
Uit andere bladen

: een artikel van dr. E» van der Maarel.

- "Het is dringend noodzakelijk dat wij binnen enkele j.aren een volledig
beeld verkrijgen van de huidige flora in geheel Nederland, Een nauw-

keurige hedendaagse inventarisatie is niet voorhanden. De maatschapper

lijke groei moet niet langer vanuit een (bedrijfs)economische visie

worden bestuurd, doch vanuit een visie van evenwicht i'n maatschappij en

milieu." . ,

: een'artikel vén drs. J.J, Voogd,
'j

- "Welnu, we moeten constateren datinde naoorlogse politiek in Nederland

het milieubeheer te weinig en te laat aandacht heeft gekregen."

- "Als er in de politiek gezegd wordt dat ergens geen"geld voor is",
betekent dat, dat aan iets anders voorrang werd gegeven,"

Over omkering der feiten:

- "Een fabrieksdirecteur, wiens bedrijf afval loost in het water*

"Mijn fabriek stinkt niet, dat zijn die dooie vissen."

In het extreme, aldus Voogd, toch wél een voorbeeld van een tot nog

toe niet ongebruikelijke gedachtengang."

s een artikel van J.J. Zweers, seer.werkgroep NJO.

-"Toch een minister voor Milieubeleid in het. vooruitzicht? Als ik kiezen

nöchty zrif mijn voorkeur zeker uitgaan naar een heel kabinet van milieu-
bewuste ministers."

,
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Waddenbulletin nov/dec. 1 70 Uit vraaggesprek 20.10.'70 met minister

ffakker in AVRO-televisier.

- "Wij lozen geenvuil naar Eems/I/Ollard, dat niet door die Do Hard kan

worden verwerkt. Dan zouden we bepaald fout zijn." "...elk groot water

heeft een wat we plegen te noemen "zelfreinigend vermogen" en kan dus vuil

afbreken; blijkens onze berekeningen..." "...hoeveel vuil, hoeveel Organi-

sche stof kan de Eems/Dollard op een normale natuurlijke wijze afbrekön',.."

"...dat vuil wordt gewoon afgebroken in dat water, dat is een eigenschap,

die het water heeft en waar je verstandig gebruik van mag maken." ABis de

minister,
p arooiartikel van de Zoetwaterdeskundlge dr. H.Golterman»

"...de minister weet kennelijk niet wat hij zegt als hij het over zelf-

reinigend vermogen van ons oppervlaktewater heeft." "Dat is onzin. Iedereen

praat maar over zelfreinigende werking van het oppervlaktewater, zonder dat

ze weten waar ze het over hebben. Die zelfreinigende werking bestaat

helemaal niet." Aldus dr. Golterman.

De "smeerpijp" van Groningen is nu wat buiten het nieuws geraakt. Maar

de politiek zal, dacht ik, ook hier het laatsbe woord hebben, dacht, dat

enkele partijen zich al v<5<5r de "smeerpijp" hebben uitgesproken. De vraag

is niet wie gelijk krijgt - dus op basis van 5G + 1 - maar wie gelijk heeft.

En of ddt het zwaarste weegt zal de toekomst ons leren.
tH.

“Groeten uit Holland”

Enkele punten uit: een artikel van prof. dr. M.F. Mörzer Bruyns.

- “Het is treurig maar waar, dat het vaak genoeg uiterst moeilijk is,

om voor belangrijke natuurbehoudprojecten zowel financieel als moreel

niet meer dan mini-medewerking te verkrijgen, terwijl er aan andere

opzetten naar het schijnt zonder aarzelen miljoenen worden besteed.”
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