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BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE
ORDENING EN MILIEUBEHEER
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
's-Gravenhage, 6 februari 1985
Op 18 december 1984 deed ik u, mede namens mijn ambtgenoot van
Landbouw en Visserij, de antwoorden op de vragen over de notitie over de
organisatie van het verzuringsonderzoek toekomen (18 225, nr. 19).
In antwoord op vraag nr. 2 werd toegezegd de Kamer op de hoogte te
stellen van de inhoud van het onderzoekprogramma inzake verzuring,
zodra dit programma door de Stuurgroep Verzuringsonderzoek zou zijn
vastgesteld.
Conform deze toezegging doe ik u hierbij, mede namens mijn ambtgenoot
van Landbouw en Visserij, het betreffende programma van de Stuurgroep
toekomen.
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
P. Winsemius
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ADDITIONEEL PROGRAMMA VERZURINGSONDERZOEK
Stuurgroep verzuringsonderzoek, 30 januari 1985.

1. INLEIDING
Op 27 juni 1984 boden de Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer en van Landbouw en Visserij aan de Tweede
Kamer op diens verzoek een notitie over de organisatie van het verzuringsonderzoek aan1. Deze notitie sloot aan op de eerdere notitie over de gehele
problematiek van de verzuring 2 , waarin zowel de hoofdlijnen van het
anti-verzuringsbeleid als het noodzakelijk geachte onderzoek inzake de
verzuringsproblematiek waren uiteengezet.
In de eerst genoemde notitie werd aangegeven, dat naast het reeds
lopende onderzoek op een aantal concreet aangegeven gebieden een extra
onderzoekinspanning gepleegd zal worden. Voor dit extra onderzoek zou
(in aanvulling op de bestaande organisatiestructuren) een kleine en
slagvaardige organisatiestructuur worden ingesteld. Dit heeft geleid tot de
instelling van de «stuurgroep verzuringsonderzoek». Deze stuurgroep heeft
tot taak een additioneel programma voor verzuringsonderzoek vast te
stellen en tevens zorg te dragen voor de financiering van dit programma3.
Voorts zal de stuurgroep zowel voor het additionele als het reeds
lopende onderzoek in het oog moeten houden of het verzuringsonderzoek
alle relevante aspecten evenwichtig bestrijkt. Daarnaast zorgt de stuurgroep
ervoor dat geen duplicering van buitenlands onderzoek gebeurt.
In de stuurgroep zijn vertegenwoordigd de Ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Landbouw en Visserij en
Economische Zaken, alsmede de raffinaderijen en de Samenwerkende
Elektriciteits-Produktiebedrijven gezamenlijk. Deze partijen stellen ieder
jaarlijks een bedrag van f 1 min. (of extra onderzoekcapaciteit met eenzelfde
tegenwaarde) gedurende 3 jaar voor het additionele programma ter
beschikking.
Het hier voorliggende onderzoekprogramma is het door de stuurgroep
vastgestelde additionele programma voor het verzuringsonderzoek.
De hoofdlijnen van dit programma werden voorbereid door het «voorportaal verzuringsonderzoek», waarin de bij de uitvoering van het onderzoek
betrokken onderzoekorganisaties zitting hebben. Een projectgroep, die zal
bestaan uit deskundigen van de meest betrokken onderzoekinstellingen, zal
de verdere uitwerking voor zijn rekening nemen en de uitvoering coördineren.
De taken en samenstelling van stuurgroep, voorportaal en projectgroep
zijn nader weergegeven in bijlage 1.
Bij de beslissing het programma goed te keuren, heeft de stuurgroep de
adviezen van de Raad voor het Milieu- en Natuuronderzoek (RMNO) en de
Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek (NRLO) in beschouwing
genomen.
Beide instanties betuigden in hun asvies in grote lijnen hun instemming
met het additionele programma van verzuringsonderzoek. De NRLO sprak
daarbij de hoop uit, dat er te gelegener tijd nog mogelijkheden gevonden
zullen worden om het resterende deel van het door de NRLO in mei 1984
gepresenteerde programma uit te voeren. Dit betreft vooral onderzoek
inzake effecten op het aquatische milieu en de grondwaterkwaliteit.

2. UITGANGSPUNTEN
' Kamerstukken II 1983/1984, 18 225, nr. 18.
Kamerstukken II 1983/1984, 18225, nrs. 1-2
3
Instellingsbeschikking stuurgroep verzuringsonderzoek, Stcrt. 1984, 179 en 215.

a. Inleiding

2

De vraag die aan het additionele programma verzuringsonderzoek ten
grondslag ligt is wat het rendement is van de te treffen maatregelen
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voor het milieu. Het programma heeft een looptijd van drie jaar, maar zal
zo mogelijk ook tussentijds het beleid informatie verstrekken.
Met het programma wordt beoogd de voor de beantwoording van
beleidsvragen gewenste en nog ontbrekende samenhang te bewerkstelligen.
Kernvragen zijn daarbij welke stoffen zijn verantwoordelijk voor de schade
aan de vegetatie, via welke weg verloopt dit aantastingsproces en ten
slotte: wat is het rendement van maatregelen. Deze vraagstelling heeft
geleid tot de formulering van een onderzoekprogramma dat, voortbouwend
op en aansluitend aan reeds lopend onderzoek, hierop antwoord zal
moeten geven.
b. Lopend onderzoek
De notitie over de organisatie van het verzuringsonderzoek gaf reeds een
beeld van de omvang en aard van het lopende onderzoek. Met dit lopende
onderzoek, dat een nauwe relatie met de verzuring heeft, is een bedrag van
ca. f40 min. per jaar gemoeid. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer heeft onlangs nog eens voor ca. f2,8 min. per jaar aan extra
onderzoek opgedragen. In tabel 1 is dit aangegeven.
Tabel 1. Overzicht van lopend onderzoek inzake verzuring
Reeds lopend
onderzoek
(min. f/jr.)
— Onderzoek naar expositie-effect relaties
— Onderzoek naar NH 3 -bestrijdingstechnieken
— Demonstratieprojecten S 0 2 - en NO •
bestrijding
— Onderzoek naar effectiviteit van
bestrijdingsmaatregelen
Totaal

Recent door VROM
opgedragen onderzoek
(min. f/jr.)

4

1,2

1,5

0,3

30
5

1,3

40

2,8

Een gedetailleerd overzicht van het
lopende onderzoek zal binnenkort
in rapportvorm verschijnen.

Een gedetailleerd overzicht van het lopende onderzoek zal binnenkort in
rapportvorm verschijnen.
c. Additioneel onderzoek
Als hoofdgebieden van onderzoek van belang voor het antwoord op de
vraag naar het rendement voor het milieu onderkent de notitie over de
organisatie van het verzuringsonderzoek:
- expositie-effect relaties bij planten in hun directe omgeving (lucht,
bodem), en wel vooral bossen en cultuurgewassen
- NH3-bestrijdingstechnieken
- effectiviteit van bestrijdingsmaatregelen.
Zoals uit de notitie blijkt is het de eerste taak van de stuurgroep zorg te
dragen voor de financiering en invulling van de extra inspanning inzake
onderzoek naar expositie-effect relaties bij planten in hun directe omgeving
(lucht, bodem). Uiteraard kan dit naar inhoud niet los worden gezien van
het reeds lopende onderzoek op dit gebied of van de andere onderwerpen
(NH3 en effectiviteit van bestrijdingsmaatregelen), waarvan de financiering
voornamelijk elders (met name door Landbouw en Visserij en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieuhygiëne) wordt verzorgd. Voor de
bestrijding van de verzuring is kennis van de expositie-effect relaties nu
eenmaal een kernpunt. Alleen inzicht hierin kan helderheid verschaffen
over de vraag bij welke stoffen het aangrijpingspunt voor de bestrijding
ligt.
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Ten aanzien van de expositie-effect relaties richt het additionele programma zich erop een antwoord te vinden op de vragen:
* wordt de door de verzuring veroorzaakte schade aan vegetaties, met
name de bossen, voornamelijk veroorzaakt door directe inwerking op blad
of naald door S0 2 , NOx, NH3, 0 3 , organische stoffen en/of aerosolen of
door indirecte inwerking via verzuring van de bodem door S0 2 , NOx en/of
NH3?
* wordt de door verzuring veroorzaakte opbrengstreductie van cultuurgewassen voornamelijk veroorzaakt door S0 2 , NOx, NH3, 0 3 , organische
stoffen en/of aerosolen (de indirecte inwerking door verzuring van de
bodem is bij cultuurgewassen te verwaarlozen als gevolg van bekalking
van de bodem)?
en aansluitend daarop op de vragen:
* bij welke niveaus van bovengenoemde luchtverontreinigende stoffen
is er geen sprake meer van nadelige effecten op de vegetatie?
* wat is de omvang van de door verzuring veroorzaakte schade aan
vegetaties en in hoeverre is er sprake van herstel bij een lager niveau van
de bovengenoemde luchtverontreinigende stoffen?
Voor de beschrijving van het programma kan men verschillende ingangen
kiezen: het object van onderzoek (bos, cultuurgewassen, natuurlijke
vegetatie), de methodiek van onderzoek (bij voorbeeld laboratorium- naast
veldonderzoek) en de betrokken wetenschappelijke disciplines (plantenfysiologie, bodemkunde, atmosferische chemie etc.) of thema's. In de figuur is
dit weergegeven.
Het onderzoekprogramma is in het volgende beschreven naar de te
onderzoeken «objecten» en vervolgens ten behoeve van de uitvoering
uitgewerkt volgens de ingang van wetenschappelijke disciplines of thema's.
Bij de verdere uitwerking van de thema's wordt de ingang van de
onderzoekmethodiek gehanteerd. De stuurgroep heeft zich er vooral van
vergewist, dat de samenhang van het onderzoek per object (bij voorbeeld
bos) gewaarborgd is, aangezien die ingang het meest op de vraagstelling is
toegesneden.
Figuur. Invalshoeken voor het effecten-onderzoek in het additionele programma
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3. HOOFDLIJNEN VAN HET ADDITIONELE PROGRAMMA VAN VERZURINGSONDERZOEK
Als uitgangspunt voor het programma geldt verder, dat:
- dit een vernieuwende impuls geeft aan de kennis, die nodig is voor de
onderbouwing van het beleid
- een wezenlijke samenhang tussen de onderdelen van het programma
tot stand wordt gebracht die de weg opent voor samenwerkingsverbanden
met onderzoek dat zich parallel in binnen- en buitenland ontwikkelt.
a. Effecten
Het effectenonderzoek zal zich richten op bossen en cultuurgewassen,
alsmede heideterreinen als belangrijke representant van natuurlijke
vegetatie.
1. Bossen
De omvang van de schade aan bossen wordt vastgesteld door middel
van het vitaliteitsonderzoek aan bomen, dat vanaf 1983 regelmatig door het
Staatsbosbeheer wordt uitgevoerd.
Om de oorzaak van de geconstateerde schade aan bossen zo volledig
mogelijk vast te stellen, zal in het additionele programma van verzuringsonderzoek een drietal wegen gelijktijdig worden bewandeld, namelijk
proefveldexperimenten, vergelijkend veldonderzoek en studies onder
geconditioneerde omstandigheden. Deze onderzoekmethodieken vullen
elkaar onderling aan. Door gebruik van deze onderzoekmethodieken kan
een hypothese omtrent de oorzaak van de schade, opgesteld op grond van
de resultaten van de ene onderzoekmethodiek, getoetst worden aan de
resultaten van een andere methodiek. Hierdoor wordt de betrouwbaarheid
van de conclusies van het onderzoek sterk vergroot.
- Proefveldexperimenten
In twee bosopstanden zal de reactie van bomen op de lucht- en bodemkwaliteit, in combinatie met de van nature optredende stressfactoren zoals
droogte en kou, worden onderzocht. Hiertoe zullen fysiologische processen
in de naalden, de stam en de wortel worden gevolgd, synchroon met de
luchtkwaliteit (S0 2 , NOx, NH3, 0 3 , organische stoffen en aerosolen). Deze
gegevens zullen worden afgezet tegen een aantal andere factoren, waaronder
de bodemgesteldheid.
Door de chemische huishouding van de bodem zo compleet mogelijk
vast te stellen, zal worden nagegaan wat de bijdrage aan de bodemverzuring
is van atmosferische depositie, alsmede in hoeverre er sprake is van een
verhoogde beschikbaarheid van toxische stoffen en een verlaagde beschikbaarheid van minerale voedingsstoffen in het wortelmilieu.
Het onderzoek zal Douglas-naaldbomen betreffen, aangezien deze
belangrijk zijn voor de Nederlandse bossen en bosbouw.
- Vergelijkend veldonderzoek
Bij het boven beschreven proefveldonderzoek wordt de invloed van de
bodemgesteldheid en de ondergrondse delen van bomen op de totale
reactie van bomen op stressfactoren niet volledig onderzocht.
Daarom zal in aanvulling op het proefveldonderzoek op vele (een
honderdtal) plaatsen in Nederland vergelijkend veldonderzoek verricht
worden naar de vitaliteit en groeikracht van Douglas-naaldbomen (uitgedrukt
in onder andere kroonkenmerken en jaarringdikte) in afhankelijkheid van
bodemtype en chemische bodemvruchtbaarheid.
Tevens zal vergelijkend veldonderzoek verricht worden naar de vitaliteit
en groeikracht van de grove den (eveneens belangrijk voor de Nederlandse
bossen en bosbouw) in afhankelijkheid van het voorkomen van schimmels
(onder andere mycorrhiza).
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- Studies onder geconditioneerde omstandigheden
Door onderzoek onder geconditioneerde omstandigheden (met name in
het laboratorium) worden de bovengenoemde proefveldexperimenten en
het vergelijkend veldonderzoek aangevuld en ondersteund. Onderzocht zal
worden hoe bomen reageren op gelijktijdige blootstelling aan «chemische
stress» via de bodem (bemestingen, overeenkomend met de aanvoer van
stikstof" en zwavelverbindingen uit de lucht) en via de lucht (begassingen
met S0 2 , NOx, NH3 en/of 0 3 . Ook zal worden nagegaan in hoeverre de
ondergrondse schimmels beïnvloed worden door «chemische stress» en in
hoeverre een eventuele verandering in deze schimmels van invloed is op
de groei van de boom.
2. Cultuurgewassen
De omvang van de schade aan cultuurgewassen zal worden vastgesteld
in het kader van de biologische metingen van het landelijk meetnet voor
luchtverontreiniging. Hiertoe zullen op een aantal plaatsen «open-top-chambers» (open kasten) worden geïnstalleerd, waarmee cultuurgewassen
onder nagenoeg dezelfde omstandigheden als die in de praktijk, worden
blootgesteld aan ongefilterde of gefilterde omgevingslucht. Door vergelijking
van de opbrengsten van de gewassen in de betreffende «open-top-chambers» kan een schatting van de schade door luchtverontreiniging worden
verkregen.
Aangezien dit onderzoek reeds in het kader van het landelijk meetnet
voor luchtverontreiniging plaats zal vinden, zal dit onderzoek niet verder bij
het additionele programma van verzuringsonderzoek ter sprake komen.
Om de oorzaak van de schade aan cultuurgewassen vast te stellen en om
aan te kunnen geven bij welke concentraties/deposities van luchtverontreinigende stoffen er geen sprake meer is van nadelige effecten zal echter
verdergaand additioneel onderzoek verricht worden. Voor dit onderzoek
speelt de factor «bodem» nauwelijks een rol, omdat door bekalking van
landbouwgronden de nadelige effecten van verzuring daar in het algemeen
teniet gedaan worden. Voor dit additionele onderzoek zullen naast «opentop-chambers» ook goed geconditioneerde begassingskasten gebruikt
worden, waarbij aan gefilterde omgevingslucht luchtverontreinigende
stoffen (S02, NOx, NH3 en/of 0 3 ) worden toegevoegd en waarbij de groei,
ontwikkeling en produktie van de blootgestelde cultuurgewassen wordt
gevolgd.
Door tevens te onderzoeken wat de invloed van luchtverontreiniging is
op de fysiologische processen in de plant (zoals fotosynthese, respiratie en
transpiratie) die ten grondslag liggen aan de groei, ontwikkeling en
produktie van gewassen, zullen naar verwachting de resultaten van de
experimenten (middels simulatiemodellen) naar de praktijk vertaald
kunnen worden.
3. Natuurlijke vegetatie
Met betrekking tot natuurlijke vegetatie zal het additionele verzuringsonderzoek zich richten op heideterreinnen. De omvang van de schade aan
heideterreinen (vooral de verdringing van heide door grassoorten) zal
worden geïnventariseerd door het maken van veldopnamen van de
vegetatie.
De oorzaak van de schade zal worden nagegaan door proefveldexperimenten (het relateren van groei- en vitaliteitsparameters van de heide met
de lucht- en bodemkwaliteit), aangevuld met studies onder geconditioneerde
omstandigheden.
b. NH3-emissies
Er zal onderzoek verricht worden naar preventieve maatregelen ter
beperking van de NH3-emissies. Hiertoe zal op basis van een op te stellen
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overdrachtsmodel van NH3 uit mest en op basis van NH3-emissiemetingen
worden onderzocht welke methoden van huisvesting, mestopslag, mestverspreiding en bedrijfsvoering tot een lagere NH3-emissie leiden.
Ook zal onderzoek verricht worden naar bestrijding van de NH3-emissies,
die ondanks bovengenoemde preventieve maatregelen nog zullen optreden.
De reeds lopende studies inzake de bestrijding van NH3 uit ventilatielucht
bij stallen door biofiltratie zullen worden voortgezet, terwijl onderzoek naar
middelen om NH3 te binden in de mest zal worden geëntameerd.
Het in de notitie over de organisatie van het verzuringsonderzoek
aangekondigde extra onderzoek naar de relatie tussen emissie en expositie
voor NH3 (NH3-verspreidingsmodellen) en naar de expositie aan NH3-concentraties (Nhb-concentratiemetingen) is inmiddels reeds gestart in het
kader van het speciale verzuringsprogramma van VROM.
c. Effectiviteit van bestrijdingsmaatregelen
In aanvulling op het lopende onderzoek naar de effectiviteit van bestrijdingsmaatregelen zal in het kader van dit additionele programma verzuringsonderzoek een systeemanalyse worden verricht inzake het gehele
verzuringsproces van emissie tot en met effecten. Hiertoe zal een model
opgesteld worden, waarmee het nuttig effect van emissiebeperkende
maatregelen, alsmede de kosten en baten van de betreffende maatregelen,
aangegeven kan worden. Resultaten van het onderzoek in thema a en van
ander onderzoek zullen hiervoor een belangrijke bron van gegevens
vormen. Hetzelfde geldt voor het onderzoek naar droge depositie van S0 2 ,
NOx en NH3, dat via het speciale verzuringsprogramma van VROM op gang
is gebracht.

4. UITWERKING VAN HET ADDITIONELE PROGRAMMA VERZURINGSONDERZOEK4
Ten behoeve van de uitvoering van het additionele programma verzuringsonderzoek zijn de hoofdlijnen in de volgende thema's uitgewerkt:
a. Effecten
Bij het formuleren van het op effecten van atmosferische depositie
gerichte onderzoek wordt een aantal aspecten onderscheiden:
a1. Luchtconcentratie en depositie
- bepaling van natte en droge depositie
- bepaling van concentraties (in lucht en bodem)
- ontwikkeling van een depositiemodel
Het verzamelen van basisgegevens van S0 2 , NOx, NH3(4), 0 3 , en andere
potentiële agentia wordt geconcentreerd op een beperkt aantal plaatsen,
waar ook andere aspecten worden onderzocht (proefveldexperimenten).
a2. Fysiologische en fysisch-chemische processen als gevolg van de
opname door de bovengrondse vegetatie
- bepaling van het opname-mechanisme
- zo mogelijk ontwikkeling van een opname-model
- studie van de (fysiologische) processen in blad en naalden
a3. Expositie-effect relaties
- causaal/analytisch onderzoek naar de effecten in vegetatie (bomen,
cultuurgewassen en wilde planten)
- vergelijkend veldonderzoek tussen lucht-, bodem- en vegetatieparameters en de waargenomen effecten
4

De in deze paragraaf gebruikte afkortingen
worden verklaard in bijlage 2.

a4. Fysisch-chemische processen in de bodem en in de grenslaag
bodem-lucht. Dit onderzoek zal onder andere plaatsvinden op en in relatie
met de in a1. genoemde veldexperimenten.
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a5. Processen in de rhizosfeer
- studie van bodemprocessen, incl. de modelontwikkeling
- studie van microbiologische processen
- studie van (fysiologische) processen bij opname via de wortels
b. NH3-emissie
- omvang en verspreiding
- beperking en bestrijding
c. Effectiviteit van bestrijdingsmaatregelen
- systeemanalyse waarmee emissies en effecten modelmatig in verband
worden gebracht, teneinde de effectiviteit van de maatregelen te toetsen.
Wanneer de 19 projecten van verzuringsonderzoek, waartoe het Ministerie
van VROM onlangs opdracht heeft verleend, worden toebedeeld aan de
bovengenoemde thema's, dan wordt het daarmee gemoeide budget van
ca. 9 min. gld. voor 78% besteed aan hoofdthema a en voor 22% aan
hoofdthema b (tabel 2).
Indien voor het additionele verzuringsprogramma van 12 min. gld. een
verdeling wordt aangehouden van 77, 15 en 8% voor de hoofdthema's a, b
en c, dan betekent dit dat van de totaal 21 min. gld. die in de periode
1985-1987 extra wordt besteed aan verzuringsonderzoek, 77% zal worden
ingezet voor effectenonderzoek, 18% voor onderzoek naar de emissie van
ammoniak en 5% voor studies naar de effectiviteit van bestrijdingsmaatregelen.
Binnen hoofdthema a van het additionele programma zal maximaal de
helft van het budget worden besteed aan proefveldexperimenten (inclusief
instrumentatie) in bossen en heide, waar geïntegreerd onderzoek naar
luchtkwaliteit, bodemprocessen en fysiologische processen zal plaatsvinden.
In verband met het feit dat relatief veel bodemkundig en op depositie
gericht onderzoek binnen het speciale VROM-verzuringsprogramma is
opgedragen, zullen in het additionele verzuringsprogramma de accenten
meer gelegd worden bij studies naar de opname door de vegetatie, bij
expositie-effect relaties en bij het rhizosfeeronderzoek.
Tabel 2.
Thema

a.

Speciaal verzuringsprogramma VROM
(± 8,8 min. gld.)

Add. verzuringsprogramma
(± 12 min. gld.)

(± 20,8 min. gld.)

%

min. gld.

%

min.
gld.

%

min.
gld.

6,9

77

9,2

77

16,1

15
8

1,8
1,0

18
5

3,7
1,0

78
Bi.
82.
a3.
84,
a5.

b.
c.

22

27

2,4

11
27
13

1,0
2,4
1,1
1,9

Totaal

Bij de besluitvorming over de invulling van de thema's en over de
instellingen die het onderzoek zullen uitvoeren, neemt de stuurgroep in
aanmerking dat de onderzoekuitvoering dient aan te sluiten bij bestaande
expertise, ten einde wetenschappelijke kwaliteit en toerusting - zowel
tijdens de looptijd van het programma als ook in de toekomst - te waarborgen. Ook dient onnodige overlap met onderzoek in binnen- en buitenland
te worden voorkomen.
Tegen deze achtergrond heeft de stuurgroep het volgende besloten over
de verschillende thema's.
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Thema a1. (luchtconcentratie en depositie)
De bijdrage uit het additionele programma zal worden besteed aan de
instrumentatie en personele inzetten behoeve van proefveldexperimenten
op 2 locaties in bossen.
Hierbij zal het transport van luchtverontreinigende stoffen (S0 2 , NOx,
NH3, 0 3 , organische stoffen en aerosolen) vanuit de atmosfeer naar de
verschillende bladlagen en de bodem worden gemeten en bestudeerd,
alsmede de variatie daarin als gevolg van meteorologische en andere
factoren. Tevens zal een model voor de verticale uitwisseling van luchtverontreiniging worden ontwikkeld. De Vakgroep Luchthygiëne en -verontreiniging van de LH zal het onderzoek uitvoeren en daarbij nauw samenwerken
met andere instellingen (TNO, ECN, RIVM) in verband met depositie-,
bodemkundig en vegetatiekundig onderzoek. Ook zullen de genoemde
onderzoekinstellingen gezamenlijk meetcampagnes uitvoeren in de
omgeving van de betreffende locaties.
Ten aanzien van een overeenkomstig proefveldexperiment in een
heideterrein zal de stuurgroep een besluit nemen wanneer over het totale
op natuurlijke vegetaties te richten onderzoek nadere afstemming tussen
de betrokken instituten (RIN, IPO, IB, ICW) heeft plaatsgehad (zie thema 3).
Thema a2. (fysiologische en fysisch-chemische processen als gevolg van
opname door de bovengrondse vegetatie).
In dit thema staat de werkelijke aantasting op het grensvlak lucht-bladoppervlak en de daar optredende processen centraal. Voor dit (moeilijke)
onderzoek is tot dusver alleen een voorstel gedaan voor oecofysiologisch
onderzoek door De Dorschkamp om bij en in relatie met de proefveldexperimenten in bossen een aantal fysiologische parameters bij Douglas-naaldbomen te bepalen. De stuurgroep stelt voor dat De Dorschkamp dit
onderzoek zal uitvoeren.
Gezien het belang van dit thema en de geringe omvang van lopend
onderzoek in het buitenland op dit punt, zal het voorportaal bij de LH
(Vakgroepen Plantenfysiologie en Theoretische Teeltkunde, Luchthygiëne
en "Verontreiniging) en RU-Groningen nagaan of het mogelijk is alsnog met
een gezamenlijk onderzoekvoorstel te komen dat goed aansluit aan het
onderzoek binnen dit en andere thema's.
Thema a3. (expositie-effect relaties).
Binnen dit thema wordt een onderscheid gemaakt tussen:
a. Onderzoek dat leidt tot kennisvermeerdering in kwantitatieve zin over
de gevolgen van de blootstelling van vegetaties aan luchtverontreiniging;
en
b. Vergelijkend veldonderzoek tussen de optredende luchtverontreiniging
en/of bodemverzuring en de waargenomen effecten aan vegetaties.
Voor a ligt, nadat voor een aantal luchtverontreinigingscomponenten
globale gevoeligheidsgrenzen voor hogere planten zijn vastgelegd, het
accent op de ontwikkeling van verklarende modellen voor de relatie tussen
expositie aan luchtverontreiniging en het effect op groei, ontwikkeling en
produktie van cultuurgewassen.
Het gaat daarbij onder andere om de effecten van S0 2 , 0 3 en NH3 op
fysiologische processen in de plant. Ook de effecten van deze stoffen op
het integratieniveau van het gewas en de gevolgen daarvan (opbrengstverandering) zullen onderzocht worden.
Voorgesteld wordt dat IPO en KEMA gezamenlijk dit onderzoek zullen
uitvoeren, waarbij IPO het voortouw heeft.
Over de gevolgen voor bodems zijn tot dusver geen projecten geformuleerd. Een ander stuk fysiologisch onderzoek, maar dan gericht op de boom
zal in relatie tot het onder thema a2 genoemde project door De Dorschkamp
kunnen worden uitgevoerd.
Voor natuurlijke vegetaties bestaat eveneens behoefte aan meer inzicht
in de expositie-effect relaties. Aangezien hier raakvlakken liggen met
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andere gevoelige soorten (cultuurgewassen, bomen) wordt aan RIN en IPO
verzocht tesamen met IB en ICW (in verband met de bodemkundige-hydrologische aspecten) een voorstel te maken voor effectenonderzoek aan
natuurlijke vegetaties. Voorgesteld wordt dat RIN hierbij het voortouw
heeft. De ervaring van het Laboratorium voor Aquatische Ecologie van de
KU-Nijmegen inzake de invloed van NH3 op natuurlijke vegetaties (heidevelden) zal hierbij benut worden. Het uiteindelijke voorstel zal te zijner tijd
aan de stuurgroep worden voorgelegd.
Het onder b te rangschikken onderzoek heeft betrekking op de studies
naar de vitaliteit en groeikracht van de Nederlandse Douglas-bossen.
Hiertoe worden de gegevens van de stamanalyse vergeleken met die van
kroon en wortelstelsel en met de bodemeigenschappen.
De Dorschkamp en Stiboka zullen dit onderzoek uitvoeren, terwijl KEMA
in overleg met deze instellingen aanvullend onderzoek naar effecten op de
diktegroei van bomen zal doen. Ten aanzien van natuurlijke vegetatie (met
name heideterreinen) zal nog een voorstel worden geformuleerd.
Voorts is er behoefte aan de ontwikkeling van een (globaal) verzuringsmodel dat de effecten van zure depositie op de pH van bosgronden in
Nederland voorspelt op basis van de zuurbelasting door atmosferische
depositie en de zuumeutralisatiecapaciteit van de grond. Stiboka zal dit
onderzoek uitvoeren en de resultaten vastleggen in een gevoeligheidskaart
voor verzuring. Naar verwachting kan met dit onderzoek een bijdrage
worden geleverd aan het door NASA ontwikkelde emissie-verzuringsmodel
voor Europa.
Tenslotte wordt opgemerkt dat aan de interacties met ziekten en plagen
tot dusver geen aandacht is gegeven. Mede in afhankelijkheid van de
onderzoekinspanningen in het buitenland op dit punt, zal het voorportaal te
zijner tijd een voorstel hierover aan de stuurgroep voorleggen.
Thema a4. (fysisch-chemische processen in de bodem en in de grenslaag
bodem-lucht)
In het kader van het speciale verzuringsprogramma van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is reeds veel bodemkundig onderzoek
opgedragen (onder andere LH, UvA). Voorgesteld wordt om binnen het
additioneel verzuringsprogramma het onderzoek op twee aspecten te
richten:
- ter plaatse van en in de omgeving van de proefveldexperimenten zal
bodemkundig onderzoek en onderzoek aan doorvalwater plaatsvinden in
relatie met ander daar geconcentreerd onderzoek. LH-Bodemkunde en
Geologie en RUU-Fysische Geografie zullen - na gezamenlijk een voorstel
te hebben gemaakt - het onderzoek uitvoeren.
- voor gebieden met natuurlijke vegetaties bestaat behoefte aan meer
inzicht in de kwetsbaarheid die optreedt uit een oogpunt van buffercapaciteit
van de grond en waterhuishoudkundige situatie. ICW en IB zullen gezamenlijk
een voorstel voorbereiden dat kan aansluiten bij het veldonderzoek aan
natuurlijke vegetaties dan RIN en IPO voorbereiden.
Thema a5. (processen in de rhizosfeer)
Dit thema verdient veel aandacht en heeft het in de onderzoekwereld
ook, getuige de ingezonden suggesties voor onderzoek. Een van deze
suggesties, afkomstig van LH-Biologisch Station Wijster, heeft tot onderwerp
de toetsing van de hypothese dat zure regen een ongunstig effect heeft op
mycorrhiza-fungi, en daarmee op de vitaliteit van de grove den.
LH-Wijster zal dit onderzoek uitvoeren met medefinanciering van EG.
Andere onderzoekvoorstellen (van ITAL, RIN, IB, LH-Bosteelt) dienen nader
op elkaar te worden afgestemd, ook met de voorstellen van LH-Microbiologie
en TNO die al zijn opgedragen in het speciale verzuringsprogramma van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, en met ECN dat
eveneens rhizosfeer-onderzoek in uitvoering heeft. ITAL zal hierbij het
voortouw hebben.
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Een uiteindelijk voorstel zal aan de stuurgroep worden voorgelegd.
Thema b (NH3-emissie)
De laatste jaren is de kennis over de emissies van S0 2 en NOx aanzienlijk
uitgebreid. Voor de NH3-emissies ligt dit anders. Hier is sprake van een
duidelijke achterstand, die via het lopende onderzoek onvoldoende wordt
ingehaald. Vandaar dat thema b zich concentreert op de NH3-emissies. De
omvang en verspreiding van ammoniak krijgt al veel aandacht in projecten
van TNO en IMOU via het speciale verzuringsprogramma van VROM. De
stuurgroep zal bevorderen dat ookelders (voornamelijk bij IMAG) aanwezige
expertise daarbij ingeschakeld wordt. De beperking en bestrijding van
ammoniakemissies krijgen in lopend onderzoek bij enkele instellingen
slechts beperkte aandacht (PGAV, DHV, IMAG, TNO). De extra onderzoekaandacht zal zich daarom richten op het opstellen van een overdrachtmodel
van NH3 uit mest en vervolgens op het ontwikkelen van huisvesting/opslag/
bemesting/bedrijfsvoeringsystemen, die een geringere NH3-emissie tot
gevolg hebben. De instituten IMAG, IB, TNO en CABO zullen gezamenlijk
een voorstel maken (waarbij het IMAG het voortouw heeft), dat tot oplossingsrichtingen voor het beleid kan leiden.
Ten aanzien van bestrijding van NH3 zal het IMAG nieuwe technieken,
waar onder gasvastreactoren, ontwikkelen en beproeven.
Thema c (effectiviteit van bestrijdingsmaatregelen)
De stuurgroep acht het van belang om aan een systeemanalyse van het
gehele proces van verzuring een financiële impuls te geven. De onderzoekinspanning zal zich richten op vermeerdering van inzicht en kennis over
de samenhangen tussen verschillende emittenten, de optredende processen en hun gevolgen voor vegetatie, bodem e.d., teneinde via de balans- en
effectenanalyse de reikwijdte van bepaalde beleidsscenario's te kunnen
aangeven en de gevolgen van emissiebeperkende maatregelen met hun
kosten en baten te kunnen berekenen.
Conform het onderzoekvoorstel van de onlangs gevormde coördinatiegroep systeem-onderzoek zal in de eerste fase van het onderzoek in 1985
een demonstratiemodel worden ontwikkeld voor de gehele keten van
emissies, mogelijke maatregelen en hun effecten. In dit demonstratiemodel
zullen de deelmodellen globaal worden aangegeven. Ook in 1985 zal in de
2de fase een nadere specificatie van de deelmodellen plaatsvinden. In de 3de
fase (1986-1987) vindt vervolgens de uitwerking van de deelmodellen
plaats alsmede de integratie ervan. Met NASA en de andere internationale
samenwerkingsverbanden zal regelmatig afstemming plaatsvinden. In de
coördinatiegroep zijn ± 10 instellingen vertegenwoordigd; het RIVM heeft
het voortouw. Verschillende instellingen zullen ook eigen capaciteit
inzetten.
Algemene opmerkingen
1. Er is behoefte aan een kwaliteitswaarborg voor analyses tijdens de
onderzoekperiode. Voorgesteld wordt dat de meest geëigende instellingen
dit doen, onder andere TNO voor lucht; voor bodem wordt nog naar een
instelling gezocht. In het financiële overzicht is 3 ton opgenomen voor de
kwaliteitswaarborg.
2. De KEMA heeft een voorstel gedaan voor onderzoek naar de chemische
samenstelling in en de afzetting van mist en dauw. Dit sluit goed aan bij
ander onderzoek dat in internationaal verband (EG-COST-programma
inzake het fysisch-chemisch gedrag van luchtverontreinigende stoffen in de
atmosfeer) wordt aangepakt en daarin een hoge prioriteit krijgt. KEMA en
ECN zetten veel eigen deskundigheid in voor dit onderwerp. Gezien de
raakvlakken van het KEMA-voorstel met het mistonderzoek binnen het
ECN-raamproject over bossterfte en verzuring wordt voorgesteld dat
KEMA, ECN en TNO tot een nadere afstemming van dit onderwerp komen.
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In het financiële overzicht is 1 ton opgenomen als bijdrage uit de fondsen
van het additionele programma.
3. De meeste onderzoekinstellingen hebben in hun suggesties voor
onderzoek een eigen bijdrage opgenomen. Deze zienswijze is een belangrijke
ondersteuning van het uitgangspunt dat bij de uitvoering van het additionele
programma dient te worden aangesloten bij bestaande expertise.
4. Met de uitvoering van het onderzoek op de veldstations zijn hoge
investeringen gemoeid in 1985. Deze gaan het budget van dat jaar te boven.
Daarom zal voorfinanciering worden voorgesteld ten laste van de bijdrage
van 1986 van VROM en/of EZ.
5. Onder «algemene» kosten is in het financiële overzicht 3 ton totaal
opgevoerd, nl. voor het administratief-financiële beheer en voor periodiek
te organiseren workshops waar de tussentijdse resultaten met deskundigen
uit binnen- en buitenland zullen worden geëvalueerd.
Financiële vertaling van de voorstellen
Voor de verschillende thema's is aangegeven of het onderzoek kan
worden uitgevoerd, dan wel of nieuwe of aanvullende voorstellen moeten
worden gedaan. In tabel 3 is dit aangeduid met de termen «besteden»
respectievelijk «reserveren, in verband met nader overleg». Het thema
«effecten» in tabel 3 heeft alleen betrekking op bossen en cultuurgewassen.
Tabel 3.
Thema

Besteden
(min . gld.)

Reserveren i .v.m. nader
over leg (min .gld.)

a.

6,8 H•0,7
1,6
0,5
3,5
0,9
0,3

2,0

(effecten)
a1. (conc. en depositie)
a2. (processen in blad)
a3. (exp.-eff. relaties)
a4. (processen in bodem)
a5. (proc. in rhizosfeer)

b. (NH 3-emissie)

1,2

c.

(effect, bestrijd, maatr.)

EG'

0,3
0,8

+ 0,2 E G '
+ 0,2 E G '

—
—

+ 0,3 E G '

0,9

0,6

0.8

0,2

Kwaliteitscontrole

0,3

Alg. kosten

0,3

-

Totaal

9,4 4 0,7 E G '

2,8

12,2 + 0,7 E G '
' Vermoedelijke bijdrage door de EG.

Uit dit overzicht blijkt dat de geraamde kosten van het additionele
programma van 12,2 min. nagenoeg overeenkomen met het beschikbaar
gestelde budget van 12 min. gld.
Het beschikbaar gestelde budget is echter niet toereikend om naast
bossen en cultuurgewassen tevens natuurlijke vegetatie te onderzoeken.
Voor dit laatste zou ca. 2,7 min. gld. extra nodig zijn (2,1 min. gld. voor
thema a3. en 0,6 min. gld. voor thema a4.).
Tijdens de loop van het onderzoek zal de mogelijkheid tot financiering
hiervan worden nagegaan.
Op basis van de verdeling van de middelen over de verschillende
thema's van het additionele programma die in tabel 3 is gegeven, is in
tabel 4 het patroon van de maximale bijdrage in de periode 1985-1987
geschetst. Hierbij is weer een onderscheid gemaakt tussen de middelen die
kunnen worden besteed (B) en de middelen die zijn gereserveerd in
verband met nader overleg (afstemming onderzoeksuggesties, uitwerking
projectvoorstellen e.d.)(R).
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De committering van de onderzoekprojecten zal op een zodanige wijze
plaatsvinden, dat een grote mate van tussentijdse bijsturing van het
onderzoek mogelijk is, in afhankelijkheid van nieuwe inzichten. De stuurgroep
zal per thema beslissen omtrent de committering van het onderzoek.
Tabel 4. Fasering maximale financiële bijdrage per thema (in 1000 gld.)
B = besteden; R • reserveren (i.v.m. nader overleg)
Thema

1985
B

al.
a2.
a3.
84.
•5.
a. totaal

1180
340
1680
360
200
3760

1986
R

B

R

300
600

175
290
1170
295
200
2130

100
200

-

1987
B

100
300

R

300
700

265
70
865
275
200
1665

-

Totaal
B

100
300

R

300
700

1 620
700'
3 7152
920
600'
7 555

900
2000

—
-

300
800

—
—

b.

600

200

300

200

300

200

1 200

600

c.

100

600

100

100

100

800

200

Kwal. contr.

100

100
100

100

-

300

100

-

100

Alg. kosten

-

300

-

4660

800

3230

1000

2265

1000

Totaal
' Incl.
Incl.
3
Incl.
4
Incl.
2

f
f
f
f

200
200
300
700

000
000
000
000

10 155"

2800

EG-subsidie.
EG-subsidie.
EG-subsidie.
EG-subsidie.

De stuurgroep zal zich op de hoogte stellen van internationale wetenschappelijke ontwikkelingen via een periodieke review van literatuur en
onderzoekresultaten. Het voorportaal zal een voorstel doen om enkele
deskundigen op verschillende terreinen hierbij in te schakelen, zodat in de
periode 1985-1987 tweemaal een dergelijke review kan worden gemaakt.
De stuurgroep acht het wenselijk dat voor de thema's a2. en a5. de
gelegenheid wordt geboden aan belangstellende onderzoekinstellingen om
met aanvullende projectvoorstellen te komen. Deze projectvoorstellen
kunnen tot 1 april 1985 ingediend worden bij de secretaris van het voorportaal
(per adres NRLO, Postbus 407, 6700 AK Wageningen). Op basis van een
voorstel van het voorportaal zal de stuurgroep in de eerste helft van 1985
beslissen over de uitvoering van het onderzoek binnen deze thema's.
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BIJLAGE 1

Organisatiestructuur additioneel programma verzuringsonderzoek
stuurgroep
verzuringsonderzoek

secr. woont
besprekingen bij

VROM:

ir. P. J. Verkerk (voorzitter)
dr. J. H. Dewaide
drs. S. Zwerver (secretaris)

L&V:

prof. dr. ir. D. de Zeeuw (vice-voorzitter)
ir. H. Corver

EZ:

mr. drs. C. W. M. Dessens
drs. C. Schröder

Raff./SEP: dr. ir. N. van Lookeren Campagne
ir. G. A. L. van Hoek
\J/

secr. woont
besprekingen bij

\1/

voorzitter woont
besprekingen bij

voorportaal
verzuringsonderzoek

NRLO:
NRLO:
RIVM:
ECN:
KEMA:

projectgroep
verzuringsonderzoek

RIVM:

prof. dr. ir. D. de Zeeuw (voorzitter)
ir. F. C. Zuidema (secretaris)
dr. ir. B. C. J. Zoeteman
dr. J. F. van de Vate
ir. R. van Erpers Rooyaards

dr. ir. T. Schneidei (voorzitter)
ir. A. H. M. Bresser (secretaris)
Bij het onderzoek betrokken instituten
(nog nader vast te stellen).

Taak stuurgroep verzuringsonderzoek
— formuleren van doelstellingen en procedures voor het additionele
verzuringsonderzoek
— beslissen inzake goedkeuring van het additionele programma verzuringsonderzoek
— zorgen voor de financiering van dit programma
— toetsen van de resultaten van het additionele onderzoek aan de doelstellingen
— toezien op het voorkomen van duplicering van buitenlands onderzoek
— jaarlijks rapporteren aan de Minister van VROM en L & V over de wetenschappelijke
conclusies van het onderzoek die met het oog op de beleidsvorming t.a.v. de
verzuring kunnen worden getrokken

Taak voorportaal verzuringsonderzoek
— het voorbereiden van het onderzoekprogramma in hoofdlijnen
— het toezicht houden op de uitvoering van het onderzoekprogramma in hoofdlijnen

Taak projectgroep verzuringsonderzoek
het bijdragen aan het opstellen van het onderzoekprogramma
het coördineren van de uitvoering van het onderzoekprogramma
het zorgen voor de betaling van ter uitvoering van het programma verricht onderzoek
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BIJLAGE 2

Verklaring van gebruikte afkortingen
CABO:
DHV:
Dorschkamp:
ECN:
EG-COST:

EZ:
IB:
ICW:
IIASA:
IMAG:
IMOU:
IPO:
ITAL:
KEMA:
KU-Nijmegen:
LH:
L&V:
PAGV:
RIN:
RIVM:
RU-Groningen:
RUU:
SEP:
Stiboka:
TNO:
UvA:
VROM:

Centrum voor Agrobioiogisch Onderzoek, Wageningen
Raadgevend ingenieursbureau Dwars, Hedenk, Verhey, Amersfoort
Rijksinstituut voor bosbouwkundig en landschapsbouwkundig
onderzoek, Wageningen
Energie-onderzoek Centrum Nederland, Petten
Concerted actions on Science and Technology
(door de EG gecoördineerde samenwerkingsverbanden van door de
Lid-Staten zelf gefinancierd onderzoek)
Ministerie van Economische Zaken, Den Haag
Instituut voor Bodemvruchtbaarheid, Haren
Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding, Wageningen
International Institute for Applied Systems Analysis, Oostenrijk
Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen, Wageningen
Instituut voor Meteorologie en Oceanografie, Rijksuniversiteit Utrecht
Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek, Wageningen
Instituut voor Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw,
Wageningen
Keuring van Electrotechnische Materialen, Arnhem
Katholieke Universiteit, Nijmegen
Landbouwhogeschool, Wageningen
Ministerie van Landbouw en Visserij, Den Haag
Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in volle grond.
Leliestad
Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leersum
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Bilthoven
Rijksuniversiteit Groningen (vakgroep plantenfysiologie)
Rijksuniversiteit Utrecht
N.V. Samenwerkende Elektriciteits-Produktiebedi ijven, Arnhem
Stichting voor Bodemkarteiing, Wageningen
Organisatie voor Toegepast Naluurwetenschappel ijk Onderzoek,
(Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie) Delft
Universiteit van Amsterdam (fysisch geografisch en bodemkundig
laboratorium)
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Leidschendam
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