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Ten geleide
Het voor u liggende rapport is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid
van de leden van de themagroep Zure Regen. De themagroep Zure Regen
fungeert als een platform voor onderzoekers en gebruikers van onder
zoekresultaten op het gebied van de depositieproblematiek.
In de themagroep nemen vertegenwoordigers van 26 onderzoekinstellingen,
vakgroepen, rijks- en provinciale overheid deel; via een agendalid
maatschap worden nog eens 42 personen van de voortgang op de hoogte
gehouden.
Dit rapport is een aangevulde en uitgebreide versie van het "achter
gronddocument" dat werd gebruikt om een bijdrage te leveren aan het
eerste meerjarenprogramma van de Raad voor het Milieu en Natuur Onder
zoek. De themagroep treedt daarbij, samen met enkele andere themagroepen
en gecoördineerd door de Commissie Onderzoek Luchtverontreiniging op
als Programmerings- en Studie Groep Lucht voor de RMNO.
Het rapport beoogt een overzicht te geven van de hiaten in de kennis
tegen de achtergrond van de atmosferische depositie problematiek en
een inventarisatie van de onderzoeken die ter opvulling van die hiaten
moeten worden uitgevoerd. In het rapport worden geen prioriteiten of
posterioriteiten aangegeven. De stellingname beperkt zich tot het aan
geven van enige urgenties voor onderzoeklijnen die nog weinig aandacht
hebben gekregen en waarvan de resultaten pas op wat langere termijn
beschikbaar kunnen komen. Wij spreken de stellige verwachting uit dat
het rapport als een belangrijke bouwsteen voor de vormgeving van het
onderzoekbeleid Zure Regen zal functioneren.

Prof. Dr. E.H. Adema

Dr. J. van Ham

Voorzitter

Secretaris
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1 . Het begrip Zure Regen

"Zure Regen" is een weinig correcte naam voor wat het beste kan
worden omschreven als de problematiek van de atmosferische depo
sitie. De term "Zure Regen" leek voor de hand te liggen toen een
causaal verband tussen de zuurgraad van de neerslag en de verzu
ring van de Scandinavische meren, die aan het einde van de zesti- •:
ger jaren versneld begon op te treden, waarschijnlijk werd.
Thans is het inzicht ontstaan dat naast natte depositie droge
depositie van gassen en aerosoldeeltjes een kwantitatief zeker
zo belangrijke rol speelt.
Ook de term "zuur" is ontoereikend, omdat de depositie van ammoniak
en zware metalen eveneens in beschouwing wordt, genomen.
Hoewel betere namen mogelijk zijn, menen wij dat de duidelijkheid
niet gediend is met het introduceren van een nieuwe term.

2. De Zure Regen Problematiek

De zure regen problematiek vertoont een nauwe samenhang met de algemene
luchtverontreinigingsproblematiek.
Beide problemen zijn terug te voeren op grotendeels dezelfde bronnen. De
luchtverontreinigingsproblematiek doet zich vooral voor wanneer de versprei
ding van de emissies onvoldoende is en kenmerkt zieh door directe effecten.
Onze atmosfeer heeft echter de eigenschap alle daarin gebrachte stoffen na
kortere of langere tijd en al of niet chemisch omgezet naar het aardopper
vlak terug te voeren. De zure regen problematiek omvat aard, omvang en ge
volgen van deze depositieprocessen, die zowel nat (regen, sneeuw, enz.) als
droog (gasvormige componenten, vast aerosol) kunnen zijn. De depositieproblematiek kenmerkt zich door het optreden van vooral indirecte en

cumulatieve

effecten.
Door de bouw van hoge schoorstenen zijn de directe effecten van luchtveront
reiniging in sterke mate beteugeld; de depositie van SO^, NO^ en de daaruit
ontstane sterke zuren is er echter niet door verminderd. Eerder is de nood
zaak tot bestrijding bij de bron geruime tijd naar de achtergrond geschoven.
Het afvangen van vliegas en andere deeltjesvormige verontreinigingen dat wel
werd ingevoerd heeft, paradoxaal genoeg, de verzuringsproblematiek nog eniger
mate verergerd: de neutraliserende bestanddelen werden nu selectief verwijderd.
De hoge schoorstenen hebben ook bewerkstelligd dat de verontreinigingen over
veel grotere gebieden werden gedeponeerd. Daaronder zijn gebieden die tot
enige tientallen jaren geleden relatief schoon waren. Van een deel daarvan is
gebleken dat ze bovendien bijzonder kwetsbaar zijn voor de zure regen.
Vooral buiten Nederland hebben de gevolgen tot de verbeelding gesproken:
aquatische en terrestrische systemen met geringe buffercapaciteit (o.a. kalkarm)
zijn in Scandinavië, Canada en delen van de Verenigde Staten bijzonder kwets
baar gebleken. Bekend zijn de rapporten over vissterfte in de slecht gebufferde
meren en beken, waaraan meestal een afsterven van andere organismen is voor
afgegaan. Ook invloeden op de vegetatie zijn aanzienlijk. In diverse Europese
landen is ernstige aantasting van bossen geconstateerd (o.a. West Duitsland,
Oost Duitsland, Polen, Tsjecho Slowakije).
Vermoedelijk gaat het daar om aantasting die door de directe inwerking van
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luchtverontreiniging en indirecte inwerking via de bodem gezamenlijk is
veroorzaakt. Ten gevolge van de influx van zuren uit de atmosfeer worden
nutriënten zoals kalium en calcium uitgespoeld; wanneer de pH (H^O) onder
4/5 daalt wordt het tokische aluminium gemobiliseerd en naar het grond- en
oppervlaktewater getransporteerd. Bij zeer hoge nitraat- of ammonium-depo
sitie (zoals in Nederland) kan percolatie van nitraat optreden, dat in de
bodem zeer mobiel is. In enkele gebieden zijn reeds verhoogde nitraatconcen
traties in het grondwater aangetoond. Daardoor kan ook de drinkwatervoor
ziening in bepaalde gebieden gevaar gaan lopen.
De verzuringseffecten die in de aquatische en terrestrische systemen ge
constateerd zijn hoeven niet volledig het gevolg van depositie uit de at
mosfeer te zijn. Ook de aard van het grondgebruik, het bemestingsregiem
en het bosbeheer kan verzuring van de bodem tot gevolg hebben.
Behalve zuren en verbindingen die tot zuren kunnen worden omgezet, vindt
ook depositie van eutrofiërende bestanddelen (bemesting zoals nitraat en
ammonium) plaats. De vegetaties die zich op voedselarme gronden thuisvoelen
krijgen daardoor moeite zich te handhaven. In het algemeen zal dit leiden
tot verlies van soorten.
Ook monumenten, gebouwen en voorwerpen van cultuurhistorische waarde zijn
in vele landen door de inwerking van zure bestanddelen uit de atmosfeer
"zeer ernstig beschadigd.
Diverse constructiematerialen staan bloot aan deze inwerking; aanzienlijke
economische schade is het gevolg.
De omvang van de zure regen problematiek in Nederland zelf is nog maar ten
dele geïnventariseerd.
Van een groot aantal vennén is inmiddels vastgesteld dat verzuring is op
getreden. In alle gevallen is daarbij een aanmerkelijke verandering in de
plantengroei en in de microflora en -fauna geconstateerd. Behalve vennen
worden ook veenplassen aangetast. In kalkrijke, voedselarme wateren leidt
de zuurtoevoer tot waterverharding en veranderingen in de plantengroei.
Een aantal theoretisch voorspelde effecten op bodem en grondwater zijn in
het veld waargenomen, maar in Nederland, mede door beperkt onderzoek, nog
slechts op sommige plaatsen. Sommige in Nederland geconstateerde verande
ringen in terrestrische (half)natuurlijke vegetaties kunnen met vrij grote
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zekerheid aan verzuring worden toegeschreven. Aantasting van bossen treedt
mogelijk ook in Nederland op, maar is nog niet gericht onderzocht.
On hierover beter geïnformeerd te worden voert het Staatsbosbeheer, in
samenwerking met een aantal onderzoeksinstellingen en met Westduitse bosdiensten, een enquête en een verkenning uit zodat eind 1983 een eerste
inventarisatie van opgetreden schade wordt verkregen.
De in Duitsland lopende discussie over de respectieve aandelen van 'zuur'
en 'ozon' is, vooruitlopend op inzichten in de ontstane schade, reeds
naar Nederland overgewaaid.
Naar effecten op terrestrische dieren is in Nederland nog weinig onder
zoek gedaan. De meest bedreigde groep is die van de amfibieën en rep
tielen. Van enkele vennen op de Veluwe is geconstateerd dat de kikkers
en hun predator, de ringslang er geheel verdwenen zijn.
Van de achteruitgang van onze cultuurgoederen tengevolge van luchtver
ontreiniging is onlangs een overzicht gemaakt. Een belangrijk deel van
de gevonden effecten hoort onder de noemer Zure Regen thuis.
Schattingen van schade asm constructiematerialen zijn

wel aan de hand

van buitenlandse expositie/effect relaties gemaakt, maar nog met grote
onzekerheid omgeven.
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3. Onderzoekbeleid Zure Regen
3.1. De onderzoekvragen
De centrale doelstelling van het milieubeleid in ons land zoals o.m.
geformuleerd in de Memorie van Toelichting op de Begroting 1980/81 is
het nastreven en bevorderen van 'de ecologische inpasbaarheid van het
menselijk handelen'. Elke afwijking van de natuurlijke samenstelling
van lucht en andere milieucompartimenten dient getoetst te worden aan
deze centrale doelstelling. De vragen die zich bij toetsing voordoen
geven de lijnen voor een te voeren onderzoekbeleid.
Op het gebied van de verzuring zijn vanuit het beleid een reeks van
onderzoekvragen te formuleren die voor beantwoording in aanmerking komen:
1. Wat is de omvang van de reeds aangerichte schade in Nederland?
2. Welke schade mag op korte of langere termijn bij ongewijzigd beleid
nog verwacht worden?
3. Welke overige effecten treden op en wat is de implicatie daarvan?
4. Wat zijn de causale relaties tussen de gevonden effecten en schades
en de diverse componenten uit de depositie; in welke mate draagt directe
inwerking van luchtverontreiniging (ozon) daaraan bij en in welke mate
kunnen effecten worden toegeschreven aan de aard van het grondgebruik,
het bemestingsregiem en het bosbeheer.
5. Wat is de omvang van de optredende deposities en hoe is hot causale
relatiepatroon net de emitterende bronnen.
6. Hoe zien de economische schadefuneties eruit?
7. Welke maatregelen in ruimte en tijd kunnen genomen worden, wat is het
effect van elk, en wat zijn'de kosten daarvan?

De verzuringsproblematiek strekt zich uit tot een groot aantal beleids
terreinen: het meest betrokken zijn het milieubeleid, het natuurbeheer,
de bosbouw, de landbouw, de drinkwatervoorziening, de monumentenzorg en
het energie- en industriebeleid.

Ten aanzien van de aantasting van het ecosysteem zijn de volgende onder
verdelingen te maken:
a. Oppervlaktewater - bodem en bodemoplossing - grondwater
b. Vegetatie - bodem/bodemoplossing
c. Oppervlaktewater - aquatische flora en fauna
d. Bodem - bodemfauna
e. Oppervlaktewater - bodem - macrofauna
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Aan de aantasting kunnen in relatie tot de eerder besproken problemen
de volgende schadelijke componenten en inwerkingsmechanismes bijdragen:
1. De zure oxides S02, N0x en hun volgprodukten H+, SO^~ en NO' ; ook HCl
hoort hierbij.
2. De fotochemische oxidanten waarondec03 (dit is een volgproduct van de
primaire emissies NO^ en koolwaterstoffen)
3. Ammoniak
4. Zware metalen? door depositie uit de lucht of via mobilisatie in de
bodem of in oppervlaktewater door de zuurtoevoer.
Complicaties lijken vooral te liggen in het vaststellen van de causale relaties.
Kernproblemen daarbij zijn:
- de reeds genoemde rol van ozon, bij de aantasting van bossen en vegetatie
en andere directe inwerking naast de inwerking via de bodem.
- de rol van ammoniak bij de verzuring
- het aandeel van de zware metalen t.o.v. de verzuring als zodanig in het
aquatisch ecosysteem.
- de activiteiten

naast de atmosferische depositie aan aantasting en

verzuring een bijdrage leveren.

Ter toelichting nog het volgende:
Er zijn aanwijzingen dat beïnvloeding van het grondwater optreedt. Informatie
hierover is om een aamtal redenen van belang.
Allereerst is grondwater nog steeds een belangrijke grondstof voor de drink
watervoorziening. Verzuring van het grondwater zou voor de drinkwatervoor
ziening ongewenste consequenties kunnen hebben, allereerst door toegenomen
hardheid, maar ook doordat de mobiliteit en/of toxiciteit van zware metalen
en aluminium wordt verhoogd. Verzuring van grondwater is een indicatie dat
de ionenuitwisselingscapaciteit van de bodem niet of niet meer toereikend
is. Een dergelijke situatie kan inhouden dat de bodem niet langer in staat
+

2+

is daarin aanwezige of toe te voeren nutriënten als K , Ca

2+

en Mg

vast

te houden. Onder zulke omstandigheden zullen de aanwezige vegetaties en
ook de op die gronden aanwezige bomen gevaar gaan lopen. Ook de bodem
fauna wordt bedreigd: wormen, amfibieën en, via de voedselketen, ook
hogere dieren kunnen op den duur gevaar lopen.
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Bij het vaststellen van de schade aan terrestrische vegetatie en aan
bodem dient de vraag naar de oorzaken nauwkeurig te worden beantwoord.
Behalve door depositie uit de atmosfeer kan verzuring van bodem en
grondwater ook door andere oorzaken ontstaan. In het grondwater zijn
reeds verhoogde nitraatgehaltes gevonden. De mestproblematiek is daar
voor een waarschijnlijker oorzaak dan atmosferische depositie.
Het zal uiteraard nodig zijn de bijdrage van andere bronnen zoals
drijfmestgebruik, gebruik van de grond, aan verzuringseffecten vast te
stellen. Ook dient de mogelijke bijdrage van fotochemische oxidanten
zo goed mogelijk te worden vastgesteld.
Het is verder van belang een gedegen inzicht te verkrijgen in de her
komst van de via de atmosfeer aangevoerde verzurende componenten en
van fytotoxische stoffen zoals ozon. Indien de noodzaak van bestrijding
komt vast te staan moet immers ook bekend zijn welke maatregelen en voor
welke bronnen het meeste effect zullen sorteren.
Zure regen heeft zoals vele luchtverontreinigingsproblemen een grens
overschrijdend karakter, waarbij transport van verontreinigingen over
afstanden van meer dan 1000 km kan plaatsvinden. De problematiek is
daarmee internationaal en vraagt om een internationale en politieke
oplossing. Daarvoor is in ieder geval een zeer goed omschreven en inter
nationaal geaccepteerd causaal verband tussen oorzaken en effecten
noodzakelijk. Voor de relatie tussen emissie, transport en chemische
omzetting, en de droge en natte depositie in ruimte en tijd dienen
grootschalige en kleinschalige computermodellen beschikbaar te komen.
Mede ten behoeve van deze modellen zijn gegevens over de luchtkwaliteit
en de daarmee samenhangende droge en natte deposities van groot belang.
Tevens kunnen met deze gegevens trends over langere tijd worden bepaald.
3.2. De reeds beschikbare kennis
Reeds gedurende een aantal jaren houdt de zure regen problematiek zeer
veel onderzoekers bezig. Het aantal publicaties en rapporten is zeer
aanzienlijk en het lukt maar weinigen om de voortgang op de voet te volgen.
Daarom zal worden volstaan met een aantal geselecteerde referenties die
in bijlagen zijn opgenomen. Daarin is onderscheid gemaakt tussen een aan
tal sleutelreferenties uit de internationale literatuur (bijlage 1) en de
resultaten van onderzoek dat gericht was op de Nederlandse situatie (bijlage 3).
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Er behoeft geen vrees te bestaan dat het onderzoek in Nederland geiso- .
leerd plaatsvindt. Zowel nationaal als internationaal bestaan veel
contacten. Voor het merendeel van het lopende onderzoek geldt bovendien
dat het gericht is op de Nederlandse situatie en daardoor in zichzelf
uniek. In het onderzoekprogramma (4) is ten behoeve van de samenhang
een deel van het lopend onderzoek vermeld en wordt kort ingegaan op
de doelstelling van nog te verrichten onderzoek.
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4. Onderzoekprogramma
Voor het opstellen van het onderzoekprogramma is gebruik gemaakt
van het onderstaande causale schema:

Het lopend en wenselijk onderzoek is nog wel eenduidig in de categorieën

A en B op te splitsen. De onderverdeling 1 - 2 en vooral 3 - 4 is in de
praktijk moeilijk uitvoerbaar gebleken.
Het meten en het onderzoek naar de bijbehorende meetmethoden kan welis
waar als zelfstandige aktiviteit plaatsvinden, het blijkt ook voor een
deel vervlochten met onderzoek in de categorieën

A en B

De problematiek is nader geanalyseerd in een aantal onderzoeknotities,
resp. over:
- "Atmosferische Processen en Depositie" (IMOU; vakgroep LH/LenL,
maart 1982).
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- "Zure regen: Atmosferische processen" (IMOU, januari 1983)1
- "Effecten van zure regen op natuurlijke ecosystemen in Nederland" (RIN,
âpril 1981; in. geactualiseerde vom januari 1983)
- "Effecten van zure regen op de bodem (Vakgroep LH BenG, sept/nov. 1981).
- "Effecten van depositie op Nederlands oppervlaktewater" (SCMO-TNO, maart/
nov. 1982).
- "Aantasting van materialen" (IMG-TNO, sept. 1981).
- "Het bepalen van de concentratie en het berekenen van de depositie van
stoffen in de neerslag" (KNMI, juni 1982).

De onderzoek aanbevelingen die uit de probleemanalyse zijn voortgekomen
zijn in de themagroep besproken en hebben daar instemming en soms een
aanvulling verkregen. Het resultaat van de discussies zijn de hieronder
geformuleerde bevindingen en aanbevelingen.

4^1^ _Onderzoek naar de oorzaken van Zure Regen
Met het oog op het vinden van de meest effectieve bestrijdingsstrategie
en het verkrijgen van een internationaal draagvlak en internationale
samenwerking bij die bestrijding is een zeer gedegen kennis van het
verschijnel zure regen nodig.
De kennis zou in het ideale geval moeten bestaan uit een rekenmodel
op een schaal van tenminste 1000x1000 km waarmee in de. eerste plaats
de huidige situatie v.w.b. emissies, hun omzettingen en transport en
hun verwijdering uit de atmosfeer door droge of natte depositie nauw
keurig en, waar nodig, met voldoende resolutie in ruimte en tijd wordt
beschreven. Met een dergelijk gevalideerd model dat de bestaande bron
receptor betrekkingen bevat kunnen dan vervolgens berekeningen worden
uitgevoerd om het effect van veranderingen in de emissie (toename of
beperking) te schatten. Op deze wijze kan gekozen worden voor maatre
gelen waarvan het effect reeds tevoren goed bekend is.
Momenteel is behoudens het EMEP—model, nog geen model op grote schaal
gerealiseerd. De resölutie van dit model is echter zeer gering. Ook van
modellen voor de kleinere schaal van Nederland is de betrouwbaarheid nog
onvoldoende door het ontbreken van een aantal fundamentele gegevens.

1

Deze studie werd uitgevoerd in opdracht van de LaSOM
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Voor een model als hierboven bedoeld is kennis nodig van de volgende
elementen:
- bronnen en emissies
- atmosferische processen en transportverschijnselen
- atmosferische concentraties van gassen en in wolkenwater aanwezige
componenten
- verwijdering uit de atmosfeer door droge en natte depositie.
In het onderstaande zal nader worden ingegaan op de stand van de kennis
en de leemten daarin.

4.1.1.

Bronnen en emissies

Voor alle componenten die een rol spelen in de verontreiniging van de neer
slag is een emissiebestand nodig. De themagroep gaat er van uit dat deze
informatie, waarvan de behoefte ook in ander verband is onderkend, ook
zonder verdere aandrang van de themagroep beschikbaar komt. Daarnaast zijn
gegevens nodig over de achtergrondbelasting, d.w.z. de som van verontreini
gingen in wolkenwater en in de gasfase die, van buiten onze landsgrenzen'
komend, op de samenstelling van de neerslag in Nederland invloed uitoefent.
Ter bepaling van de achtergrondbelasting zijn een tweetal benaderingen, die
elkaar aanvullen mogelijk:
1. Bepaling door berekening üitemissiegegevens en een verspreidingsmodel.
Hiervoor zijn emissiegegevens van buiten Nederland nodig. De grootte
van het gebied waarover emissiegegevens nodig zijn is afhankelijk van de
verblijftijd van de betreffende component in de atmosfeer. In aanmerking
komende componenten zijn in ieder geval SO , NO , NH,, HCl en zware metalen. (zie ook 4.1.3.)

X

X

w

2. Bepaling van verontreinigingsfluxen; voor NO^ en SO^ zijn gaslastbepalingen
uitgevoerd waarbij gebruik is gemaakt van mobiele metingen met meetwagens
en vliegtuigen.
Er is over de emissies van zwaveldioxide en stikstofoxiden, zeker voor
Nederland, het nodige bekend. Over de emissies van ammoniak is veel minder
bekend, met name buiten Nederland. Mogelijke emissies van waterstofchloride
hebben tot nu toe geheel geen aandacht gekregen. Wel bestaat de indruk dat
deze van ondergeschikt belang zijn voor de verzuring van de neerslag.
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De emissie van zware metalen, vooral van belang wegens de potentiële toxi
citeit is tot nu toe evenmin met voldoende nauwkeurigheid vastgesteld;
Cadmium is mogelijk een uitzondering. De mobiliteit van zware metalen in de
bodem en hun beschikbaarheid voor levende organismes is bepalend voor de
urgentie.
Aanbevelingen
- Er dient een emissie inventarisatie van NH^ gemaakt te worden voor een
gebied van ca. 1000 km rond Nederland (bij een veronderstelde atmosferische
verblijftijd van 2-4 dagen).
- Er dient een emissie inventarisatie van HCl te worden gemaakt voor een
gebied met een nog nader te bepalen grootte (afhankelijk van de atmosfe
rische verblijftijd van HCl)
- Voor een aantal nader te bepalen toxische metalen dient een emissie inven
tarisatie te worden uitgevoerd.
4.1.2.

Atmosferische processen en transportverschijnselen

Bij het transport van luchtverontreiniging en de omzettingen tijdens het
transport is vooral kennis verzameld over de processen in de homogene gas
fase. Meer en meer wordt duidelijk dat tot nu toe onvoldoende rekening is
gehouden met de rol die wolkenchemie en wolkenfysica kunnen spelen.
Daarbij gaat het zowel om de omzettingen in de waterfase (wolkenwater) als
om een schatting van de mate van interactie tussen druppeltjes en gasfase
in relatie tot de condensatie/verdampingscycli die zich tijdens transport
kunnen voltrekken.
De meeste aandacht heeft tot nu toe de omzetting van zwaveldioxide in zwavel
zuur of sulfaat gehad. De omzetting d.m.v. hydroxylradikalen wordt in de
gasfase als het belangrijkste mechanisme beschouwd. Kwantitatief is de zaak
minder duidelijk: men past berekeningen toe op grond van theoretisch af
geleide modellen. De concentratie van het hydroxylradikaal, die bepaald
wordt door een groot aantal vormingsreacties en volgreacties, neemt hierbij
een centrale plaats in. Een nauwkeurige berekening van dié concentratie
is daarom niet mogelijk. Het aantal metingen van deze hydroxylconcentratie
is echter schaars. Dit weegt des te zwaarder, omdat de modellen grote ver
schillen voorspellen qua plaats, verontreinigingsniveau, tijdstip van de
dag, hoogte- in de atmosfeer, seizoen en breedtegraad.
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Een zelfde probleem doet zich voor bij kwantificering van het proces, waa'rbij stikstofdioxide door hydroxylradikalen wordt omgezet in salpeterzuur.
Deze omzetting verloopt theoretisch lOx zo snel als de omzetting van zwavel
dioxide. Een juiste kwantificering van beide omzettingsprocessen zal dus van
het grootste belang zijn, aangezien hieruit informatie volgt over de ver
spreiding van zure stoffen in de atmosfeer.
De omzetting van zwaveldioxide in de waterfase kan geschieden door
reactie met zuurstof, ozon en waterstofperoxide, terwijl recent op
het belang van de reactie met radikalen gewezen is. Voor elke om
zetting is wel onderzoek aan te halen, waaruit het doorslaggevende
belang van deze bepaalde reaktie blijkt. Externe faktoren hebben
echter grote invloed. Zo worden genoemd: verontreinigingsniveau,
aanwezigheid van zure en/of basische stoffen, hoeveelheid straling.
Er is echter een tendens om de reactie met waterstofperoxide als de
belangrijkste te beschouwen.
De zwaarte van het hierboven genoemde keuzeprobleem wordt aanzienlijk
minder, als, zoals wel gesuggereerd, de omzettingsroute via gasfase
reactie en aerosol als condensatiekern het belangrijkst is.
Dit laatste geldt min of meer ook voor stikstofdioxide. Het probleem
lijkt hier eenvoudiger, omdat omzettingen van stikstofoxiden in de
waterfase als langzaam, en daardoor weinig efficiënt, beschouwd worden.
Omzettingen in de waterfase onder invloed van radikalen hebben tot nu
toe echter geen enkele aandacht gehad.

Onderzoek aan wolkenwater is voor een juist begrip van de waterfase
omzettingen van groot belang/ maar tot nu toe weinig verricht. Dit is
te meer van belang, omdat zich gemiddeld ca. 10 condensatie/verdampings—
cycli van wolkenwaterdruppels voltrekken, voordat het tot uitregenen
komt. Wolken fungeren dan niet alleen als reactiemedium, maar- ook als
transportmedium. Hierbij moet tevens bedacht worden dat de meeste
wolken niet uitregenen, maar weer verdampen.
Over de verspreiding en de zuurgraad van zure neerslag is voor U.U.
Europa inmiddels een duidelijk beeld ontstaan. Hetzelfde geldt voor
het grootschalige transport van zwaveldioxide en volgprodukten. Voor
de verspreiding van stikstofoxiden, ammoniak en de volgprodukten van
deze twee ontbreekt een goed inzicht. De ontwikkelde grootschalige ver
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spreidingsmodellen geven voor Nederland onbetrouwbare informatie over
de belasting van de Nederlandse atmosfeer met luchtverontreiniging uit
buitenlandse bronnen. Ook de relatieve bijdrage van diverse brongebieden van luchtverontreiniging tot de zuurgraad van de Nederlandse
neerslag is daarom slechts met grote onnauwkeurigheid aan te geven. De
voornaamste oorzaak ligt in het geringe ruimtelijk oplossend vermogen
van dergelijke modellen.
Het verblijftijdenconcept is gemiddeld voor grote oppervlakken en over
langere tijd, bijvoorbeeld voor een gebied als N.W.-Europa gedurende
een jaar, een nuttig handvat om inzicht te verkrijgen over de trans
portafstand van stoffen in de atmosfeer. Op kleinere schaal en voor
korte tijdsduur is het echter niet bruikbaar.
Zodoende mist elke poging on te komen tot een uitspraak over verblijf
tijden van stoffen tengevolge van welk verwijderings- of omzettings
mechanisme dan ook een goede theoretische basis.
Onderzoek zal primair op de volgende onderwerpen gericht moeten zijns
- De rol van waterstofchloride
- Het kwantitatieve belang van radikaalreakties zowel in de gasfase
als in de waterfase.
- De vorming (en analyse!) van waterstofperoxide en het belang van
omzettingen onder invloed van deze stof.
- Wolkenfysica en wolkenchemie.
4.1.3.

Kwaliteitsverandering van de lucht

Wat betreft de atmosferische concentraties van de van belang zijnde
stoffen geldt min of meer hetzelfde als voor de emissies.
Over de concentraties van zwaveldioxide en stikstofoxiden is veel
informatie beschikbaar. Concentraties van ammoniak zijn slechts inci
denteel of op een enkele plaats gemeten. Het belang dat gehecht wordt
aan de invloed van ammoniak op atmosferisch-chemische processen, maakt
het noodzakelijk dat er veel meer informatie over ammoniak beschikbaar
komt, met name over geografische spreiding van bronnen en seizoensinvlocden. Informatie over aerosolconcentraties is beschikbaar. Belangrijke
aanvullende informatie zal verkregen worden uit het "Meetplan aerosolen".
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Informatie over de samenstelling van wolkenwater komt momenteel in be
perkte mate beschikbaar, maar zal nog veel aandacht vergen om het in
zicht in de depositie zelf te vergroten.
4.1.4. Verwijderingsprocessen
Wat betreft de verwijderingsprocessen is de meest onzekere faktor de
droge depositie. Het grote aantal variabelen dat van invloed is op de
droge depositiesnelheid, maakt het schatten van het belang van dit
proces tot een moeilijke zaak. Voorlopige schattingen geven aan dat
in het Nederlandse, klimaat de droge depositie belangrijker is
dan de natte depositie.

Terwijl voor sommige stoffen slechts zeer

weinig informatie bestaat over de droge depositiesnelheid (NO, NO^, NH^,
HNO^)» wordt er vaak vanuit gegaan dat voor zwaveldioxide er zekerheid
bestaat. Gezien het aantal uitgevoerde experimenten en de grote ver
schillen in uitkomsten is deze zekerheid niet terecht.
De natte verwijdering is in de literatuur vrijwel volledig beschreven
aan de hand van vloeibaar water in de vorm van regen- of wolkendruppels.
Het mogelijk belang van sneeuw (en ijs in wolken), mist en dauw is wel
eens gesuggereerd, maar heeft geen aandacht gekregen. Zo kan men bijvoor
beeld veronderstellen dat een algemeen voorkomend verschijnsel als
dauw van groot belang kan zijn op de droge depositiesnelheid van gassen.
De verhouding in de bijdragen van salpeterzuur en zwavelzuur tot de
verzuring blijkt, in afhankelijkheid van de plaats waar de regen valt,
nogal verschillend te kunnen zijn. Hetzelfde geldt voor ammoniak ? de variabiliteit kan hier" ten dele wórden, !', verklaard uit de aan- of afwezigheid
van NH2-bronnen (dierlijke mest). Voor een bepaalde plaats blijken ook
seizoensinvloeden te bestaan. Een afdoende verklaring voor dit ver
schijnsel heeft men nog niet kunnen geven. Er is gewezen op de invloed
van meteorologische faktoren als soort weersysteem, hoogte van de
temperatuur,. windsnelheid en intensiteit van de neerslag. In het
algemeen geldt dat de invloed van de meteorologische omstandigheden
nogal verwaarloosd wordt of moeilijk inpasbaar geacht wordt. Voorlopige
schattingen geyen aan dat de gemiddelde zuurdepositie in Nederland voor
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ca. 20% door NO , voor ca. 35% door NH. en voor ca. 45% door SO_ wordt verx
3
2
oorzaakt. Plaatselijk kan NH^ nog wat belangrijker zijn ten koste van de
SO^-bijdrage.
In hoeverre er van een trend in de zuurgraad en in de concentraties van
stoffen in regenwater sprake is, is onduidelijk. De onbetrouwbaarheid van
oudere gegevens is hier de oorzaak van.
Onderzoek dient gericht te worden op:
- De droge depositie van in principe alle van belang zijnde stoffen, in
het bijzonder echter de droge depositiesnelheid van stikstofoxiden en
ammoniak (zie ook par. 4.3.).
- Verwijdering door ijs, sneeuw, mist en dauw.
- De samenhang tussen concentraties in de lucht, in wolkenwater, en uit
eindelijk in de neerslag. Dit zowel voor gassen als aerosolen.

4.2.

Onderzoek naar de_effecten van zure regen

Aan de effecten van zure regen gaan kwaliteitsveranderingen in het fysieke
milieu vooraf (zie schema op p. 9; de kwaliteitsverandering van lucht of
water kan ook een effect genoemd worden. Men spreekt ook wel van le of 2e
orde effecten in de causale keten). In

4.1.3. werd reeds ingegaan op de

kwaliteitsvèrandering van de lucht die tengevolge van emissies ontstaat.
De effecten op de gezondheid en de directe effecten op plant en dier tenge
volge van componenten in de lucht blijven hier buiten beschouwing. In het
kader Zure Regen kan niet worden voorbijgegaan aan de depositie op planten.
In het programma-onderdeel Effecten van Zure Regen zal echter de nadruk
liggen op de indirecte effecten die zich tengevolge van een kwaliteitsver-,
andering van bodem en oppervlaktewater manifesteren.
Omdat het onderzoek naar de kwaliteitsverandering van water en bodem ten
gevolge van zure regen nauw verweven en veelal geïntegreerd is in het
effectenonderzoek en dat ook moet zijn, worden beide gezamenlijk beschreven.
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4.2.1.

Kwaliteitsveranderingen in water en bodem en de effecten op flora,
fauna en ecosystemen

Tussen het oppervlaktewater, het ondiepe grondwater en de bodemoplossing
kan een nauwe relatie bestaan en daarmee ook tussen oppervlaktewater en
de bodem zelf.
In het algemeen valt op te merken dat het onderzoek van terrestrische syste
men minder ver is dan dat van aquatische ecosystemen. Zowel de fundamentele
kennis over bodemprocessen als die over relaties tussen bodem en plant is
nog beperkt.
Een algemeen probleem is dat naast de anthropogene zuur aanvoer van nature
grote, deels seizoensgebonden, H+ fluxen in de bodem voorkomen. Het vast
stellen van effecten van zure regen wordt daardoor sterk bemoeilijkt.
Het aanbevolen onderzoek valt uiteen in:
1. Algemeen_inventariserend onderzoek
Mede op basis van ervaringen in het buitenland wordt nagegaan of specifieke
kwetsbare gebieden kunnen worden aangewezen, waar schadelijke effecten
reeds aantoonbaar zijn of in de toekomst zouden kunnen optreden.
2. Correlatief onderzoek
Dit soort onderzoek tracht in ruimte of tijd waargenomen verschillen in
ecosystemen te correleren met verschillen in neerslagsamenstelling.
3. Proces onderzoek
Dit soort onderzoek tracht de weg van de uit de atmosfeer komende mine
ralen door het ecosysteem te vervolgen en zo te verklaren op welkes
plaatsen en voor welke mineralen coneentratieveranderingen optreden die
effecten kunnen hebben op levende organismen. Het kan worden onderscheiden
in laboratorium- en veld—onderzoek. Het ondersteunt hot correlatieve
onderzoek doordat de causaliteit van gevonden relaties kan worden vastge
steld.
ad 1. Algemeen inventariserend onderzoek
Hiervoor komen in aanmerking:
- Effecten op bosgebieden in Nederland. Het meest bedreigd zijn, aanslui
tend bij het werk van Ulrich, naaldbossen op droge, voedselarme gronden.
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- Verzuring van vegetaties.

Door eutrofiëring van voedselarme gebieden kunnen bepaalde planten
of plantengemeenschappen verdwijnen.
- Verandering in de samenstelling van oppervlaktewater.
Zuurgraad, gehalte aan zware metalen, aluminium en eutrofiërende
bestanddelen dienen per type oppervlaktewater systematisch te
worden gevolgd.
- Veranderingen in soortensamenstelling van waterplanten en water
organismen.
- Veranderingen in de verspreiding van vissen, amfibieën en macro
fauna.
- Veranderingen in de samenstelling van het grondwater.
Deze inventarisaties vinden voor een belangrijk deel reeds plaats.
Het grondwater wordt op continue basis bemonsterd door het rijks
instituut voor de Drinkwatervoorziening; Staatsbosbeheer coördi
neert een eerste inventarisatie van schade in bossen; diverse in
stellingen houden zich bezig met het bestuderen van veranderingen
in terrestrische en aquatische vegetaties en natuurlijke fauna
(o.m. RIN en KUN). Voorlopig dienen de inspanningen op dit gebied
te worden voortgezet.
2 Correlatief onderzoek
In Nederland is reeds een aantal correlatieve onderzoeken uitgevoerd
De belangrijkste resultaten daarvan zijn:
- correlaties

tuäsen de achteruitgang van terrestrische korstmossen

de cantharel en enkele hogere planten en SO^-concentraties
- correlatie tussen de vergrassing van een heideveld en de plaatse
lijke ammonium-depositie ?
- tussen vergrassing van bospercelen en SO^-concentraties is geen
samenhang gevonden.
Onderzoek dat momenteel nog loopt is:
- Nader onderzoek naar de invloed van SO^ op epifytische korstmossen
- Onderzoek naar de ruimtelijke variatie in terrestrische korstmosvarieteiten
- Onderzoek naar de tegenwoordige en vroegere diatomeeënflora van
vennen
- Onderzoek naar aquatische macrofyten, vissen, amfibieën en macro
fauna.
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Uitbreiding van dit type onderzoek dient gericht te worden op:
- gebieden waarvan bruikbare oude karteringen bestaan, en/of vroegere
watermonsters of meetgegevens
- macro- en microfytengemeenschappen in veen- en duinwater
- entomofauna van droge, voedselarme grond.
Dit type onderzoek wint aan belang als het gekoppeld kein worden aan
lopend en toekomstig procesonderzoek.
ad 3. Procesonderzoek. Het is te verwachten en in sommige gevallen reeds aan
getoond dat effecten op biotisch milieu zullen voortkomen uit een ver
andering van de bodemsamenstelling t.g.v. neerslag. Om de effecten cau
saal te duiden dienen alle daarbij optredende deelprocessen te worden
gekwantificeerd. Daarbij dient bedacht te worden dat verzuring van bo
dems ook langs natuurlijke weg optreedt en bovendien door beheersmaat
regelen in land- en bos-bouw versterkt kan worden. Daarom dient het
zure regen onderzoek m.b.t. bodemeffecten steeds in samenhang met dat
naar andere oorzaken plaats te vinden.
Wegens de complexiteit zullen voor dit procesonderzoek rekenmodellen
moeten worden opgezet die het fysisch-chemische en hydrologische gedrag
van bodem, bodemoplossing en grondwater beschrijven onder invloed van
verontreinigde neerslag, processen in de bodem en andere factoren.
Deze modellen zullen optredende effecten op de vegetatie moeten kunnen
verklaren; ze krijgen dan tevens voorspellende waarde voor mogelijk
bedreigde gebieden.

Vanuit het probleem van de zure regen dienen" o.m. de volgende deelpro
cessen in onderzoek te worden genomen:
- de herkomst en grootte van de ionenflux naar een begroeide bodem.
Daarbij dienen de volgende bijdragen te worden onderscheiden:
. droge depositie op vegetatie
. de afspoeling van ionen en deeltjes van bladoppervlak, tak, enz.
. de uitloging uit de vegetatie
. de opname door de vegetatie.
Projecten op dit gebied zijn gerealiseerd op een viertal boslocaties
en op enkele heidelocaties
- het schatten van de effecten van zure regen op de pH van de grond,
afhankelijk van chemische en fysische bodem eigenschappen, rekening
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houdend met de grootte van de ionenfluxen naar die bodems
(rekenmethode Sluijsmans)
- de invloed van de neerslag op bodemprocessen, zoals:
. de strooiselvertering
. bodemvormende processen
. nitrificatie/denitrificatie/N-mineralisatie/N-fixatie
. andere microbiologische omzettingen
. de verwering van minèralen
. de aluminium huishouding in bodems
. beschikbaar komen van zware metalen en de lotgevallen hiervan
- het effect van de neerslag op grond- en oppervlaktewater rekening
houdend met percolatieprocessen en grondwaterverplaatsing; daarbij
gaat het o.m. om het gehalte van zware metalen, kalk, aluminium en
om eutrofiërende ionen.
De prioriteiten voor dit onderzoek en het bijbehorende model dienen
te worden gelegd bij droge, voedselarme gronden in naaldbosgebieden
(hoge droge depositie), waarbij tevens toepassing op vennen mogelijk
wordt.

Ter ontwikkeling van het model is experimentee1 onderzoek

nodig om expositie/effect relaties te kunnen vaststellen; daarnaast
dient door metingen getoetst te worden of de veranderingen die met
het model berekend worden ook in het veld zijn opgetreden. Voor
expositie/effect onderzoek leent zich o.m. de invloed van pH-veranderingen op strooiselvertering en micro-organismen in de bodem en
op de bodem-fauna.
Verdere ontwikkeling van het rekenmodel in de richting van de fysischchemische veranderingen (zware metalen en andere ionen) in aquatische
systemen ligt voor de hand.
De S-, N-, C- en P-huishouding in vennen dient daartoe in meer detail
te worden onderzocht in relatie tot microbiële activiteit in de bodem.
In samenhang hiermee dient onderzoek naar expositie/effect relaties
te worden gedaan. In de aquatische ecosystemen komen o.m. in aan
merking desmidiaceeën, diatomeeën, epifytenbiomassa en de popula
ties van vissen en amphibieën.
Tenslotte moet worden overwogen onderzoek te doen naar het tegen
gaan van de verzuringseffecten en het restaureren

van reeds ver

zuurde wateren. Men kan deze milieus niet zonder meer als afgedaan
beschouwen, temeer daar hei en vennen in de meest attractieve land
schappen liggen.
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4.2.2. Aantasting van materialen
De situatie in Nederland ten aanzien van de versnelde aantasting van
materialen door luchtverontreiniging is slechts fragmentarisch bekend.
De meeste kennis is opgedaan met expositieproeven (laboratorium en
veld) van metalen en verfsystemen.
Een belangrijk aspect met betrekking tot toekomstig onderzoek is de
te verwachten toename en de verschuiving in de aard van de emissies
van luchtverontreiniging. Er is een grote behoefte aan basiskennis
op het gebied van de bepalende grootheden die per materiaalgroep een
versnelde aantasting veroorzaken onder de Nederlandse klimatologische
condities (hoge relatieve vochtigheden). Het kwantificeren van de schadefuncties (expositie-effect relaties) zal, hoe moeilijk ook vast te stel
len, de basis moeten vormen van een gericht preventiebeleid. Als belang
rijkste te onderzoeken materiaalsystemen in Nederland kunnen worden ge
noemd:
a. onbeschermde metalen: verzinkt staal, aluminium (put- en stress corrosie),
electrische contacten;
b. bouwmaterialen met een cementmatrix (o.a. met alternatieve grondstoffen)
c. andere steenachtige bouwmaterialen (natuursteen, baksteen)
d. coatings (verfsystemen)
e. papier en textiel met historische waarde.
Voor wat betreft de omgevingsfactoren zal de aandacht zich vooral moeten
richten op SO^ en NO^ en hun volgprodukten, chloride (en het uit marien
aerosol door SC>2 en/of NC>2 vrijgemaakte HCl) en de "time of wetness" van
het materiaal.

Hieronder worden een aantal noodzakelijke onderzoeken genoemd; voor de
methodiek ontwikkeling bij deze onderzoeken verwijzen wij naar hoofdstuk
4.4. van dit rapport.
Mechanistisch onderzoek
Voor het vaststellen van e^qpositie/effect relaties is kennis van de depo
sitie zelf ook hier noodzakelijk waarbij inbegrepen de relatie tussen droge
en natte depositie op de te onderzoeken materialen en de luchtverontreini
gingsconcentraties (zie verder 4.4.).
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Daarnaast is noodzakelijk:
- Onderzoek naar de omzettingsmechanismen van droge depositie in aan
wezigheid van corrosieprodukten en vocht op het materiaaloppervlak.
Onderzoek aan de chemische samenstelling van de corrosieprodukten op
het oppervlak en in afspoelend regenwater. Opstellen van materiaal
balansen.
- Onderzoek naar het uitlogingsmechanisme van asbestvezels (en de ver
spreiding van de vezels in het milieu) bii de atmosferische corrosie
van asbestcement bouwmaterialen. Een dergelijk onderzoek vindt reeds
plaats in Duitsland.
- Onderzoek naar de rol van luchtverontreiniging bij de vervuiling van
oppervlakken, i.h.b. gevelvervuiling.

Produktverbetering
- Het ontwikkelen van systemen voor de bescherming van materialen welke
sterk aangetast worden (o.a. kalkhoudende natuursteen, papier, gebrand
schilderd glas).

Empirisch onderzoek
Rätrospectief onderzoek
- Inventarisatie van de in Nederland beschikbare kennis zowel uit proces
onderzoek als correlatief onderzoek (Hoogovens,

Philips, verffabrikanten,

metallurgische industrie, TNO).
Bundeling van deze kennis en retrospectief correlatief onderzoek aan de
hand van beschikbare meetreeksen van zowel materiaalexpositieproeven te
velde en luchtkwaliteitsmetingen. De indruk bestaat dat hieruit tegen be
trekkelijk geringe inspanning nog vaak informatie kein worden gehaald met
name over de rol van S0„ + N0„.
2

2

Veldonderzoek
- Veldonderzoek aan bestaande objecten welke een regelmatig versprei
dingspatroon over Nederland hebben, bijvoorbeeld hoogspanningsmasten,
bewegwijzeringssystemen, telecommunicatiesystemen, grafstenen, etc.
Samen met informatie uit het landelijk meetnet voor luchtverontreini
ging kunnen kwalitatieve relaties vastgesteld worden.
- Veldonderzoek met nieuw

ontwikkelde methodieken (zie hiervoor 4.3.),

ter ondersteuning van een meer modelmatige aanpak (zie Samenhang).
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Samenhang
- Het vaststellen van schadefuncties (dosis-effect), op basis van depo
sitiemodellen, reactiekinetiek van het corrosieproces en aanvullend
veldonderzoek.
- Het ontwikkelen van betrouwbare modellen voor het voorspellen van de
effecten van een gewijzigd emissiepatroon van luchtverontreiniging.
Het tijdig hierop inspelen door produktverbetering of -aanpassing.
- Het ontwikkelen van modellen voor het vaststellen van de economische
schade veroorzaakt door luchtverontreiniging. Het uitvoeren van kosten
baten analyses van een eventueel preventiebeleid.

4.3._Behoefte_aan_meetgegevens
In Nederland vindt een aanzienlijke meetinspanning plaats waar het de
chemische samenstelling van de neerslag betreft. Een overzicht van de
diverse meetnetten is gegeven in bijlage 4.
De belangrijkste meetinspanning wordt geleverd door het KNMI, RIV en
RID die gezamenlijk een Nationaal Neetnet met 21 meetpunten in gebruik
hebben. Het doel van het meetnet is vooral inventarisatie en bepaling
van de trends. De metingen omvatten hoofdcomponenten en anorganische
en organische microverontreinigingen.
Bij de beoordeling van de resultaten van de meetnetten is het onderscheid
tussen natte en droge deposite van belang. In de meetnetten wordt tot
nu toe met dit onderscheid geen rekening gehouden. De resultaten zijn
daardoor moeilijker interpreteerbaar.
Inmiddels is in Nederland een ontwikkeling op gang gekomen naar de toe
passing van zg. natte vangers. Hierbij wordt neerslag gemonsterd via
een trechter met deksel; de deksel gaat pas van de trechter af na com
mando van een neerslag-gevoelige sensor. De. meetgegevens die m.b.v.
deze monsternametechniek worden verkregen, zijn veel beter bruikbaar
in het onderzoek naar de herkomst van verontreinigde regen. Daarbij is
dan een voorwaarde dat de resolutie in de tijd van de monstername in de
pas loopt met de mogelijkheden om bijpassende meteogegevens te verkrijgen.
Zowel de benadering per episode of bui als de statistische benadering
over langere termijn lijken in aanmerking te komen. In het Nationaal
Meetnet wordt ernaar gestreefd om natte vangers te gaan gebruiken, zodra
een voldoende betrouwbaar apparaat

is ontwikkeld.
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In het onderzoek naar de effecten van verontreinigde neerslag zal men
uit moeten gaan van de hypothese dat de geconstateerde effecten de som
zijn van natte + droge depositie. Het verdient dus aanbeveling deze som
te meten. Hierin schuilt een probleem.
Bij monstername met een open trechter verkrijgt men de som van natte
depositie en droge depositie in een trechter. Deze droge depositie zal
echter sterk kunnen verschillen van de droge depositie op andere opper
vlakken, zoals gebouwen, planten of bos. Hoewel precieze gegevens daar
over ontbreken geven schattingen aan dat de bijdrage van droge depositie
aan een aantal effecten mogelijk het dubbele is van die van natte depo
sitie. Dat een selectieve monstername ook voor het effectenonderzoek
de voorkeur verdient wordt hierdoor begrijpelijk. Daarbij kan voorlopig
gesteld worden dat men vanuit de belangstelling voor de effecten van
depositie de meetinspanning t.a.v. de droge depositie dient te worden
versterkt.
De droge depositie van een in de lucht aanwezige stof is evenredig aan
zijn concentratie en wordt daarnaast bepaald door de zg. depositiesnel
heid. Deze grootheid heeft voor iedere component een verschillende waar
de, maar verschilt ook per oppervlak waarop de droge depositie plaats
vindt. Doordat ook atmosferische parameters invloed uitoefenen is er
van consensus nog geen sprake.
Er wordt aanbevolen het thans lopende onderzoek op dit punt met kracht
voort te zetten, waarbij in relatie tot zure regen de componenten NO,
NC>2,

, SC>2, NH^, HCl en aerosol van belang zijn. In aanmerking komende

oppervlakken zijn o.m. gras, hei, bossen, gewas te velde, sneeuw, water
en kale grond; voor componenten die door het verkeer worden geëmitteerd
ook asfalt. In verband met de effecten op materialen is eveneens een
reeks oppervlakken te noemen waarvoor snelheden van droge depositie van
een aantal componenten zouden moeten worden bepaald (4.2.2.).
Overigens is ook een selectieve meting van de natte depositie relevant
in het effecten onderzoek, omdat de beschikbaarheid van sommige compo
nenten in de natte depositie anders kan zijn dan in droge depositie.
In 4.1.1. en 4.1.2. werd reeds ingegaan op de behoefte aan metingen van
verontreinigingsfluxen en metingen aan wolkenwater.
In dit verband kan vermeld worden dat in Nederland een goed geoutilleerd
meetvliegtuig beschikbaar is. Aan de inrichting van dit vliegtuig is veel
bijgedragen door de KEMA. Daarmee is een meetfaciliteit gecreëerd die
uniek is voor Europa.
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4.4.

Behoefte aan meetmethoden

Er is door de themagroep geen behoefte aangetroffen om voor het meten
van concentraties in natte depositie nieuwe analysemethoden te ontwer
pen. Wel is kwaliteitsverbetering, met name d.m.v. standaardisering
van de bestaande meetvoorschriften van belang, waarbij het NNI een
nuttige coördinerende rol vervult. In dit kader wordt ook aandacht
geschonken aan normalisering van de wijze van rapporteren van meet
gegevens. Aandacht is nog vooral nodig voor het oplossen van problemen
inzake monsterneming van regenwater, en de veranderingen in de chemische
samenstelling die tijdens het bewaren kunnen optreden.
De monsternametechniek met de natte vanger dient nog nader geëvalueerd
en zo nodig verbeterd te worden alvorens gebruik op grotere schaal kan
worden aanbevolen.
Voor het meten van droge depositiè werd tot nu toe voornamelijk de gra
dient methode toegepast. Sinds kort is daarvoor ook de Eddy-correlatie
methode beschikbaar gekomen en ook in Nederland toegepast. De betrouw
baarheid van de resultaten kan hiermee aanzienlijk worden vergroot;
de eis voor een monitor met snelle respons voor deze metingen beperkt
de methode voorlopig tot de componenten NO^ en ozon. Vergelijking van
de resultaten met de beide methoden voor deze componenten verhoogt de
betrouwbaarheid van de gradiëntmethode, zodat de toepassing verbreed
kan worden. Het verdient tevens aanbeveling dat meer groepen de methode
toepassen, zodat spoedig consensus wordt verkregen over depositiesnel
heden voor de relevante componenten en oppervlakken.
De vochtigheidstoestand van het oppervlak dat onderzocht wordt en de
relatieve vochtigheid van de lucht zijn belangrijke variabelen waar
voor afzonderlijke meetgegevens relevant kunnen zijn.
Bij het onderzoek naar effecten op materiaal is bovendien de verande
ring in de oppervlaktestructuur tengevolge van corrosie een extra ele
ment.
Ook de mogelijkheden voor windtunnelonderzoek dienen opnieuw te worden
nagegaan, nu het mogelijk lijkt te worden oude windtunnelmetingen te
correleren met nieuwe veldmetingen.
De depositie die in bossen tenslotte de bodem bereikt, bestaat uit de
natte depositie, verrijkt met de zich op bladeren enz. bevindende droge
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depositie ("doorval" plus "stamafvoer"). Uit de droge depositie kunnen
echter componenten via het blad of de stam zijn opgenomen, terwijl ook
afgifte uit de boom mogelijk is. Het verdient aanbeveling de diverse
meetmethoden tezamen in te zetten, opdat ook de processen van opname
uit en afgifte aan de lucht nader kunnen worden bestudeerd.
Bij het onderzoek aan materialen bestaat behoefte aan betere meetmetho
den. In verband daarmee wordt aanbevolen:
- Onderzoek naar versnelde beproevingsmethoden, welke representatief
zijn voor de buitenafmosfeer.
- Het ontwikkelen en toepasbaar maken van gevoelige meetmethoden voor
het kwantificeren van materiaalaantasting na korte expositietijden.
Gedacht kan worden aan: optische technieken (lichtverstrooiing, reflektie, interferentiepatronen, beeldanalysetechnieken, etc.), che
mische analyse (ESCA, PIXE, EDXA etc.), continue elektrochemische
meetmethoden (reeds ontwikkeld en toegepast door NILU voor zink).
- Het ontwikkelen van een standaardmeting van materiaalaantasting
waarbij het effect van de constructieve verwerking is geïncorporeerd
(boutverbindingen, lasnaden, combinatie cement-baksteen, etc.).
Het meten van de "gaslast" is voor SC>2 en NC>2 reeds met succes toegepast,
waardoor het grensoverschrijdend transport van deze componenten kan wor
den vastgesteld. Voor NO, NH^, HCl en deeltjes ontbreken vergelijkbare
methoden. Ontwikkeling daarvan wordt aanbevolen. Ook een methodiek die
een antwoord geeft op de vraag hoeveel verontreiniging opgenomen in het
wolkenwater door een doorsnede van de atmosfeer wordt getransporteerd
dient te worden ontwikkeld.
Om de interactie tussen druppeltjes en gassen te kunnen bestuderen zijn
monsternametechnieken nodig waarmee wolkenwater van verschillende druppel
groottes gescheiden kan worden verzameld. Ook dient een methode te worden
ontwikkeld om de druppelvrije lucht binnen de wolk te monsteren.
Verhogen van de betrouwbaarheid van de waterstofperoxide bepaling (even
tueel door het ontwikkelen van een nieuwe meetmethode) is dringend gewenst.
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4.5.

Urgenties binnen het_te_verrichten onderzoek

De ernst van de zure regen problematiek maakt dat in feite alle onderzoek
dat

kan leiden tot een beter inzicht in een van de aspecten ervan urgent

is. Door de actualiteit zijn de urgenties nog toegenomen. Toch kunnen
uit het voorgestelde programma enkele onderzoeken worden uitgelicht die
prioriteit verdienen, omdat gebrek aan gegevens de voortgang op andere
onderwerpen tegenhoudt. In dit verband dienen genoemd te worden:
- onderzoek naar de droge depositie van een aantal componenten op ver
schillende oppervlakken
- onderzoek naar de processen in de bodem
- onderzoek naar de relaties tussen bodem en vegetaties.
De aantasting van bossen en vegetaties vindt ook plaats door directe in
werking en tengevolge van acute schade (bijv. door ozon).
Dë programmering van het onderzoek op dit gebied is de verantwoordelijk
heid van de themagroep Effecten op Plant en Dier, die zijn bevindingen in
een eigen bijdrage (januari 1983) voor het le meerjarenprogramma van de
RMNO heeft neergelegd. Voor een goed begrip van de zure regen problematiek
is dit onderzoek eveneens van groot belang. Cm die reden herhalen wij in
dit rapport tevens de hoofdlijnen van het programma over directe inwerking:
- onderzoek naar het mechanisme van de inwerking van verontreinigingen via
de lucht; zulk onderzoek is complementair aan onderzoek naar de relaties
tussen bodem en vegetaties
- onderzoek m.b.v. een veldbegassingssysteem; met behulp daarvan krijgen
de gegevens uit laboratoriumbegassingen meer betékenis, zowel voor land
bouwgewassen'als voor gemengde natuurlijke vegetaties.

RNO/PV
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Bijlage 2 :

Overzicht van lopende en onlangs afgesloten onderzoekprojecten
in relatie tot "Zure Regen"

In deze inventarisatie zijn de regenwatermeetnetten niet opgenomen.
Daarvoor wordt verwezen naar Bijlage 4. Ook een aantal reeds enige
jaren geleden beëindigde projecten zijn niet meer opgenomen.
Atmosferische processen en depositie (uitgezonderd meetaktiviteiten)
Instituut

Project-titel

projectleider
en looptijd

RUU-IMOU
ECN

Verwijdering van SO^ en NO -volgprodukten door
neerslag

W.A.H. Asm an
1981-1984

KEMA
RIV; KNMI

Reacties en verspreiding van stikstof- en zwaveloxiden in rookpluimen

F.G. Römer
1970

KEMA
RIV;KNMI;
ECN

Stikstof- en zwavelverbindingen bevattende aerosolen F.G. Römer
in de atmosfeer
1970

KNMI;
RIV;0LR;
PW/ZH;TNO

Samenhang tussen luchtverontreiniging en meteorolo
gische factoren

H. Tennekes
1967

ECN

Gas/druppel interacties

H, ten Brink
1981-1985

ECN
KNMI;TNO;
B/MOL;DCMR;
KEMA;LH-LU;
PW/NH

Atmosferische aerosolen en chemische reacties

J.F. v.d. Vate
1972-1981

IMG-TNO;
MT-TNO
KNMI;PML
MBL

Fotochemische Luchtverontreiniging, Aerosolen en
Toxiciteit (FLAT)

R. Guicherit
R.M. van Aalst
1979-1982

LH-Lu

Oxidatieve omzetting van stikstofdioxide in de
atmosfeer

E.H. Adema
1982-1984

LH-N _en W
LH-Th.T
LH-Bo en
Pl.V.
LH-Lu

Kwantificering van de emissie, verspreiding op
mesoschaal, omzettingen en de depositie van
ammoniak in relatie tot de verzuring van bodem
en ecosystemen

L. Wartena
J. Goudriaan
F.A.M. de Haan
E.H. Adema
1983-1986

RIV;IMG-TNO; Meetplan aerosolen
ECN;KEMA;
IMOU

N.D. van Egmond
1981-1983

KEMA;RIV

F.G. Römer
1982

Onderzoek naar verzuring van regenwater door me
tingen van de chemische samenstelling van wolken
water, verzameld vanuit een vliegtuig
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Instituut

Project titBl

projectleider
en looptijd

Analytisch chemisch onderzoek luchtverontreini
diverse inst. ging door rookgassen (regionale modellering nat
te depositie; optimalisering monstername en ana
lyseprocedures; monstername strategie)

J. Slanina
1978-1985

Uitworpen van stoffen uit pluimen van electrici
teitscentrales

L. Slanina
1982-1984

ECN;

__,

ECN·
IMOU;KEMA

DROGE DEPOSITIE
MT-TNO

Meting van droge depositie

R.M. van Aalst
1982-1984

KNMI

Meten en modelleren van droge depositie

H. van Dop
1983-1985

ECN;KNMI
RIV

Betekenis van de droge depositie als bijdrage
tot de chemische samenstelling van water in een
regenvanger

T.B. Ridder
1979-1983

NATTE DEPOSITIE
RIV
KNMI;IMOU

Onderzoek in verband met de regenwateranalyse

H.F.R. Reijnders
1978

KNMI;RIV;
RID;ECN

Vergelijking van bemonsteringswijzen voor neerslag

T.B. Ridder
1979-1983

RIV

Evaluatie van analytisch-chemische methoden t.b.v.
het onderzoek van regenwater op spoorelementen

A. Minderhoud
1979

RIV

Vergelijkbaarheid van methoden voor onderzoek van
luchtverontreiniging en regenwater in het kader
van de Duits-Nederlandse samenwerking

H.F.R. Reijnders
1979-1983

KNMI;RIV;
ECN;IMOU

Neerslag onderzoek weerschip Cumulus

A.J. Frantzen
1981

VERSPREIDINGSONDERZOEK
MT-TNO

Rekensysteem luchtverontreiniging

P.J.H. Builtjes
1979-1985

KNMI

Transport van luchtverontreiniging over lange afstand

H. van Dop
1980-1984

KNMI;RIV;
TNO;TH-Darmstadt

Modelvergelijking in NATO-CCMS-kader

W. Klug
1981-1983
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Instituut

Project titel

MT-TNO;
PHOXA: Application of interregional scale
SAI;FU-Berlin;
models for photochemical oxidants
TH-Darmstadt;
and acidity within the framework
of control strategy development.
RIV;Dornier

projectleider
en looptijd
P.J.H. Builtjes
1983-1985

RIV

Modelontwikkeling in het kader van het Landelijk N.D. van Egmond
Meetnet Luchtverontreiniging (gaussische en nume- 1980
rieke mesoschaal modellen)

RIV
TNO-IMG;
N/NILU;WMO

Metingen in het kader van het ECE Cooperative
Programme for monitoring and evaluation of the
long range transmission of air pollutants
in Europe

H.F.R. Reijnders
1972

EFFECTEN OP MATERIALEN
CLOvK&W
NATO-CCMS;
Monumenten
zorg

Vaststelling van aard en mate van aantasting van
cultuurobjecten door luchtverontreiniging

G. Dijkstra
1980-1982

TNO-IMG;
TNO;LISEssen

Effecten van luchtverontreiniging op de atmosfe
rische corrosie van metalen

R.W. Lanting
1982-1983

VU-IVM

Schade door luchtverontreiniging aan monumenten,
kunstvoorwerpen en gebouwen

J.F. Feenstra
1980-1981

EFFECTEN OP ECOSYSTEMEN
Bodem
UvA-FGB

Onderzoek naar het opstellen van (bio)geochemische balansen van een bebost keileemgebied
te Ratum (Gem. Winterswijk)

J.M. Verstraten
1978-1982

LH-B&G
LH-BB;LH-VP;
Stiboka;
RIN;
SBB;Univ.v.
Göttingen
(BRD)

Biogeochemie en actuele pedogenese in een sekwentie van kalkloze tot kalkhoudende gronden
in het proefterrein "Hackfort" bij Vörden

N.v.Breemen
1980-1985

RIN

Bodemeutrofiëring in bossen en natuurterreinen

J.v.d.Drift
1975

KUN-B-AQE
KUN-B-Geo

Het aandeel van landelijke ammonium emissies in
bodemverzurings- en eutrofiëringsprocessen

J. Roelofs
1983-1985
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Instituut

Project titel

projectleider
en looptijd

LH-BenG;
Ecoplan

Oriënterend onderzoek naar de rol van bodemverzuring bij schade aan eiken en sparren in twee bossen
in Friesland

N. van Breemen
1983

EFFECTEN OP VEGETATIE
RIN
LH-BB

Wilde planten en luchtverontreiniging

D. van Dam
1981-1983

RIN
RIV;LH-BB;
KNMI

Oriënterend onderzoek naar de invloed van de
chemische samenstelling van de neerslag op vegeta
tie

A. de Wit
1980-1984

SBB
IPO;Dorsch
kamp;LH-BB

Onderzoek naar de vitaliteit van de Nederlandse bos- W.J.M. den Boer
1983
sen

EFFECTEN OP AQUATISCHE SYSTEMEN
RIN
Hugo de
Vries Lab;
UvA, Rijksherbarium

Opbouw van een referentiekader voor de beoordeling
van de biologische kwaliteit van Nederlands oppervlaktewater met behulp van diatomeeën uit oude col
lecties

H. van Dam
1978-1981

RIN

Monitoring van chemische parameters en diatomeeën
in vennen

H. van Dam
1982-1984

RIN

Invloed van zure neerslag op chemie en diatomeeën
van voedselarme wateren in West-Europa

H. van Dam
1982-1984

KUN-B-AQE

Effect van zwavelzuur en stikstofhoudende neerslag
op aquatische ecosystemen

C. den Hartog
1983-1985

KUN-B-AQE

Verzuring en stikstofverrijking van laagalkiene
wateren in Zuid-Oost-Nederland

J. Roelofs
1983-1985
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Bijlage 3
Lijst van recente publicaties over Nederlands onderzoek in relatie tot
"zure regen"
Atmosferische processen en depositie
1981

- c . de Wispelaere (Ed.) Proc. llth Int. Techn. Meeting on Air Pollution
Modelling and its Application, Amsterdam 1980, Plenum Press 1981
• N.D. van Egmond, H. Kesseboom
Air Pollution transport over Western Europe: exchanges between
Germany and The Netherlands, pp. 11-132
• H. van Dop, B.J. de Haan en G.J. Cats
Meteorological input for a three dimensional medium range air
quality model, pp. 181-90
•

R. Guicherit, K.D. van den Hout, C. Huygen, H. van Duuren, F.G. Römer
en J.W. Viljeer
Conversion rate of nitrogen oxides in a polluted atmosphere, pp. 575-592

• P.J.H. Builtjes, K.D. van den Hout, C. Veldt, H.J. Huldy, J. Hulshoff,
W. Basting en R.M. van Aalst
Application of a photochemical dispersion model to the Netherlands and
its surroundings, pp. 621-38
1982
- Chemical composition of precipitation over The Netherlands, Survey 1978-1980
KNMI/RIV publicatie
- T. Schneider en L. Grant (Eds.)
Proc. NO^-Symposium, Maastricht 1982, Elsevier 1982
• R.M. van Aalst

Dry deposition of NO^, pp. 263-270
• W.A.H. Asman
Wet deposition of

NC>

X/

PP* 271-278

•

R. Guicherit en K.D. van den Hout
The global NO^-cycle, pp. 15-30

•

N.D. van Egmond en H. Kesseboom
Modelling of mesoscale transport of NO and NO^ concentration levels and
source contributions, pp. 327-346

- P.J.H. Builtjes, K.D. van den Hout en S.D. Reynolds

Evaluation of the performance of a photochemical dispersion model in
practical application, 13th ITM, Ile des Embiez 1982

- 34 -

- W.A.H. Asman, T.B. Ridder, H.F.R. Reijnders en J. Slanina
Influence and prevention of bird droppings in precipitation chemistry
experiments, Water, Air, Soil Pollution _17_, 415 (1982)
1983
- J. Slanina, J.H. Baard, W.L. Zijp en

W.A.H. Asman

Tracing the sources of the chemical composition of precipitation by
cluster analysis, Water, Air and Soil Pollution 20_ 41-45 (1983)
- A.J. Elshout

De zure neerslag als aspect van luchtverontreiniging
Energiespectrum 1_ (5), 114 (1983)
- S. Beilke, A.J. Elshout (Editors)
Acid Deposition

Proc. CEC Workshop, Berlijn 1982; Reidel 1983
• T.B. Ridder en A.J. Frantzen, Acid Precipitation over The Netherlands
• J. Slanina, F.G. Römer, W.A.H. Asman

Investigation of the source regions for acid deposition in The Nether
lands
• F.G. Römer, J.W. Viljeer, L. van den Beid, H.J. Slangewal, A.A. Veldkamp
en H.F.R. Reijnders
Preliminary measurements from an aircraft into the chemical composition
of clouds
- N.D. van Egmond en H. Kesseboom
Mesoscale air pollution dispersion model. I. Eulerian grid model
Atm. Environm. _17_ (2) , 257 (1983)

II Lagrangian Puff model and comparison with Eulerian grid model
Atm. Environm. 17_ (2), 267 (1983)

- H.R. Pruppacher, R.G. Simonin, W.G.N. Slinn (Editors)
Proceedings SCADDER-Conference, Santa Monica, november 1982, Elsevier 1983

»

W.A.H. Asman, P. Jonker, L. Slanina, J.H. Baard
Interpretation of sequential rain sampling results, Vol. I, 265-275

• J. Slanina, W.A.H. Asman

Tracking the source regions for wet deposition in The Netherlands by
a combination of cluster analysis and meteorological interpretation
Vol. I, 239-249
• J. Slanina, F.G. Römer, W.A.H. Asman

Estimation of wet deposition from a plume of a powerplant and of the
corresponding background concentration (Vol. I 349-357)

- c . de Wispelaere (Ed.) Proc. 12th Int. Techn. Meeting on Air Pollution
Modelling and its Application, Menlo Park 1981, Plenum Press 1983
•

H. van Dop en B.J. de Haan
A mesoscale air pollution transport model; model outline and preliminary
results, pp. 303-316
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•

N.D. van Egmond en H. Kesseboom
Comparison of an Eulerian with a Langrangian type numerical air pollution
dispersion model, pp. 335-346

- Î U A P P A
Proc. 6th World Congress on Air Quality, Paris 1983
• E.H. Adema
Investigation of the formation of nitric acid in the atmosphere
Vol. I, 65-72
• H. van Dop

A medium range transport and deposition model
Vol. Ill, 309-316
- N.D. van Egmond, J.A. van Jaarsveld, E. de Saeger, F. Vervliet en W.T. Weber
Comparison of measured and modelled mesoscale SO -patterns in the Benelux
Sei. Tot. Environm. 27 (1) 1-20 (1983)

Bodem

1982
- J.M. Verstraten
De bodem als bufferend systeem tegen verzuring
Inaugurele rede Universiteit van Amsterdam, 18 oktober 1982
Effecten op Ecosystemen

1978
- Elisabeth Jansen en Toke de Wit
Veranderingen in de verspreiding van de cantharel in Nederland, Coolia
21 (1978) 117-123

1980
- T. de Wit, E. Jansen en H.F. van Dobben
Invloed van luchtverontreiniging op natuurlijke ecosystemen
Proc. SO^-Symposium, Wageningen 1980, 121

1981
- H. van Dam, G. Suurmond en C.J.F. ter Braak
Impact of acidification on diatoms and chemistry of Dutch moorland pools
Hydrobiologia _83, 425-459 (1981)

- I. van der Putte, J. Lubbers

en z. Kolar
Effect of pH on uptake, tissue distribution and retention of hexavalent
chromium in rainbow trout
Aquatic Toxicology, _1 (1981) 3-18
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- I. van der Putte, M.A. Brinkhorst en J.H. Koeman
Effect of pH on the acute toxicity of hexavalent chromium to rainbow
trout (salmo gairdneri)
Aquatic Toxicology, 1_ (1981) 129-142

1982
- I. van der Putte en P. Pärt
Oxygen and chromium transfer in perfused gills of rainbow trout (salmo
gairdneri) ejqoosed to hexavalent chromium at two different pH levels
Aquatic Toxicology, 2_ (1982) 31-45
- I. van der Putte, M.B.H.M. Laurier en G.J.M. van Eijk
Respiration and osmoregulation in rainbow trout (salmo gairdneri) exposed
to hexavalent chromium at different pH values
Aquatic Toxicology, 2^ (1982) 99-112,
- I. van der Putte, W. van der Galiën en J.J.T.W.A. Strik
Effects of hexavalent chromium in rainbow trout (salmo gairdneri) after
prolonged exposure at two different pH levels

Ecotoxicology and Environmental Safety, vol. 6, No. 3, June 1982
- H. van Dam en H.F. van Dobben
Effects of acid-deposition on Ecosystems in The Netherlands
Proc. NO^-Symposium, Maastricht 1982, Elsevier 1983
- N. van Breemen, P.A. Burrough, E.J. Velthorst, H.F. van Dobben, Toke de Wit,
T.B. Ridder en H.F.R. Reijnders

Soil acidification from atmospheric ammonium sulfate in forest canopy
throughfall, Nature 299, 548-50 (1982)
- N. van Breemen, E.R. Jordens
Effects of atmospheric ammonium sulfate on calcareous and non-calcareous
soils of woodlands in The Netherlands, in Proc. of workshop on the effects
of accumulation of air pollutants in forest ecosystem, Göttingen, May 1982
- Toke de Wit
Permanent plots, cryptogamic plant species and air pollution, in Steubing,
L. and Jäger, H.J. Monitoring of air pollutants by plants 1982, Dr. W. Junk.
Publishers The Hague

1983
- C. den Hartog, J.G.M. Roelofs, J.A.A.R. Schuurkens, R.S.E.W. Leuven
Effects of acid precipitation on fresh water systems in The Netherlands;
wordt gepubliceerd in "Impact of Air Pollutants on Terrestrial Ecosystems",
report of Panel 3 of the NATO-CCMS Pilot Study Air Pollution Control
Strategies and Impact Modelling, medio 1984.
Tekst van een voordracht gehouden op 17 juni 1983 tijdens een workshop te
Chapel Hill, V.S.
- J.G.M. Roelofs
Ammonium in heidevelden,tekst van een voordracht gehouden op het Heidesym
posium in augustus 1983, wordt gepubliceerd in Proceedings Heidesymposium,

1983
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- Jan Roelofs
Toenemende gevolgen van zure neerslag in Nederland
Natuur en Milieu, mei 1983, 13-15
- D. van Dam
Invloed van luchtverontreiniging op de Nederlandse flora en op verzuring
van de bodem, RIN-rapport 83/11 (1983)
- J.G.M. Roelofs
Impact of acidification and eutrophication on macrophyte communities
in soft waters in the Netherlands, Aquatic Botany _!2, (1983)
- H.F. van Dobben
Changes in the epiphytic lichen flora and vegetation in the surroundings
of 's-Hertogenbosch (The Netherlands) since 1900, Nova Hedwigia � (1983)
- R.C. van Apeldoorn, N. Dankers en H. Eysackers (Eds.)
Effecten van electriciteitsvoorziening in Nederland op natuur en landschap
Rapport voor de Stuurgroep BMD 1983
- Proc. Int. Symposium on Aquatic Macrophytes, Nijmegen 1983; Fac. Wiskunde
en Natuurwetenschappen, K.U. Nijmegen 1983
•

J.F.M. Geelen, R.S.E.W. Leuven, J.E.G.N. de Bie en M.M.J. Maenen
Impact of acidification and eutrophication on microflora and micro
fauna assemblages of "Littorellion" dominated systems"
pp. 68-73

•

J.G.M. Roelofs, J.A.A.R. Schuurkes
Impact of acidification and eutrophication on macrophyte communities
in soft waters, pp. 197-203
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