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Kartografie-studenten aan het Geografisch Instituut van de Rijksuniversiteit te
Utrecht hebben een project opgezet om te komen tot het uitgeven van een 'milieuatlas' van het stroomgebied van de Kromme Rijn tussen Wijk bij Duurstede en
Utrecht-stad. In deze atlas zullen kaarten opgenomen worden van de vegetatie, de
bodem, het landschap, de politieke voorkeur, de industriële werkgelegenheid, de
structuur en verspreiding van de bevolking, de planologie en van vele andere onderwerpen. Gegevens over deze onderwerpen worden geleverd door personen en instituten die in het Kromme Rijn gebied onderzoek doen; zo heeft het Kromme Rijn
Project (KRP) dat, vanuit de Utrechtse universiteit, onderzoek doet op landschapsoecologisch gebied alle mogelijke medewerking toegezegd.
Twee motieven rechtvaardigen het oprichten van deze nieuwe projectgroep. De kartografie-studenten achten het van het grootste belang dat belangrijke gegevens en
resultaten van onderzoek niet binnenkamers blijven, maar voor een zo groot mogelijk publiek toegankelijk zijn. Zo kunnen planologische diensten, gemeenten en andere
uitvoerende organen belang hebben bij deze gegevens; maar ook actiegroepen, verenigingen tot natuurbehoud, politieke partijen e.a. zijn vaak geïnteresseerd in onderzoeksgegevens. Door deze gegevens in kaart te brengen en het materiaal over allerlei
onderwerpen in één atlas te verzamelen, wordt het voor iedereen mogelijk zich op
een eenvoudige wijze op de hoogte te stellen van allerlei belangrijke gegevens betreffende de milieu-problematiek in het Kromme Rijn gebied. Dit bevordert ook de
inspraak in bijvoorbeeld streekplannen.
Daarnaast speelt ook een vorm van eigenbelang mee. De kartografie-studenten vinden
de opleiding tot kartograaf vaak te theoretisch; er is op het Geografisch Instituut
te weinig gelegenheid om vertrouwd te raken met kartografische apparatuur, technieken en processen. Om toch enige practische ervaring op te doen, hebben de kartografie-studenten besloten toe bovengenoemd project. Zij willen daarbij zelf de gegevens verwerken, zelf ontwerpen, zelf graveren en zelf al die andere handelingen
doen die tenslotte moeten leiden tot het maken van de drukplaten. Alleen het verzamelen van het materiaal en de gegevens, en het eigenlijk drukken van de atlas
wordt aan anderen overgelaten.
Het project heeft nu al vruchten afgeworpen; door een aantal studenten is in de afgelopen maanden een grote vegetatie-kaart van het gebied samengesteld, die binnenkort van de persen zal rollen. Deze kaart wordt ook opgenomen in het eindrapport
van het Kromme Rijn Project dat binnen niet al te lange tijd verschijnt.
Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door de deelnemers aan het 'Atlasproject' p/a Geografisch Instituut, Heidelberglaan 2 Utrecht, (kamer 520, tel. 531374).
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