Milieumanifest – Tien Aanbevelingen voor Overheden en Burgers
(Dit is een kleine samenvatting van dit Manifest uit 1970)

1 – Bevolking
De groei van de bevolking moet in een veel lager tempo verlopen. Pleidooi voor het
kleine gezin.
2 – Economie
De huidige economische ontwikkelingen schaden lucht, water, natuur en rust. Wat we
precies onder ‘economische groei’ moeten verstaan, dient opnieuw kritisch te worden
bekeken.
3 – Vervuiling
Industrie, landbouw, maar ook consumenten vervuilen het milieu. Pleidooi tot
maatregelen die de vervuiling beperken dan wel terugdringen. Nadruk op een ieders
verantwoordelijkheid.
4 – Natuurbehoud
Steeds meer stukken (oorspronkelijke) natuur verdwijnen. Overgebleven natuurgebieden
dienen te worden beschouwd als kostbare erfgoederen, en verenigingen die zich inzetten
voor behoud en herstel moeten worden ondersteund.
5 – Ruimtelijke Ordening
De ruimte is beperkt, planologische beslissingen worden nog te veel genomen op
financieel-economische gronden. Elke planologische beslissing dient zeer zorgvuldig te
worden voorbereid en uitgevoerd.
6 – Verkeer
Ongebreidelde groei van het aantal auto’s en het wegennet maken stad en land steeds
minder genietbaar. Bevorder het openbaar vervoer, beperk de vervoersbehoefte.
7 – Organisatie
Het beleid op verschillende niveaus inzake milieubeheer is enorm versnipperd. Dit moet
worden gestroomlijnd.
8 – Onderwijs en Onderzoek
Onderwijs en onderzoek inzake milieuaspecten dienen te worden gestimuleerd, vooral
ook in het onderwijs.
9 – Voorlichting
Er is grote behoefte aan meer voorlichting over het milieu. Gewezen moet worden op
de vervuilende werking van vele goederen en handelingen, als verbrandingsmotoren,
plastics etc. De overheid heeft hier een belangrijke taak.
10 – Politiek
Een goede sociaal-economische politiek is ondenkbaar zonder hierin het milieu te
betrekken. Politieke partijen dienen aandacht te geven aan het milieu in de
verkiezingsprogramma’s, burgers dienen verantwoord te kiezen.
Mei 1970 (Dr. A.J. Cavé, Dr. A.C. Perdeck, Dr. C.W. Stortenbeker, Instituut voor Ecologisch
Onderzoek en Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Arnhem.)

