Metéén student iser eenbegin gemaaktmethetonderzoek naar de grootteverdeling vanverkeersaerosolen instedelijk gebied.
Voorhetproject "Depositie van verkeersaerosolen "wordteenonderzoekassistentschapbijdeLandbouwhogeschool aangevraagd.Tenbehoeve van
hetonderzoek is insamenwerking methetStudieCentrum voor Kernenergie
te Moleen lage druk impactor inontwikkeling genomenen iseenCO-meetmethode ontwikkeld opbasis van omzetting van COnaarmethaanenmeting
met degaschromatograafmet een detectiegrens van 0,2 ppm.Erwordteen
onderzoek opgezetomdedepositie vanlood op volkstuinen vast testellen,
die gelegen zijn indenabijheid van drukke verkeerswegen. De loocdosis,
die daarvanhet gevolg isen viavoedsel door demenswordtopgenomen,
zalwordenbepaald.
f) Inopdrachtvan deLandelijke StuurgroepOnderzoek Milieuhygiëne (LaSOM )
iseen vooronderzoek verrichtom tekomen toteenonderzoekvoorstelvoor
hetbepalen van de invloed van luchtverontreiniging op vegetaties in
Nederland. Debegeleidingwerd verzorgd doorBoleij enHarssema, alsmede
doorhet Instituutvoor Plantenziektenkundig Onderzoek (IPO )Wageningen
enhet Rijks Instituut voorNatuurbeheer teLeersum.Het vooronderzoek
ismedio 1979 afgesloten.Hetonderzoek kan alleenmet extra financiering
terhand genomenworden.
g)Begassingsexperimenten (Harssema )inkassen voor debepaling van de
invloed van specifieke gassenopbepaalde gewassen zijn inhet verleden
in samenwerking methet IPO uitgevoerd. Hetbetrefthier vrijwel geheel
projectenbinnenhetonderzoekprogrammavanhet IPO.Erwordt thans een
programma opgesteld voorhetbepalenvanbelasting-effectrelaties.
Hetproject de invloed vanSO enO opde groteweegbree,dat eveneens
binnenhetonderzoekprogramma vandeafdeling Invloed Luchtverontreiniging opCultuurgewassenvanhet IPOvalt,werd door een doctoraalstudent
uitgevoerd en afgesloten.
Twee studentenhebben ingehaaktop een lopend onderzoek vanhet IPO
omtrentde invloed vanNH uit stallucht opplanten.Verslagen van het
project zijninbewerking.
Naar aanleiding vaneen luchtverontreinigings-episode inoktober 1978,
waarbij inhetWestland gewasschade optrad,werd doorhet IPO een
rapportopgesteld.Op een aantalopengeblevenvragenwerd inhet kader
van eendoctoraalvak door een student nader ingegaan.Verslag beschikbaar.
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h)Provinciemodelonderzoek
GetrachtwordtelkjaarinsamenwerkingmetdeVakgroepGezondheidsleer
eenonderzoekinhetveldteorganiserenterbestuderingvaneenplaatselijkmilieuprobleem.Destudiebeoogteenbijdrageteleverenaan
deoplossingvaneenineenprovincieactueelenbeleidsrelevantmilieuvraagstuk.Hierbijstaateenintegralebenaderingvandeblootstelling
aanmilieubelastendefactorenendeeffectendaarvancentraal.Deprojectenwordeninsamenwerkingmetdiversevakgroependoordoctoraalstudentenvanverschillendestudierichtingenuitgevoerd.
Indeloopvan1979iseenmilieuonderzoekuitgevoerddooreentiental
studentenrondhetophetindustrieterreinTheodorushaventeBergen
opZoomenHalsteren.Metditonderzoekwerdgetrachtdeblootstelling
vandeomwonendenaanvluchtigeorganischeverbindingenafkomstigvan
hetindustrieterreinendebiologischeeffectendaarvanvasttestellen,
alsookdeblootstellingaangeluidenstankenopwelkewijzegevaarsaspectenvanhetindustrieterreindegezondheid enhetwelzijnvande
bevolkingbeïnvloeden.Eristevensaandachtgeschonkenaanplanologischeaspectenvanhetindustrieterrein.Eenverslagisinvoorbereiding.
i)Mutageniteitvanaerosolen (Boleij)
InsamenwerkingmetdeVakgroepToxicologiewordtgetrachteenactiviteitsschaaloptestellenmetbetrekkingtotdemutageniteitvanlucht
voorgebiedenvariërendvanachtergrondviaplattelandtotstadenvan
luchtindenabijheidvanspecifiekebronnen.Eenmonsternameprogramma
vanviermaanden,uitgevoerddooreenstudentopTerschelling,envan
12maandeninWageningenisafgerond.Hiervaniseenverslag verschenen.
Demethodevanmonstereninverbandmethetuitvoerenvandeames-test,
derelatietussenmeteorologischeomstandighedenendemutageniteitvan
deaerosolmonstersenoriënterendemetingenvoorhetvaststellenvanhet
loodgehalteinaerosolenendemutageniteitdaarvanzijndaarinbeschreven.
j)Stankproblematiek (Harssema)
Naarderelatietussenuurgemiddeldeenmomentaneconcentraties,ihde
stankproblematiekvangrootbelang,iseenoriënterendonderzoekuitgevoerddooreendoctoraalstudent.Eenverslagisinvoorbereiding.
EenvoorstelinsamenwerkingmetdevakgroepenGezondheidsleeren
Psychologievooreenvooronderzoekomtekomentoteengeïntegreerde
bestuderingvanderelatietussenblootstellingaanenhinderdoor
stank,ingediendbijdeLandbouwhogeschool,werdnietgehonoreerd.
Inmiddelswordendepogingenomtoteenintegraleaanpakvanditprobleemgebied tekomen,voortgezet.
k)Chemischeomzettingenindeatmosfeer (Adema)
Deoxidatievandeoxidenvankoolstof,zwavelonstikstofmetozon
wordtonderzochtinhetconcentratiegebied zoalsdatinvervuilde
buitenluchtaanwezigkanzijn.Naasthetverkrijgenvankennisbetreffendehettebestuderenproces,geeftditinzichtbetreffendede
monsternameenanalysevandereactiecomponenten,dieophetppbniveauaanwezigzijnenhetbereidenvanijkgasmengselsindiezelfde
zeerlageconcentraties.Hetonderzoekwordtgezienalseennoodzakelijkeondersteuningvoorandereprojecten.Hetverschaftvoortseen
beterbegripvandeliteratuuroverdeproblematiekvandechemische
processenindeatmosfeer.
DeoxidatievanNO doorozonisdooreendoctoraalstudentbestudeerd.
Geblekenis,datdestoichiometrievandereactiesterkafhankelijk
isvanhetconcentratieniveau.Eenverslagisinvoorbereiding.
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1)Milieuveiligheid (Booij)
Inde"Milieuveiligheid ",metalsonderdeelde "Externeveiligheid",
waarindeanalysevanhetrisicoindewijdeomgevingvaneentechnischeinstallatiewordtbeschouwd,wordendegevolgenvanongewenste
enonverwachteaccidentelegebeurtenisseninhetbedrijfslevenbehandeld.Onderzoekinactuelegevallenkandaaromnietgeplandworden.
Welwordtgetrachtzodanigecontactenmetoverheidenbedrijfsleven
teleggen,datad-hocinschakelingbijonderzoeknaeenplaatsgevonden
ongevalmogelijkis.Echteropeenaantaldeelgebiedenishetzeer
wenselijkenmogelijk,dateronderzoekwordtverricht.Gewerktwordt
thansaaneenonderzoekprogrammaomtrenta)demengwolkvorming naeen
emissie,b)hetmengwolkgedragendeverderedispersieenc)hetopstellenvanexposite-effeet-relaties.
m)Bedrijfshygiene (Boleij)
Voorhetdoenvanonderzoekophetgebiedvandebedrijfshygienezijn
kennis,kundeenmiddelennoodzakelijk,dievooreenbelangrijkdeel
reedsopdevakgroepaanwezig zijnofdaarvanrelatiefeenvoudigkunnenwordenafgeleid.Gezienhetgrotemaatschappelijkebelangvande
problematiekophetgebiedvandebedrijfshygiëneenhetfeit,dathet
onderwijseldersopdebedrijfshygiënischepraktijksituatienietis
ingericht,wordtdoordevakgroepaanonderzoekophetgebiedvande
bedrijfshygiëneenigeaandachtbesteed.Deactiviteiten,diewordenontplooid,wordensteedsinnauwesamenwerkingmetdeVakgroepGezondheidsleerendeVakgroepToxicologieuitgevoerd.
Inhetafgelopenstudiejaariseenbedrijfshygiënischonderzoekbijeen
accufabriekafgerond.Hetwerduitgevoerddoordriestudenten.
Inbewerkingisnogeenonderzoekbijeenzinkfabriek,waarbijdrie
studentenzijnbetrokkenendeVolvofabriekenteBorn.HetlaatstgenoemdeonderzoekwordtuitgevoerddooreenpasafgestudeerdeWageningse
ingenieurindeMilieuhygiëneentweestudenten.
n)Algemeenonderzoekaerosolen (Hofschreuder)
VanhetMinisterievanVolksgezondheid enMilieuhygiëne iseenopdracht
ontvangenvoorhetuitvoerenvaneenfeasibility-studiesamenmethet
MilieukundigStudieCentruminGroningen.Hetdoelvandestudieis
beleidsrelevante kennisinzakeaerosolenteordenenenleemtenindeze
kennis endemogelijkhedenomdezekennisoptevullen,aantegeven.
o)Integraleblootstelling (Boleij)
Omdenadeligeeffectenvanluchtverontreiniging opdemenselijkegezondheidzoveelmogelijktekunnenterugdringen,ishetnoodzakelijk
tebeschikkenovereenduidigeinformatiemetbetrekkingtotderelaties
tussenblootstellingeneffect.VoorhetverkrijgenvandezeinformatiewordtonderzoekgedaaninsamenwerkingmetdeVakgroepGezondheidsleer.Getrachtzalwordentekomentoteenmodel,aandehandwaarvan
deintegraleblootstellingaanluchtverontreinigendestoffenvan
(risico)groepenuitdebevolkingkanwordenvoorspeld.Hierbijwordt
tevensinformatieverkregenoververontreinigingbinnenshuisende
invloedvanveranderinginventilatie.Terbestuderingvanditonderwerpiseenonderzoeksassistenttoegekendvooreenperiodevanvier
jaar.ErzijnvoorbereidingengetroffenvoorhetbepalenvandepotentiëleenwerkelijkeblootstellingaanCOineenaantalhuizenin
ArnhemenEnschededooreenviertalstudenten.
DoorhetMinisterievanVolksgezondheid enMilieuhygiëneiseensubsidietoegekendvoorhetproject"Deherkomstvandeintegraleblootstellingaanloodineengescreendepopulatievan4 - 6 jarigekinderen".
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Eenoverzichtvandeverschenenverslagenvanhetdoctoraalonderzoekis
weergegeveninbijlage1.
Wetenschappelijkepublikaties enandereverslagenvandevakgroepzijn
samengevatinbijlage3.

Hetdriejarigpromotieonderzoek vanE.Buringhwerdreedsinhetvorige
studiejaar 1978/79afgesloten.OnderbegeleidingvanBoleijenHofschreuderenmetmedewerkingvandiversestudentenisdedispersie,depositie
enpolydispersecoagulatievaneenversverkeersaerosolbestudeerd.
Bijhetonderzoekiso.a.gebruikgemaaktvaneenelectrischeverdelings
analysatoreneencondensatiekernenteller.
Uitdemetingenvandedeeltjesgrootteverdeling vanaerosolennaasteen
wegendemetingvantracergasconcentraties kondedispersiebepaald
wordenendeemissieaanaerosolenberekendworden.Eriseenmodelopgezetwaarmeededrieprocessen:dispersie,depositieencoagulatiebeschrevenkunnenworden.Aandehandvanmetingenheefteenexperimentele
toetsingvanhetmodelplaatsgevonden.
Depromotieheeftplaatsgevonden teWageningenop7maart 1980.Detitel
vanhetproefschriftluidt:
"Overhetatmosferischegedragendeemissievansubmicroneverkeersaerosolen"
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7.ALGEMENEACTIVITEITEN

Eet S0~ - Sympositon
Op 19en20maart1980werdinsamenwerkingmetdeKoninklijkeNederlandseChemischeVerenigingeenSO-Symposiumgeorganiseerd inde
congreszalenvanhetInternationaalAgrarischCentrum.Tijdenshetsymposiumwerdendehuidigeentoekomstigeontwikkelingenmetbetrekkingtot
deSO-problematiek terdiscussiegesteldomdaardoortoteenafstemming
enplanningvanonderzoektekomen.Samenvattingenvandelezingen,discussiesenposterpresentatieswerdeninboekvormaandedeelnemerstoegezonden.

Voorlichtingy

adviezen en commissies

Aanoverheid,instellingenenbedrijvenwerdenindeafgelopenverslagperiodeadviezenverstrekt,terwijldiverseledenvandevakgroepdeel
uitmakenvanverschillendecommissiesenwerkgroepenbinnenenbuitende
organisatievandeLandbouwhogeschool.Eensamenvattendoverzichtvan
decommissie-activiteitenisweergegeveninbijlage4.
Doorsommigeledenvandevakgroepwordtmedewerkingverleendbijhet
gevenenorganiserenvancursussenbuitendeLandbouwhogeschool.Voorlichtingwordtgegevenopmilieuhygiënisch terreindoorhethoudenvan
voordrachtenenviadepubliciteitsmedia.

Buitenlandse

veizen

Erisinjuni 1980doorAdemaeenbezoekgebrachtaanhet73ejaarlijkse
congresvande"AirPollutionControlAssociation"teMontreal.Tevens
zijnindiezelfdeperiodeeenaantalinstituten,universiteitenenministeriesbezochtomeenindruktekrijgenvanhetonderwijsenonderzoekop
hetgebiedvandemilieuhygiëneinCanada.
DoorHofschreuderenWillemsisinoktober 1979eenbezoekgebrachtaande
jaarlijksevergaderingvandeGesellschaftfür AerosolForschungte
Düsseldorf.
HetV.D.I.-Kolloquium"PolycyclischeAromatischeKohlenwasserstoffe"
teHannover (BRD)van18- 21september 1979isdoorBoleijbezocht.
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VERSLAGENVANDOCTORAALONDERZOEKVAKGROEPLUCHTHYGIENEEN-VERONTREINIGING

v-l

H. vanSchaik

Absorptievangassendoorgroenstroken.
Eenliteratuuronderzoek (1972)

V-2a

H. E.Bock

KunstmatigebegassingsproevenbijNicotiana
tabacumc v . Bel-W3enNicotianarustica. (1972)

V-2b

H. E.Bock

VeldproevenopSanoer (1972)

V-3

J. Laseur
A. J.Oortgiesen
J. A.deRidder

EmissiesWegverkeerenScheepvaart.
VerslagvaneenpraktijkstagebijShellNederlandB.V.enEssoNederland. (1973)

V-4

J.Laseur
J.A.deRidder

SpringtermatPennState.
VerslagvaneenpraktijkstagebijPenn.State
University,U.S.A. (1973)

V-5a

J.J.Buitink

Onderzoeknaarzwaveltransportenzwaveluitschei-begassing
bijhazelaai
dingnaSO-begassing
bijhazelaar
enwilg.
( 1973)
Eenonderzoeksverslag.

V-5b

J.J.Buitink

SO-invloedopdeindividueleboomenimmissieinvloedopbossen.Eenliteratuuronderzoek. (1973)

V-6

E.Buringh

Onderzoekstankcomponentviscosebedrijven.
VerslagvaneenpraktijkstagebijAKZOResearch
Laboratories,Arnhem. (1973)
Luchtverontreiniging alsgevolgvanwaterverontreiniging.Eenliteratuuronderzoek. (1973)

*V-7

J.vanderBen

*V-8

F.G.M.vanZeeind

Deinvloedvanperoxyacetylnitraat (PAN)op
fotosynthesevanZeamays (Caldera) .
Eenonderzoeksverslag. (1973)

V-9

C.P.Guldemond

HettransportvanSO uitdeatmosfeernaarde
bodemenwelinhetbijzondernaarwateroppervlakken.Verslagvaneenpraktijkstagebij
N.V.KEMA. (1973)

V-10

H.L.Dorussen

Vergelijkendeonderzoekingennaarsporestoffen
inregenwaterenatmosfeer.Eenliteratuuronderzoek. (1973)

*V-ll

A.J.Oortgiesen

Invloedvanozonopdehuidmondjesvantabak.
Eenonderzoeksverslag. (1973)

*V-l2

K.Fiegen

Emissiesvanaardgasgestookteketels.
VerslagvaneenpraktijkstagebijIG-TNO. (1973)

V-13

B.Kosmeijer

Luchtverontreinigingsproblemen tengevolgevan
debioindustrieenmogelijkhedentotvoorkomen
ofbeperkinghiervan.Eononderzoeksverslagen
literatuuronderzoek. (ll)74)

* V-16

H.L.Dorussen

Samenstellingvanregenwater inrelatietot
luchtverontreiniging.Eenonderzoeksverslag.
( 1974)

* V-l7

O.J.Cleveringa

Stikstofdioxide-metingen.Verslagvaneen
praktijkstagebijdeProvincialeWaterstaat
vanGelderland. (1974)

* V-l8

E.Buringh

Hetfolie-analogonbijgeluid.Eentussentijds
onderzoeksverslag. (1974)

* V-l9

J.Gerritsen

AirPollutionthrough liquidmanure.
VerslagvaneenpraktijkstagebijAlfa-Laval
teWenenenHamburg. (1974)

* V-20

G.S.Jongstra

Viamodellenvanimmissienormnaaremissienorm
pergebied.Verslagvaneenpraktijkstagebij
deProvincialeWaterstaatZuid-Holland. (1974)

* V-21

H.M.C.Kaspers

Hinderdoorstank.VerslagvaneenpraktijkstagebijhetOpenbaarLichaamRijnmond. (1974)

* V-22

P.Hofschreuder

Methodenvanaerosolonderzoek.Eenintern
rapport. (1974)

V-23
* V-24

P.Hofschreuder
J.S.M.Boleij

Verspreidingsonderzoek metdetracerSF.
Eeninternrapport. (1974)
VerslagvaneenbezoekaandeVerenigdeStaten.
( 1974)

V-25

J.Voetberg

Gaschromatografischebepalingvanstyreenen
andereorganischeverbindingenindeatmosfeer.
(Vertrouwelijk ).VerslagvaneenpraktijkstagebijDSM. (1974)

V-26

J.Voetberg

DeoxydatievanNOdoorozon.Verslagvaneen
praktijkstagebijDSM. (1974)

V-27

W.M.Bijl

VergelijkendonderzoeknaarHFmeetmethoden.
Verslagvaneenpraktijkstage. (1974)

V-28

H.L.Dorussen

Deabsorptievanstikstofoxideninwateren
waterigeoplossingen.Verslagvaneenpraktijkstage. (1974)

* V-29

H.M.C.Kaspers

Onderzoeknaardebasishoogtevaninversielagen
bovenurbanegebieden.Verslagvaneendoctoraal
onderzoek. (1975)

* V-30

C.P.Guldemond

Verspreidingvangassen ;relatiewind-en
concentratieverdeling.
( 1975)

G.S.Jongstra
* V-31
* V-32
* V-33

O.J.Cleveringa
J.deRidder
L.J.E.Duysens
A.H.H.M.Schomaker

Stifstofoxiden,aanzettotonderzoek.
( 1975)
EmissiesdoormotorvoertuigeninArnhem.
( 1975)
Aerosolonderzoek inArnhem.
( 1975)
KandidaatscollegeLuchtverontreiniging (LUVO-I)
( 1975)

* V-34
* V-35

J.M.Odink

Verspreidingsmodellen,immissie-inventarisatie
eninfrarood-metingen.Verslagvaneenpraktijkstage. (1975)

* V-36

L.vanderEerden
K.Fieggen

BiologischeIndicatoren.
( 1974)

E.Buringh

Oriënterendonderzoeknaarverkeerslawaaiin
Arnhem.
( 1975)

* V-38

J.A.deRidder

Vóórkomenenrolvanlagerekoolwaterstoffen.
( 1975)

* V-39

P.Bijl

Schoorsteenmetingen.Verslagvaneenliteratuuronderzoek. (1975)

* V-40

J.Oosterhoff

InversiehoogteninArnhemendeinvloeddaarvan
opdeverspreidingvanluchtverontreiniging.
Verslagvaneen6-maandsonderzoek. (1975)

V-37

V-41

B.M.G.Janssen

Fotochemischesmogvorminginrelatietotde
meteorologie.
( 1975)

V-42

G. deGroot
K. Fieggen

Fluormonitoringm.b.v.plantenmateriaal.
( 1975)

V-43

J. Odink

Hetvoorspellenenmetenvangeluidimmissieniveau'safkomstigvanautowegenentreinverkeer.
( 1975)

*

V-44

J.Laseur
J.Poodt

VerspreidingsonderzoekmetdetracerSF,.
( 1975)

*

V-45

R.Boterman
H.Gerritsen

Onderzoeknaarhetvoorkomenvanzwaremetalen
inhetArnhem-aerosol.
( 1975)

V-46

B.teBiesebeek

VerkeerslawaaionderzoekbijdeT.P.D.,Delft.
( 1976)

V-47

T.Y.Hofstra

Organischebestanddelenvanaerosolen.Verslag
vaneenliteratuurstudie.
(1976)

V-48

J.Poodt
B.Boeckhout
J.Voetberg

GaschromatografischeanalysevanSF
( 1976)

V-49

H.v.d.Veen
Tj.Veenstra

Immissiemetingenvanzwaremetalenm.b.v.
standaardgrascultures.
( 1976)

V-50

A.Thiadens

HetChlorofylenphaeophytine-gehalteinkorstmossenalsparametervoorsublethaleschade
doorluvo.
(1976)

V-51

A.Thiadens

Degrafischeindustrieendeluchtverontreiniging.
Verslagvaneenliteratuurstudie.
(1976)

V-52

H.Rietberg

Sulfaat-,nitraat-enammoniumgehaltesinhet
Arnhem-aerosol.
( 1976)

•*• V-53

H.vanderV<

BroninventarisatievandeGemeenteArnhem.Verslagvaneenliteratuuronderzoek.
(1976).

*

J.Voetberg
B.Boeckhout

Onderzoeknaardetoepasbaarheidvandetracer
SF,,bijabsorptie-onderzoek.
( 1976)

* V-55

H.Postma

Teledetectievanluchtverontreiniging.LiteratuurstudiegerichtopRaman-Lidarenactieve
absorptiespectroscopie-periode1960/1974.
(1976)

* V-56

M.vanAlphen
J.vanMourikBroekman

* V-57

B.Meijer

NaderonderzoeknaardemetingvandeeltjesverontreiniginginArnhemm.b.v.deHigh
VolumeSampler.
( 1977)
Fotochemischesmogvormingindeonderstelaag
vandetroposfeerinrelatietotdemeteorologie.
( 1977)

«

*

*

*

V-54

6'

* V-58

C. Bovenkerk

Onderzoek naar verspreiding vanaf hetdak van
eenstal inopen terrein,m.b.v.detracer SF.
( 1977)

B. Brunekreef

Viscosestank indebuitenlucht.
( 1977)

P. Leffers

V-59
V-60
J. vander Hoeven

Eenmembraan diffusie systeem voor invitro
blootstelling van zoogdiercellen aan gasvormige
stoffen. (1978)

* V-61

H. van der Lee
S.Veenstra

Deverspreiding van zwavelkoolstof in Arnhem.
( 1978)

* V-62

H. de Hartog

Röntgen-fluorescentiemetingen aanverkeersaerosolinde IJ-tunnel.
( 1978)

* V-63

C. Bovenkerk

Oriënterend onderzoek naar de toepasbaarheid van
deneutronen activerings analysebijhetbepalen
van de samenstelling van zwevende stofdeeltjes
rond eenmetallurgischbedrijf inArnhem.
( 1978)

* V-64

T.Verwaart

De gradiënttheorie voor deverspreiding van Luvo:
een oriëntatie inde literatuur eneen computerprogramma voor numerieke oplossing vandediffusievergelijking instationaire situaties. (1978)

* V-65

T. Verwaart

Depositie van lood langswegen.
( 1978)

V-66

Silenkagroep

Milieukundige evaluatievan deHF-uitstoot van
eenglasvezelfabriek in Hoogezand.
( 1978)

V-67

A. Baks

24-uursgemiddeldemetingen vandebuitenluchtconcentratie.
(1979)

V-68

J. Peters

Benedenwindsemetingen vandebuitenluchtconcentratiemet kortemonsterduren.
( 1978)

V-69

P. Koster

Depositie van lood.
( 1979)

J. Diemei

Loodonderzoek Arnhem 1978.
situatiebinnenshuis.
( 1979)

V-71

Loodgroep

Loodonderzoek Arnhem 1978. Samenvattend rapport.

V-72

S. van de Meulen

Eenonderzoek naarde invloed van auto-uitlaatgas
op een aantalwildebermplanten.
( 1979)

V-73

M. Brandon

ScriptieMilieukunde inclusief verslag D-Blok.
(1979)

J. Twisk

Veranderingen ingroei enmetabolisme van radijs
(Raphanus sativus) nablootstelling aanwaterstoffluoride onder geconditioneerde omstandigheden. (1979)

* V-70

* V-74

Verontreinigings-

* V-75

T.vanHarreveld

Toxics inTexas and theChina syndrome at three
mile island.Three monthswork atEPA-EMSL,
LasVegas.
(1979)

V-76

M.van Hoorn

Hetverband tussenbladbeschadiging enopbrengstreductiedoor luvobijgroteweegbree*
( 1979)

V-77

P.Hofschreuder

Verslag vaneenbezoek aandeVerenigde Staten
van 24juni - 7juli 1979.

V-78

R. Keulen

Demonstername efficiency voor een aantal aerosol
samplers inde turbulentebuitenlucht.
( 1980)

V-79

J. Lanting

Sensorische meting vanstank.
,(1979 )

V-80

J. Hooghiemstra

Gedrag van een loodhoudend verkeersaerosol dicht
langs een snelweg.Deelonderzoek : verspreiding
vandegasvormige emissies.
( 1980)

V-81

L.vande Linden

Deelonderzoek: deeltjesgrootteverdeling vanhet
loodaerosol.
(1980)

V-82

J. Mensink
S. vanVliet

Deelonderzoek: Depositie vanhet loodaerosol.
( 1980)
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