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BESTE toSEN ! 

We spelen om financiële en financiële redenen 
leentjebuur met de Nucleaire Dissonant om jul
lie ons verhaal onder ogen te kunnen brengen . 
Eén van ons ging op zaterdag 17 juni naar een 
vergadering in Utrecht om deel te nemen aan 

nationale milieu 

TIE 
een initiatief tot de lationale Milieu Aktie 
(NMA} waar deze nieuwsbrief over gaat. In het hele land zijn nu zo'n 100 mensen 
begonnen aan wat met enkele jaren moet uitgroeien tot een massabeweging om het 
Nationaal Mileubeleidsplan waar de regering over viel, echt handen en voeten te 
geven. Dat plan moet er wel wat anders gaan uitzien. Als jullie lezen wat er in 
deze nieuwsbrief staat zal de bedoeling wel duidelijk zijn. Maar boe ka.en we 
van start? 

Daarover willen we graag met jullie praten. Wie zijn er in de komende tijd, we 
denken aan augustus, september of begin oktober, bereid om naar een vergadering 
in Leeuwarden of Sneek te komen? Wanneer kan je? In deze nieuwsbrief tref je een 
antwoordstrook aan om deze vragen te beantwoorden. Vul de strook in en doe ~ 
op de post. Als je andere mensen weet aan wie we onze informatie ook kunnen stu
ren, geef ons dan hun namen en adressen! 

Overigens willen wij eerlijk zeggen dat wij eigenlijk ook niet staan te springen 
om met dit initiatief aan de gang te gaan. We hebben zoveel andere zaken aan ons 
hoofd die (ook) belangrijk zijn dat we met onze tijd best krap zitten. Misschien 
hebben jullie dezelfde gedachte. Toch. als •••••••••••• dan gebeurt er niets! 

Klarisse Nienhuijs van de Waddenvereniging nam als voorbeelden waar ook enkelin
gen aan begonnen: 
* De Anti-Kernenergie Beweging: een enkeling weigerde in de zeventiger jaren de 

Kalkar-heffing; daarmee begon 1n Nederland de AKB. Nu is kernenergie practisch 
gesproken van de baant 

* IKV: van een enkeling tot een volksbeweging die misschien nooit meer wordt ge
evenaard. 

* Vrouwenemancipatie: in de Vietnam-tijd namen enkele vrouwen geen genoegen meer 
met het alleen maar goed zijn voor het maken van notulen of hun "recht op het 
aanrecht", het bieden van een knus nest waar de manlijke actievoerder kon bij
komen. Nu heeft deze emancipatie onze hele samenleving (gelukkig!) vergaand 
(maar nog niet genoeg!) doortrokken. 

Zo moet het ook gaan met de lationale Milieu Aktie 1 

DI SCUSS IESTll< 
CNFAGtDOORSTEL NATI<JW.E MILIEU AKTIE 
DoelatelUna ven de Nationale Milieu Aktie {NMA) 
is: het ereeren van een breed draagvlak voor in
grijpende maatregelen om huidige en toekomstige 
milieuproble.en het hoofd te kunnen bieden en om 
via druk op de politiek te bewerkstelligen dat 
ze deze ingrijpende maatregelen ook ten uitvoer 
brengt . Centraal staat selectieve krimp en se
lectieve groei van de economie. 
Uitgangspunt hierbij ia het rapport Zorsea •oor 

Morgen waarbij rekening wordt gebouden dat SOll

Illige doelstellingen in dit rapport niet ver ge
noeg gaan . Ook moet hierbij het Brundtlend-rap
port woTden betrokken. 

Subdoetea Yoor ka.end :Jaar 
Het uitdragen van het Deltaplan voor het Milieu 
als geloofwaardig alternatief voor het huidige 
regeringsbeleid. . ~ -
Het op poten zetten van ·~~ng-pD~/ ~~] 
der de naam Nationale M ieu~~~·5klt:.""' 1 ' ~ 

Ti jdaperiocle - -
Voor opbouw en uitvoerilt van d~~k~f~•denk n ; 
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~~4:::-. we minimaal 5 jaar nodig te hebben. ~~~ 

Deelnemers 
Vooral nieuw te vormen plaatselijke groepen. 
Verder Natuur- en Milieuorganisaties, vakbon
den, consumentenorganisaties, vrouwenorganisa
ties, kerkelijke organisaties, vredesgroepen, 
Anti-Kernenergie Beweging, enz. enz. 

Doelgroepen voor het komende jaar 
1. Landelijke en provinciale Natuur- en milieu
organisaties en maatschappelijke organisaties 
(vakbonden, kerken enz.). Aan hen vragen we het 
Deltaplan te onder~chrijven en d.m.v. hun naam 
de NMA een status te geven. Daarnaast het verle
nen van financiële en personele steun, onder
steunen van de mobilisatie van de eigen led~n 
en akties, waarbij taakverdeling gewenst is. 
2. Plaatselijke natuur-, milieu-, kerkelijke 
groepen enz. vragen we in hun woonplaats NMA
comité's op te zetten. Deze NMA-comité's ver
binden zich voor langere tijd aan de aktie en 
stellen zich ten doel in de opbouwfase op plaat
selijk niveau de aktie uit te dragen. Hierbij 
gaan ze op diverse terreinen aan de slag: 
* Het benaderen van verontruste burgers en aan 
hen uitleggen wat nodig is om ons milieu te red
den. Een belangrijk hulpmiddel kan hierbij zijn 
de landelijke NMA-krant. 
* D.m.v. publicitaire akties de bevolking con
fronteren met de ernst van de milieuproblemen. 
* Het benaderen van plaatselijke afdelingen van 
politieke partijen om hen ertoe te bewegen hun 
eigen partij onder druk te zetten het Deltaplan 
over te nemen. 
* D.m.v. prikakties aan de politiek duidelijk 
maken dat ze snel verdergaande maatregelen dient 
te nemen. 

Tijdsfasering 
1. Aankondiging van het manifest Naar een Delta
plan voor het Milieu en de Nationale Milieu Ak
tie, ondertekend door landelijke en provinciale 
natuur- en milieuorganisaties op 18 augustus. 
2. Tijdens een Groot Milieu Debat oproep om mee 
te doen aan de NMA, op 26 augustus. 
3. Eerste prikaktie om de aankondiging van de 
NMA wat kracht bij te zetten, rondom 26 augus
tus. 
4. Tijdens de. formatieperiode (van CDA en PvdA?) 
de aktie: 100 viaducten voor 100 km, eventueel 
te vervangen door een demonstratie: 100 km. Maar 
dat kan ook nog later. Op 100 viaducten in het 
land worden spandoeken 100 km zuur genoeg opge
hangen. 
Doel van deze aktie is om naar de bevolking en 
de politiek toe duidelijk te maken dat als de 
beperking van de maximum snelheid op autowegen 
in de formatie niet eens bespreekbaar is, we ook 
niets van deze politieke partijen hoeven te ver
wachten als het gaat om de veel verdergaande 
maatregelen die onontkoombaar nodig zijn. 
5. Tweede groependag, Campagneraad, voor groepen 
die aan de akties mee willen doen. In oktober. 
De eerste groependag was op 17 juni. 

Vanaf november '89 tot zomer '90 
6. Start met het benaderen van de plaatselijke 
afdelingen van de politieke partijen inverband 
met de gemeenteraadsverkiezingen van maart '90. 
7. Het organiseren van plaatselijke informatie
avonden over het Deltaplan en de daarin opgeno
men eisen. 
8. Verspreiden van de Nationale Milieu Aktie
krant onder bredere lagen van de bevolking d.m. 
v. kraampjes in de stad of het dorp en dergelij-
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ke. Met mensen de discussie aangaan over wat al
lemaal aan maatregelen nodig is om het milieu te 
redden. 

Vanaf januari '90 tot en met december '90 worden 
er 10 akties gepland 1ie de eisen uit het eisen
pakket en de vragen aan de burgers moeten symbo
liseren. Deze akties dienen vooral om de NMA en 
het manifest meer bekendheid te geven. Het gaat 
hierbij om plaatselijke akties waaraan plaatse
lijke groepen gemakkelijk Qee kunnen doen. Deze 
groepen besluiten per aktie of zij er hun mede
werking aan verlenen. Getracht wordt ook lande
lijke organisaties voor deze akties te interes
seren om samen met hen deze akties te voeren. 
D.m.v. een infobulletin voor plaatselijke groe
pen wordt de communicatie tussen campagneteam en 
de plaatselijke groepen verzorgd. 

10 akties 
1. De aktie Broeikaseffect: De ark van Noach. In 
die plaatsen in het land waar door stad of dorp 
een rivier, ·kanaal of vaart loopt wordt een boot 
gecharterd. Via advertenties en dergelijke roept 
men de mensen op een mannelijk en een vrouwelijk 
dier van dezelfde soort te komen brengen en een 
plaats voor ze te reserveren op de boot voor op 
het moment dat het land onder water komt te 
staan. Doel van de aktie is om de bevolking te 
confronteren met de desastreuse gevolgen van ons 
overmatige energieverbruik. 
Er bestaan goede contacten met binnenvaartschip
pers. Mogelijk zou dit ook de start kunnen zijn 
van een aktie van binnenvaartschippers en NS on
der de leus: Vervoer over water en rails de 
schoonste weg. 
2. De aktie Mag het ietsje minder zijn? gericht 
op het verminderen van onze vleesconsumptie en 
b.v. voor de katholieken onder ons het herinvoe
ren van de vleesloze vrijdag. De aktie concen
treren op MacDonalds, Wimpy e.d. vooral ook om
dat MacDonalds tropisch regenwoud laat kappen in 
Brazilië om vee te kunnen herbergen. 
3. De aktie Vieze vuile stink auto's! Op veel 
wegèn en kruispunten in steden en dorpen wordt 
de maximaal toelaatbare NO -waarde (en ook de 
tijdelijk verhoogde maximaal toelaatbare waarde 
ver overschreden. Dit is met name het geval als 
de kans op smogvorming het hoogste is, in de 
maanden januari, februari en maart. Het is na
tuurlijk duidelijk dat het bij deze aktie om de 
volksgezondheid gaat. De Ver. Milieu Defensie
kerngroep Amsterdam heeft goede ervaringen met 
deze aktie en kan andere groepen van de nodige 
tips voorzien. 
4. Akties tegen de uitbreiding van Schiphol, de 
verplaatsing en uitbreiding van Zestienhoven, de 
nachtvluchten en uitbreiding van vliegveld Beek, 
de geluidsoverlast van de vliegbasis Leeuwarden 
enz. Aan de aktiegroepen rond Schiphol hebben we 
om voorstellen gevraagd. 
5. De aktie De politiek: inpakken en wegwezen! 
Mensen verzamelen één week al het verpakkingsma
teriaal en nemen dat mee naar het Binnenhof of, 
indien plaatselijk georganiseerd, naar het ge
meentehuis. Met dit materiaal wordt het gebouw 
ingepakt (opgehangen aan touw of vastgemaakt aan 
een net. We stikken in onnodig verpakkingsmate
riaal. Iets waar via wetgeving heel eenvoudig 
paal en perk aan gesteld kan worden. 
6. Op 26 april '90 is het 4 jaar Tsjernobyl. Een 
goede reden om de kerncentrales Borssele en Do
dewaard weer eens in het 'zonnetje' te zetten. 
7. Een aktie gericht op de Chloorchemie. Ideeën? 
8. Een aktie gericht op de natuurbeschermingspro-



bleaatiek. Ideeën? 
9. Een aktie gericht op energiezuinige huizen
bouw. Ideeën? 
'10. Een aktie gericht op duurzame energie. 

Wat vraaen we aan de mensen? 
1. Bespaar op energieverbruik door isoleren van 
je huis, gebruik van energiezuinige apparaten er 
lampen en vooral door deze apparaten en ook ver
warming minder te gebruiken. 
2. Halveer het autoverkeer door het aantal kilo
metra wat je rijdt met de helft te verminderen. 
Rij bij voorkeur niet harder dan 80 km per uur 
in een auto met een gere~elde driewegkatalysator 
3. Gebruik voor korte afstanden de fiets e~ waar 
mogelijk voor langere afstanden het openbaar 
vervoer. Op heel wat plaatsen: beringebruikname 
van vroegere stations! 
4. Vertoon een milieubewust gedrag als consument 
door het vermijden van de aankoop van producten 
die milieugevaarlijke stoffen bevatten of op een 
milieu-onvriendelijke wijze geproduceerd zijn en 
van producten die onnodig zijn zoals b.v. vaak 
bij verpakkingsmateriaal het geval is. 
5. Koop zo min mogelijk blik, diepvries of pro
ducten die in een verwarmde kas zijn gekweekt. 
Verse producten zijn ook gezonder. 
6. Verminder je consumptie van vleesproducten, 
b.v. door op vrijdags geen vlees te eten. 
7. Vermijd het gebruik van tropisch hardhout. 
8. Scheid afvalstoffen in milieugevaarlijke 
stoffen, stoffen voor hergebruik en restafval en 
biedt deze gescheiden aan. 
9. Toon respect voor de natuur en de daarin le
vende planten en dieren (en mensen!), vermijd 
verstoring van de natuur b.v. door in de natuur 
geen gemotoriseerd verkeer toe te laten, riet
kragen te ontzien enz. enz. 
10. Toon je een critisch burger door je stem te 
laten horen. Stel natuur- en milieu-onvriende
lijk gedrag van medeburgers en bedrijven aan de 
kaak en kom in verzet als de politiek, zowel lan
delijk, provinciaal als gemeentelijk, niets of 
niet genoeg wil doen om natuur en milieu te red
den. 
Leuzen ? 
Het milieu red het niet! Redt het milieu! 
Haak het milieu mondig! 
Matigen voor het milieu! 
Milieufreaks doen het met minder. 

NAAR EEN DELTAPLAN VOOR HET MILIEU 
Het Nederlandese Deltaplan is wereldberoemd. Na 
de watersnoodramp van 1953 besloot Nederland de 
bedreiging door het water definitief te keren. 
We wilden ons veilig voelen. We wilden een mi
lievriendelijke oplossing. Daarom kozen we het 
Deltaplan. Dat kostte veel geld en veel tech
niscli vernuft. Onze veiligheid was ons d·at 
waard. 
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nen. Erosie en woestijnen rukken op. Het rapport 
Dur Common Future van de commissie Brundtland 
schetst een dramatisch beeld van de wereldwijde 
toestand van het milieu. In haar Kersttoespraak 
spreekt Koningin Beatrix van een stil drama. 
Langzaam sterft de aarde, aldus onze koningin. 

Deze bedreiging is nu nog te keren. Daarom vil
len wij een nieuw Deltaplan. Wij willen ons weer 
veilig voelen. De vervuiling moet worden terug
gedrongen en ingedamd. Dat kost veel geld en 
veel technisch vernuft. Dat hebben wij er voor 
over. 

Volgens de studie Zorgen voor Morgen, van het 
Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu
hygiëne is de bedreiging te keren als de uit
stoot van tal van stoffen met 70 tot 90% wordt 
verminderd. Sommige stoffen dienen helemaal te 
worden verboden. Dit geldt b.v. voor de CFK's, 
die de ozonlaag afbreken en een groot deel van 
de bestrijdingsmiddelen die in de land- en tuin
bouw worden gebruikt. 
Wij willen de heide in Drenthe, de Peel, de Ve
luwe en andere natuurgebieden behouden. Daarvoor 
moet de verzuring met 80 tot 90% verminderen. 
Dat betekent minder energieverbruik, minder in
tensieve landbouw en minder autoverkeer. Geavan
ceerde technieken en zeer efficiënte methoden 
kunnen ons helpen het leven aangenaam te houden. 

Wij willen geen wereldwijde watersnoodramp, waar
door b.v. grote delen van Nederland verloren zou
den gaan. Daarom willen we de ontwikkeling van 
het broeikaseffect keren. Het belangrijkste 
broeikas-gas is kooldioxide (CO,). Dat ontstaat 
altijd bij de verbranding van fossiele brand
stoffen en hout. Om het broeikaseffect zoveel 
mogelijk te voorkomen moet wereldwijd het ge
bruik van fossiele brandstoffen in de komende 
eeuw met 90% zijn afgenomen. 

Dat kan alleen met nieuwe manieren van produce
ren en consumeren. Daarin gaan matiging en ver
nieuwing hand in hand. We hebben een kringloop
economie nodig. Zon, wind en biomassa, wellicht 
ook de getijden, kunnen de basis van de energie
voorziening worden. Dat zal onontkoombaar zelfs 
moeten! Producten kunnen zuiniger en duurzamer 
worden en (beter) repareerbaar. Afval moet weer 
grondstof worden. Dat kan, als we villen. 

Een duurzame samenleving is mogelijk. Duurzame 
bronnen en een zeer doelmatig energieverbruik 
kunnen het gebruik van fossiele brandstoffen 
binnen enkele tientallen jaren sterk terugdrin
gen. Een veel beter openbaar vervoer en nieuwe 
communicatiemiddelen kunnen het autogebruik hal
veren. Industrieën kunnen overschakelen op scho
nere productieprocessen. Veel producten die nu 
nog gemaakt worden zijn overbodig, vaak ronduit 
gevaarlijk. Het gebruik van kunstmest en be
strijdingsmiddelen in de landbouw kan belang
rijk worden verminderd. 

Nu worden we weer bedreigd en niet alleen door · In werkelijkheid dreigt echter het tegendeel te 
water. Een wereldwijde milieu-crises bedreigt de gebeuren. Het Nationaal Milieubeleidsplan van 
levensmogelijkheden van planten, dieren en men- de regering leidt niet tot een duurzame ontwik-
sen, De verzuring doodt onze bossen. Giftige keling. Het milieu zal de komende jaren alleen 
stoffen bedreigen ons drinkwater en dringen in maar verder achteruit gaan. 
de voedselketen. De ozonlaag die alle leven be- Het aantal auto's zal de komende twintig jaar 
schermt tegen ultraviolette straling breekt ie- volgens de voorspellingen toenemen van vijf mil-
der jaar verder af. Een doorgaand broeikaseffect joen tot bijna acht miljoen. Schiphol mikt op 
zal catastrofale gevolgen hebben voor de natuur een verdubbeling van het aantal passagiers in 
en de voedsel voorziening van de gehele wereld. tien jaar. De meeste takken van industrie stre-
Dè zeespiegel zal stijgen. Regenwouden verdwij- -~- ven de komende twintig jaar naar tweemaal zoveel 
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productie. Het verbruik van elektriciteit zal de 
komende twintig jaar stijgen met viftig procent, 
ondanks het feit dat de apparaten steeds zuini
ger worden. De consumptie in de rijke westerse 
landen blijft groeien. De afvalstroom zal tot 
2010 anderhalf keer zo groot zijn als nu al het 
geval is. De vervuiling, de verzuring en de op
warming van het klimaat zullen door deze sterke 
groei alleen maar toenemen. Straks verdrinken we 
in het zeewater terwijl drinkwater van redelijke 
kwaliteit zeldzaam wordt. 

De heersende filosofie dat ook in de vervuilende 
sectoren verdere productiegroei nodig is om het 
milieu te redden is fundamenteel onjuist. Wie de 
boodschap van Zorgen voor Horgen serieus neemt, 
kan zich niet anders dan uitspreken tegen dit 
soort groei. Nederland is nu al één van de rijk
ste en meest welvarende landen ter wereld, zij 
het onacceptabel verdeeld over de mensen. Een 
verdere groei van vervuilende activiteiten is 
niet nodig. Het gaat ten koste van de natuur, 
vooral van de bevolking in de derde wereld en 
van toekomstige generaties. Dat is onaanvaard
baar. 
Wij willen een maximale inzet van wetenschap en 
techniek om de productie schoner te maken. We 
willen tevens de productie als geheel matigen. 
Waar technische maatregelen tekort schieten (en 
opzich weer nieuwe problemen veroorzaken) om het 
milieu te beschermen, dient de regering te kie
zen voor selectieve krimp. Dit geldt voor het 
autoverkeer, het energieverbruik, de veestapel, 
het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Het geldt 
voor delen van de chemische industrie, zoals de 
chloorchemie, en voor delen van de metaalindus
trie, zoals de alluminiumfabricage. 

Wij willen dat de Nederlandse regering haar ui
terste best doet om in Europa en ook wereldwijd 
voorop te lopen. Als één der rijkste landen ter 
wereld kan Nederland de weg wijzen naar het her
stel van het milieu. 

Wii vragen van de regering: 
1. Milieuheffingen op (sterk) vervuilende acti

viteiten met als doel deze zover terug te 
dringen als milieuhygiënisch noodzakelijk is. 
Er dient een forse heffing te komen op fos
siele brandstoffen, wegwerpverpakkingen en op 
chloorproducten. Tegelijkertijd dient de be
lasting op arbeid en de BTW op milieuvriende
lijke producten en diensten te verminderen. 
Daar waar vermindering van de BTW geen zoden 
aan de dijk zet (bij de niet-eind-gebruiker) 
dienen andere belastingtechnische tegemoetko
mingen te worden ingevoerd. 

2. Terugdringing van de verzuring met minstens 
80% in 2000. Invoering van een verzuringa
fonds om de kosten van technische maatregelen 
te verdelen. 

3. Een krachtige aanpak van de verontreiniging 
van de atmosfeer. Een serieus antwoord op het 
broeikaseffect. Daarvoor dient het gebruik 
van fossiele brandstoffen in het jaar 2000 30 
% lager te liggen dan nu. Stop de afbraak van 
de ozonlaag. Een verbod op de aanmaak en het 
gebruik van CFK's en halonen. Geen vervanging 
door andere stoffen die de ozonlaag net zo 
goed aantasten. 

4. Bevordering van energiezuinige technieken en 
duurzame bronnen van energie, zowel op lande
lijk, provinciaal als gemeentelijk niveau. 
Geen nieuwe traditionele kolencentrales en 
zeker geen nieuwe kerncentrales. Sluiting van 
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Dodewaard en Borssele. 
5. Halvering van het personen- en vrachtautoge

bruik in 2000. Verbetering van de concurren
tiepositie van het goederenvervoer per rail 
en schip ten opzichte van de auto. Afschaf
fing van de fiscale voordelen voor automobi
listen. Geen invesreringen in nieuwe wegen en 
tunnels, maar uitsluitend in de uitbreiding 
van het openbaar vervoer, ook tussen de dor
pen op het platteland. Herinvoering van de 
maximum snelheid van 100 km per uur. 

6. Bevordering van milieuvriendelijke landbouw
en veeteelt methoden en als dit onvoldoende 
zoden aan de dijk zet vermindering van de 
vlees- en melkproductie met 40% in 2000. Be
perking van de mestgift tot die hoeveelbede
den die planten kunnen opnemen. Een verbod op 
de productie en het gebruik van bestrijdings
middelen die niet of slecht afbreekbaar zijn 
of die het grondwater (drinkwater) bedreigen. 

7. Vermindering van de afvalstroom met 90% in 
2000 door preventie, gescheiden inzameling, 
afvalreiniging en hergebruik. Statiegeld op 
batterijen, accu's, (energiezuinige) lampen, 
huishoudelijke apparaten en drankverpakkin
gen, zodanig dat effect verwacht mag worden. 
90% vermindering in 1995 van de emissies van 
schadelijke en niet of sleet afbreekbare 
stoffen. Stopzetting van de definitieve stort 
van of het voorbereiden daarvan van chemisch 
afval en kernafval. Ook bij "tijdelijke" op
slag. voor perioden van 50 jaar of langer, 
dient nu al rekening te worden gehouden met 
de stijging van de zeespiegel en het prijsge
ven van grondgebied aan de zee. Vervijfvoudi
ging van de uitgaven voor bodemsanering. Een 
krachtige start met de sanering van onderwa
terbodems. 

8. Absolute bescherming van de leefgebieden van 
de vele bedreigde plante- en diersoorten. Het 
Nationaal Milieubeleidsplan dient te kiezen 
voor de totstandkoming van een grof- en een 
fijnmazige ecologische infrastructuur d.m.v. 
een actief aankoopbeleid. Daarvoor dient het 
overheidsbudget voor natuurbescherming aan
zienlijk te worden verhoogd. 

9. Tien miljard per jaar extra voor het milieu, 
voor de helft via de overheid, voor de andere 
helft door het bedrijfsleven te financieren. 
Daarbij moet een inkomensgarantie gelden voor 
de laagste inkomens. De financiering van het 
milieubeleid mag niet worden afgewenteld op 
de zwaksten in de samenleving. 

10. Een voortvarend internationaal beleid. Neder
land moet op milieugebied weer trendsetter 
worden in plaats van trendvolger. Niet meer 
dan een goed begrepen eigenbelang! Een sterk 
pleidooi bij de EEG en internationale fora 
voor betere milieuverdragen en de handhaving 
daarvan. Constructieve ondersteuning van en 
samenwerking met Zuid- en Oost-Europa op mi
lieugebied. 
Oprichting van een fonds voor steun aan derde 
wereldlanden, ter bevordering van een duurza
me ontwikkeling in deze landen. Bevordering 
van de schuldsanering en van internationale 
handelsafspraken over grondstoffen, halffa
brikaten en eindproducten, die een ecologisch 

a en sociaa.l aanvaardbare winning en productie 
garanderen. (Anders is een land als b.v. 
Bangladesh het eerst kind van rekening van de 
zeespiegelstijging!) 

rr 



NEO-ATLANTIS 
'Ik kan me voorstellen dat we op den duur wel 
bereid zijn de Waddeneilanden prijs te geven' 

5. 

De bloedserieuze scenario's om toch nog de helft van Nederland te behouden 
Half Zeeland afschrijven. Zwolle als 
zeehaven. De kop van Gronïncen en 
Friesland weg. Het verdwijnen van de 
IJsselmeerpoldersen Noordwest
Overijssel. De helft van Nederland 
overboord. Is er een nieuwe seience
fictionroman uit? Nee, dit zijn realisti
sche opties die deskundigen hebben 
uitgerekend bij bun reddingsplannen 
voor Nederland. En de werkelijkheid 
geeft de eomputerseenario's al gelijk. 
Onze toekomst na het stijgen van de 
zeespiegel. 

Rob Sljmons 
Door de milif'uvervuiling stijgt dt" 
zeespiegel gevaarlijk. Is Nederland 
nog te redden? Zelfs bij snelle actie 
niet in zijn geheel. meent dr. L. Cla
renburg. éminence grise van het 
milieu. Eerst zien we 'het afslaan van 
de duinen van de Waddeneilanden. 
Na veel inspanningen 2Ullen we deze 
eilanden op gegeven moment moe
ten opgeven.' 
Dr. Ciarenburg staat niet alleen in 
zijn pessimisme - dat bleek op de 31 
januari gehouden en pas onlangs ge
publiceerde discussie van de Raad 
van advies voor de ruimtell,jke orde· 
ning (RaroJ. Rara-lid ir. J J. Wester
ho/. afkomstig uit het Nederlands 
Christelijk Werkgeversverbond, 
wijst daarin op de beperkte draag
kracht van de samenleving. Sommi· 
ge investeringen kun je verdedigen, 
andere niet. Als voorbeeld koos ir. 
Westerhof Amsterdam. 'Mijns in
ziens zijn alle inspanningen gerechlr 
vaardigt! om dit kapitaal· en cul
tuurgoed te behouden. Ook .land
bouwgronden zal men niet gauw 
opgeven gezien onze geweldige agra
rische export. Bij de Waddenenan
den zou dat anders kunnen liggen; ik 
kan me voorstellen dat we op den 
duur wel bereid zijn deze prijs te ge
ven.' 

Niet zeuren, Amsterdam mag blijVen, 
de Waddenellanden geven we op. Mr. 
W J. Wof/T. Ram-lid uit het Landbouw
schap, zou dat 'persoonlijk betreuren', 
maar ziet nog wel llchtpun~s: 'Dan zal 
er wel een ander cultumgoed voor in de 
plaats komen. Daar ben ik niet bang 
voor.· 
Sommige scenario's gaan uit van een 
drastischer stijging van de zeespiegel. 
Maart 1986 voltooide de DieNt Getij
denwateren (OOW) van Rijkswa
terstaatde nota 'ZeesPiegelrijzing'. Wat 
kun je van Nederland redden als het 
water vijf meter stijgt? Alles, met veel 
inspanning. Of misschien maar de helft. 
Neo-AtiJJ.nti8, het DOW-scenarlo voor 
de 'strategische terugtrekking', verde
digt de Randstad vanafOOStvoome tot 
Noordzeekanaal. De andere lage stuk
ken Nederland - alles op minder dan 
vijf meter boven NAP - worden opge
geven. Van Zeeland resteert bljvoor-

beeld slechts een stukje Walcheren plus 
Zuid-Beveland. In de vorm van een vis, 
zo blijkt uit de DGW-kaart. 

De zeespiegel stijgt vooral door het 
broeikasfllTect, dat de aarde opwarmt. 
Zonlicht dringt door de atmosfeer en 
verwarmt de aardbodem. Een deel van 
dewanntestraaltdeaardeook weeruit 
als Infrarode (wannte)Strallng. De zoge
naamde broeikaSgassen absorberen 
het inft'arood; ze houden zo een deel van 
de wannte vast, net als hetglas van een 
broeikas. 
Vannaturelsereensoortevenwlcht: de 
temperatuur van de aarde blijft relatief 
stabiel. Maar de mens brengt steeds 
meer broeikasgassen in de atmosfeer. 
Dat betekentdatermeerwanntewordt 
vastgehouden, waardoor de aarde op 
den duur wanner wordt. 
Het veruit belangrijkste broeikasgas is 
kooldioxyde of CO.. Dat gas ontstaat 
bij het verbranden van fossiele brand
stof (kolen, olle, aardgas), maar ook bij 
het verbranden van hout. De ontbos
sing in Afrika en Zuid-Amerika levert 
een vijfde van het 'nieuwe' kooldioxyde. 
Bij ongewijzigd gedrag van de mens· 
held zal halverwege de volgende eeuw 
het kooldioxyde-gehalte van de atmos
feer verdubbeld zijn. Dat leidt tot een 
temperatuurstijging van anderhalve 
graad Celsius tot vier en een halve 
graad (de deskundigen zijn het er nog 
niet over eens). 
Dat Is veel Tijdens de ijstijden was de 
temperatuur gemiddeld maar een en
kel grall(ije minder dan 'normaal'. 

Door een hogere temperatuur zet het 
water uit, waardoor de zeespiegel per 
eeuw een paar deelmeter stijgt. Verder 
smelt er meer pooliJs. Over het drijfijs 
van de Noordpool (met als gevolg weer 
enige decimeters hoger water) ziJn de 
experts betlekkelijk eenstemmig. Over 
de veranderingen op de Zuidpool zijn 
de deskundigen mlrlder eensgezind. 
Een hogere temperatuur geeft een ho
gere luchtvochtigheid. Daardoor zou er 
meer neerslag op Antarctica terecht 
!runnen komen; op die manier zou daar 
de Ijsmassa zelfs kunnen toenemen. 
Toch is ook extra smelten van de Zuid
pool niet uitgesloten. 
Er was al een 'normale' stijging van de 
zeespiegel van tien tot twintig centime
ter per eeuw. Daar komt volgens de ex
perts vrijwel zeker een halve meter bij -
met als resultaat een minimale verho
ging van de zeespiegel met zesüg à ze. 
ventig centimeter. Maar hogere schat
tingen worden niet uitgesloten. De Ra
ra noemt bijvoorbeeld ook een stijging 
tot twee meter 'In de komende eeuw en 
maximaal vijf meter in tweehonderd 
jaar. Dit laatste wanneer de West
antarctische Ijskap versneld in zee 
glijdt.' 

Groningen zakt enkele deelmeters door 
de winning van het aardgas. Dat is 
meer dan verwacht, maar 'beheerst', 
menen de geologen. Bovendien veroor
zaakt de daling een soort aardkom: de 
buitenrand van de ingezakte grond bo
ven de gasbel Zitnogredelijk op hoogte. 
Ook AmeiJJ.nd zakt door de gaswinning, 
maar minder. 
Verder zakt Nederland systematlsch. 
De aardkorst is niet st.abiel: Scandina
vië stijgt wat, Nederland daaltllcht. Op 
sommige plaatsen (het Westland bij
voorbeeld> zo'n vijf centimeter per 
eeuw. 
Het kan allemaal nog veel erger. Bang
kok zakte van 1930 tot 1970 ruim een 
meter; Inmiddels is daar opnieuw een 
meter daling aan toegevoegd. De Thai
se hoofdstad zal misschien zeven meter 
per eeuw zakken. De oorzaak: het in 
grote hoeveelheden oppompen van 
grondwater. 

Er dreigen in Nederland meer gevaren 
dan het onderlopen van laagliggende 
gebieden - waar vooral dllkverhoglng 
tegen zou helpen. Bruggen zijn niet 
hoog genoeg meer, stormvloedkeringen 
zouden opgehoogd moeten worden. Het 
IJsseJmeer stroomt niet meer automa
tlsch door als de sluizen opengaan: je 
moet het leegpompen. De vemlting 
slaat toe. 
Hoger water betekent: minder rem
ming van de golven door wrijving met 
de grond, en grotere tijverschlllen. De 
Dienst Getijdenwateren berekende 
voor de stijging met vijf meter dat de 
golven bij het lichtelland Goeree vijf
tien tot twintig procent hoger zouden 
zijn. Voor de Q:arlngvlietslulzen zou 
'zelfs bij milde storm' de gol1hoogte van 
negentig naar tweehonderdtien cent!· 
meter stijgen. Niet alleen de gemiddel
de waterstand stijgt, de uitschieters 
stijgen wellicht nog sterker. 
Er komen waarschijnlijk ook meer 'su
perstonnen', het soort dat watersnood
rampen veroorzaakt. De depressies 
worden dieper. De Amerikaanse meteo
roloog Kerry A. Emanuel, werkzaam op 
het beroemde Mit in Cambridge (Mas
sachusetts), berekende wat er zou kun
nen veranderen aan de kracht van tro
pische orkanen. Een verdubbeling van 
het atmosferische kooldioxyde 'levert 
een veertig tot vijft.lg procent toename 
van de vernietigende kracht van orka
nen' (Nature, 2 april1987). 
Voorlopig gaat het om voorspellingen 
op grond van 'computennodellen'. 
Maar er zijn al wat aanwijzingen dat die 
gruWelijke toekomst al begonnen Is. 
Het hoogwaterniveau is de laatste vijf
entwintig jaar systematlsch sneller aan 
het stijgen dan het gemiddelde water
peli. De Dienst Getijdenwateren meldt 
dat deze 'Stijging statistisch slgniftcant 
is het kan geen toeval meer zijn Het 
versch\jnsel dot"t Zich trouwens nlf't al
leen in Nederland voor ook aan de 

'--~....A~~ Dwt.se Noordzt'f'kust en elders is het 
Alsof er niet genoeg ellende is de bo- waargenomen 
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Er Is ook nog aangroei van Nederland. 
Het afsluiten van de zeearmen Haring
vliet en Orevellngen (bij de Deltawer
ken) heet\ geleid tot een gebled van 
nieuwe groeiende zandbanken evenwij
dig aan de Zeeuwse kust. 'Nieuwe Wad
den· was de eerste naam, tegenwoordig 
hanteert Rijkswaterstaat de neutraler 
omschrijving VoordeUa. De vraag of de 
aanslibbing een versnelde stijging van 
de zeespiegel kan bijhouden, durft geen 
deskundige te beantwoorden. Ook zon
der die complicatie is de ontwikkeling 
van de Voordelta al onzeker genoeg. 
Texel kan ook een natuurlijke uitbrei
ding tegemoet zien. Tussen het Noord
hollandse Waddenelland en Den Helder 
ligt buitengaats de Razende Bol, nu al 
meer een elland dan een zandbank. Het 
verplaatst zich richting Texel en zou 
het eiland na zo'n honderd jaar kunnen 
gaan versterken. 
Meer algemeen kun je stellen dat, als de 
stijging van het zeewater maar lang
zaam genoeg gaat, de (oude) Wadden
zee door constante aanzanding zal kun
nen meestijgen. 
Indien: als; misschien. 

'De memlletd voert een enonn; onbe
doeld, were/dom$pannend experiment 
uit waarvan de uiterste consequenties 
alleen overtroffen kunnen worden door 
een wereldoorlog met kernwapens.' 
De zogenaamde Toronto-verklartng 
over klimaatverandering is eind Juni 
vorig jaar ook door Nederland onder· 
schreven. Het was de niet mis te versta
ne ali'onding van een mede door de Ver
enigde Naties georganiseerde conferen
tie. 
Na de openingszin over de kernoorlog 
komt de tweede alinea meteen terzake: 
het gaatconcreet om 'de in toenemende 
mate duidelijke, wereldwijde opwar
ming en verhoging van de zeespiegel als 
gevolg van de voortdurende groei van 
de gehaltes in de atmosfeer van kooldi
oxyde en andere broeikasgassen·. 
Volgens de Toronto-verklaring zijn de 
geindustrlallseerde, ontwikkelde lan
den 'de hoofdbron van broelkasgassen' 
en moeten ziJ hun 'hoofdverantwoorde
lijkbeld tegenover de wereldgemeen
schap' waannaken door als eersten iets 
te doen. Het leek of ons land daaraan 
gevolg zou geven. Er zijn studles uitge
voerd naar het beperken van de uit
worp van kooldioxyde 'conform de aan
bevelingen van de Toronto-con!eren· 
tie', te weten '20% reductie van de uit
worp In 2005 en 50% in 2020'. Maart dit 
jaar meldde een gemeenschappelijk 
rapport van het Rijksinstituut · voor 
Volksgezondheid en Milieuhygihle 
(RIVM) en het KNMI: 'Volgens de uit
komst van deze studie is het voor Ne
derland mogelijk deze reducties( ... ) bin
nen de termijn te realiseren. Dit kan 
zonder de inzet van co.-verwUderlngs
technieken en zonder beperking van de 
economische groei.' Op den duur kost 
het wel één tot anderhalf miijard gul
den per jaar. 
Het RIVM/KNMI-rapport droeg met 
vooruitziende blik de ironische titel 



'Een paar graden meer?' In Vrij Neder
land van 3 juni Is aangetoond hoe In 
concepten van het Nationaal MiUeu
pwndew~tootaankomruo~e~ 
teruggedrongen werd - en hoe daar In 
de uiteindelijke tekst nie~ van over
bleef. Overigens Is zelfs de Toronto-aan
bevellng een compromis. De Stichting 
NaJ.uur en Milteu wil bijvoorbeeld dat 
de gelndustrialiseerde wereld per jaar 
twee procent minder co.-w~toot. 
'Voor Nederland betekent rut dat In 
2000 de COrui~toot met dertigproeent 
zou moeten zijn verminderd ten opzlch
tR van 1985' 

Kiezen of verliezen Is Inderdaad een 
passende titel van het Nationaal 
Mllleuplan. 

De Dienst Getijdenwateren, waar veel 
oud-medewerkers van de Deltadienst 
werken. heeltsinds maart 1986 de nood
plannen al klaarliggen. Op de omslag 
van het rapport 'Zeespiegelrijzing, wor
stelen met wassend water' Is de lage 
helft; van Nederland al overstroomd. 
Binnenin wordt -· verkennend, specu
lat14!. 801718 naar het Ijkt CJbBurdistisch, 
naar de wenst zelf meldt - gekeken 
naarmogelijke maatregelen bij een stij
ging van het zeewatermet Vijfmeter In 
tweehonderd jaar {2,5 meter per eeuw). 
De experts van Rijkswaterstaat zien 
drie alternatieven. 
e De 'traditioneel Hollandse oplos
sing': dijkverhoglng, vooral. De havens 
In Rotterdam vragen aanpassing, mis
schien moeten ze worden omgebouwd 
tot dokhavens. Er zullen meer en hoge
re keringen noilig zijn, en meer gema
len. De Hollandse kust moet worden 
versterkt door veel extra zandoPBPUI
tlng en kruinverhoging bij de duinen. 
Waar nodig zullen de duinen aangevuld 
moeten worden door stoNteendam
men. Een betrekkeliJk duur plan: voor
al bij een nietmeer reêel groetend natio
naal Inkomen kost deze Inspanning 
eeuwenlang twee keer zoveel als de 
jaarlijkse topuitgaven voor de Ooster
scheldewerken. 
• Echt duur Is het scenario van een 
ringdijk met kustmeer: dat Is grofweg 
tweemaal zo duur als het eerste alterna
tief, de kosten kunnen oplopen tot een 
proeent van het nationaal Inkomen, et
tellJke jaren lang. Als een advocaat van 
de duivel pleit rut plan voor zichzelf 
door de nadelen van de traruttonele op
lossing op een rijije te zetten. 'Lapmid
delen' om 'de plattegrond van Neder
land te houdenzoals we nu is.' Een land 
dat overal aangetast Is In zijn trarutto
nele waarden: wat blijft; er nog van het 
riVierenlandschap over bij meerdan vijf 
meter dijkverhoglng, wat van het Inter
tijgebied bij Wadden en Deltagebied? 
Bovenwen zullen mensen zich achter 
we verschansingen niet vellig voelen -
ook al zouden zij daar ongelijk In heb
ben. 
De ringdijk omsluit Zeeland, Holland, 
Friesland en Groningen maar niet de 
Wadden. 'De lage gronden van de Wad
deneilanden zullen UJ<Ielijk prijsgege
ven moeten worden.• Dat maakt dan 
nieuwe kweldervorming mogeliJk: de 
natuur herstelt zichzelf. Rotterdam 
blij!\ getijdehaven, 'de overstag naar 
binnenschepen kan "over de dijk" 
plaatsvinden De havenfunctie van 
Alnb-terdam is moeilijk te handhaven·. 
en ook Antwerpen verliest mlsllchlen 
hsar positie als zeehaven. de enige op
lossing zou een scheepvaartsluis in de 
Westerscheldedam' zijn 
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e Het derde 'Neo-Atlantls scenario 
laat de meeste laaggelegen delen van 
Nederland gewoon onderlopen en 
noemt dat 'strategische terugtrekkil)g 
van de kustlijn'. Gefaseerd drooghou
den Is volgens rut plan een 'op termijn 
rutputtende en in de praktijk onhoud
bare oplossing'. Aneen de 'stedelijke en 
industriële conglomeraties van de 
Randstad' worden tegen het wassende 
water verderugd. 
Het Is een relatief goedkope, maar nog
al drastische 'oplossing'. Het plan 
houdt volgens de Dienst Getijdenwa
teren in, 'dat In de loop van ongeveer 
200 jaar gefaseerd de volgende gebleden 
worden prijsgegeven: Zeeland; Wad
denzee plus ellanden; kop van Gronln· 
gen en Friesland; kop van Noord-Hol
land en IJsselmeerpolders; delen van 
Noordwest-Overijssel'. 
Zo gaat dertig proeent van de Neder
landse landbouw verloren, waaronder 
een groot deel van de akkerbouw, en 
veertig procent van de veeteelt. Rijn
mond behoudt de havenfunctie •op 
6+NAP' maar de Rotterdamse haven 
'wordt langzaam afgebouwd' omdat ze 
te laag gelegen Is. Zwolle wordt zeeha
ven: Via IJssel en Rijn heeft de stad ver
binding met het achterland, met name 
het Ruhr-gebied. Net als Groningen en 
Wille1118tad - aan de Neo-Atlantische 
monrung van de Waal wordt. Zwolle 
een 'nieuwe stedelijke agglomeratie'. 
Neo-Atlantls vereist nogal wat van de 
Nederlandse samenleving; ongeveer 
twee mlijoen mensen zullen zich op den 
duuruit de lage gebieden moeten terug
trekken. Maar er staat wat tegenover. 
Bijvoorbeeld •strandrecreatle langs 
Veluwe :Massief en het Braban~ Mas
sief. En: 'Niettegenstaande de troebel
held vanhet water biedt de NeoZuider
zee ongekende mogelijkheden voor 
wrak-diepzeeduiken.' 

~~ 

Het Neo-Atlantls·scenario heet\ 'absur
distische trekken', schrijven de samen
stellers, maar In historisch perspectief 
Is het mlnder onwerkelijk dan het lijkt: 
het gaat tenslotte om een periode van 
tweehonderd jaar, en kijk maar eens 
waterin de afgelopen tweehonderdjaar 
In ons land veranderd Is. De Dienst Ge
tijdenwateren kiest bij een stijging van 
Vijf meter overigens eerder voor de 'tra
ditionele Hollandse oplossing': dijken 
verhogen. Dat Is het meest rendabele 
alternatief, zegt dr. Job Dronkers, 
DGW-direetlelld en chef van de hoofd
afdeling Watersystemen. 'Maar het zal 
wel zeer ingrijpend zijn.· 
Dronkers wijst erop dat landen in de 
Derde Wereld met mlnstens even ern
stige problemen te maken krijgen - en 
zij moeten oplossingen zoeken zonder 
het geld dat Wij hebben en zonder de 
kennis van Rijkswaterstaat en zonder 
de Infrastructuur van onze eeuwenlan
ge atrijd tegen het water. Zelfs Amerika 
zal het met zijn bedreigde Mlsslsslppi
delta moelijk krijgen. 
De deUa's van Egypte en Bangladesh 
'#ken gedoemd. In State of tlle World 
1989 gaat het gerenommeerde World
watch Instltute ervan uit dat achttien 
procent van Bangladesh in 2050 Is on
dergelopen, waardoor achttien mlijoen 
mensen beroofd zijn van land en huls
vesting. In Egypte worden tegen me tijd 
8,5 mlijoen mensen bedreigd door de 
stijging van de zeespiegel. 
President Maumoen Alldoel Gayoem 
van de Malediven spreekt van •zenuw
slopende ontwikkelingen'. Juist hij 
heet\ alle recht van spreken. De MaJem
ven, duizenden koraaleüancljes in de In
dische Oceaan, hooguit enkele meters 
verbeven boven de zeespiegel, zullen 

geheel van de kaart verdWijnen. 
'De ontreddering in Nederland zal In 
geen verhouding staan met we In (ver
gelijkbare) derde wereld gebieden,' 
schreef het DGW-rapport. 8 
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Nee
Atlantis, het 
scenario van de 
strategische 
terugtrekking. 

Met veel dank over
genomen uit Vrij 
Nederland. 

SAMENSTELLI~ CAMPAGNETEAM NMA 
Toch leuk om even te weten wie er nu in het campag
neteam zitten om de Nationale Milieu Aktie lande
lijk op gang te brengen en te coÖrdineren. Dat 
zijn, op persoonlijke titel: 
Hub Bemelmans (Limburgse Milieufederatie) 
Gerard Brinkman (Vereniging Milieu Defensie) 
Wtm Haver (Koninkl. Ned. Nat.hist. Ver.) 
Toine Cooijmans (Vereniging Das en Boom) 
Klarisse Nienhuijs (Land. Ver. t. Beh. Waddenzee) 
Bea Peeters (Inst. v. Natuurbesch.educ,) 
Joost Reijnen (Gelderse Milieufederatie) 
Sible Schone (Vereniging Milieu Defensie) 
Rinus Veltman (Aktie Strohalm) 
Volkert Vintges (Aktiegr. Steekvlam Energ;wink.) 
Evert v.d. Woude (NIVON) 

VERENIGING TOT CoLLECTIEF BEZIT 
VAN WINDMOLENS fRYSLlN 

(......___) 
Wilt u windenergie 

daadwerkelijk 
stimuleren ? 

Leen de VCBW FryslAn 
dan geld •oor het 

bouwen van windturbines 

Verkrijgbaar zijn: 
rentedragende, 

rentevrije 
en 

cadeau-certificaten 

Vraag info: 
tel. 05147-1953 
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