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Publicaties

Recente publicaties.

- Werkgroep Noordzee 1981. Noordzee Energie - Unieboek B.V., Bussum.

Noordzee Energie is toch een fraaie aanvulling in de reeks van

publicaties, juist omdat de vele schrijfsels nauwelijks toeganke-

lijk zijn (vakliteratuur). Voor een ieder die zich met deze mate-

rie bezig houdt een aanbevelenswaardig boek, helaas vrij duur

(29,50) .

- Hyum, E. van 1982. Jaarverslag 1981 van de stookolieslachtoffer-

tellingen van de kust tussen Hardingen en

Breezanddijk. (manuscript, publ. verwacht in

Vanellus)
.

Na het verslag van die Zeeuwse Delta (Sluyter & Pannekoek 1981)

weer een regionaal rapport, nu uit Friesland.

Verwerkt zijn 36 tellingen over 316 km. tussen Hardingen en

Breezanddijk maar vooral tussen Kornwerderzand en Breezanddijk.
Een aantal belangrijke soorten plus enkele zeldzaamheden worden

besproken. Interessant is het, vrij grote aantal, CDI-analyses.
In de discussie wordt opgemerkt dat het aandeel olieslachtoffers

onder de vondsten (343) niet veel van de rest van de Nederlandse

kust zal afwijken. Deze getallen verschillen wel degelijk. Het

aantal olievogels op de Noordzeekust was altijd vele malen groter
dan in het Waddengebied, over 1981 werd een landelijk percentage
van 38-73% vastgesteld. Het rapport wordt besloten met een litera-

tuuronderzoek (weinig titels) en zes bijlages, waar onder de to-

taalstaat en enige vergelijkingen met andere tellingen,
De auteur streeft naar een completer overzicht voor Friesland

(inclusief de Friese eilanden) en zijn gegevens worden ook ge-

bruikt voor het landelijk onderzoek.

CJC

Het boek Noordzee Energie is duidelijk een uitgave om een groot
publiek te bereiken. Het boek is goed verzorgd en handzaam, met

een soms verrassende lay-out en vooral erg veel illustraties.

In het boek zijn de voor- en nadelen van de off-shore mijnbouw

duidelijk op een rijtje gezet. Men heeft nadrukkelijk geprobeerd

geen zwartboek samen te stellen maar hier en daar wegen de korte

kritische teksten niet helemaal op tegen de rijk geïllustreerde

gedeeltes betreffende de indrukwekkende technische vermogens. Het

lezen van dit boek verschaft inzicht in de problematiek maar erg

diepgaand is de informatie nooit. Vermoede lijk is dit ook niet de

opzet geweest maat het wordt vervelend als we moeten vaststellen

dat de werkelijk geïnteresseerde lezer niet goed verder wordt ge-

holpen. De literatuurlijst bevat slechts vijf duidelijke titels

waarvan twee evenzeer populaire uitgaves. Juist omdat de vele

publicaties omtrent olie-/gaswinning op zee en de gevolgen/geva-

ren voor het milieu verre van eensluidend zijn is het een gemis
dat de vele citaten niet van een bronvermelding zijn voorzien.


