Waterwinstation PrinsesJuliana:inspelen op nieuwe ontwikkelingen

1. Inleiding
Het in 1980 in bedrijf genomen Waterwinstation Prinses Juliana (WRK-III) van
de NV Watertransportmaatschappij RijnKennemerland levert voorgezuiverd
IJsselmeerwater aan NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN)
onder andere bestemd voor infiltratie in
de duinen. Daarnaast wordt water aan
Hoogovens geleverd. Wanneer daar
aanleiding toe is wordt de produktie
geheel of gedeeltelijk overgenomen van
Waterwinstation Ir. Cornelis Biemond te
Nieuwegein, dat doorgaans onder andere
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aan Gemeentewaterleidingen Amsterdam
levert. Afbeelding 1geeft het processchema van Waterwinstation Prinses
Juliana weer.

Samenvatting
Het Waterwinstation Prinses Juliana (WRK-III) van de NV Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland behandelt water uit het IJsselmeer en levert dit
behandelde water onder andere aan NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
(PWN). Het zuiveringsproces bestaat uit bekken, coagulatie, sedimentatie en
opwaartse snelle zandfiltratie. Naar aanleiding van de ontdekking van bentazon is
actieve koolfiltratie als tijdelijke maatregel aan dit zuiveringsproces toegevoegd. In
1990 heeft PWN streefwaarden voor de kwaliteit van het geleverde halffabrikaat
opgesteld (zie tabel I).Aanleiding hiertoe was onder andere de start van het
project 'Diepinfiltratie DWAT', het in werking treden van het Infiltratiebesluit
Bodembescherming en het voornemen hyperfiltratie toe te gaan passen in het
nieuw te bouwen produktiebedrijf 'Heemskerk'. De belangrijkste parameter waarvoor een streefwaarde is genoemd betreft de MFI(0,45). Aanvankelijk is hiervoor
10 s/l2 genoemd, spoedig is deze echter verlaagd tot 5 s/l 2 . Ook is het achterwege
laten van chloring aan het wensenlijstje toegevoegd.
Om vast te stellen in welke mate aan de genoemde streefwaarden voldaan kan
worden is het project 'Optimalisatie Bedrijfsvoering WRK-III' geformuleerd en in
uitvoering genomen. Doel hiervan was na te gaan of de gevraagde kwaliteitsverbetering zonder ingrijpende aanpassingen van het bedrijf kon worden
gerealiseerd.
In dit project zijn de factoren die de MFI beïnvloeden systematisch in kaart
gebracht en in volgorde van het te verwachten resultaat aangepakt. Zo is de kunstmatige destratificatie van het bekken geoptimaliseerd en is een dosering van ferrosulfaat gestart. Beiden ter beheersing van de algengroei zodat de zuivering wordt
ontlast. Hiernaast zijn de lamellenseparatoren op eenvoudige wijze aangepast en
wordt decarbonisatie toegepast op het water dat voor de aanmaak van kalkmelk
wordt gebruikt. Dit laatste heeft de bedrijfszekerheid van de kalkmelkdosering
aanzienlijk vergroot.
De grootste bijdrage levert echter de geïntroduceerde kwaliteitsborging van de
procesvoering. Vooral de vorming en het functioneren van het 'Kwaliteitsteam'
heeft tot een systematische bewaking en sturing van de kwaliteit van het
geproduceerde water geleid. De succesvolle introductie van een continu-metend
MFI-apparaat (geleverd door NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland) heeft voor een
extra stimulans gezorgd. Vooral omdat hiermee de operators direct de beschikking
hebben over het niveau van de belangrijkste kwaliteitsparameter.
Het geheel aan maatregelen heeft geresulteerd in een aanzienlijke verlaging van
de MFI. Zo is het aantal overschrijdingen van de streefwaarde (5 s/l2) gedaald van
98% in 1990 tot 11% in 1994, terwijl het gemiddelde in deze periode afnam van
17 s/l2 tot 3 s/l 2 .
In 1993 is bovendien de proceschloring en in 1994 de discontinue chloring ter
bestrijding van de driehoeksmosselen beëindigd.

Afb. 1-Processchema van Waterwinstation Prinses
Juliana
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In de leveringsovereenkomst tussen WRK
en haar klanten is als enig kwaliteitscriterium opgenomen dat het zwevende
stofgehalte van het geleverde water niet
meer dan 2 mg/l mag bedragen. In 1990
heeft PWN in aanvulling hierop voor een
twintigtal parameters streefwaarden opgesteld (zie tabel I).Aanleiding hiertoe
was het in werking treden van het Infiltratiebesluit Bodembescherming, de start
van het proefproject 'Diepinfiltratie
DWAT' en het onderzoek naar ultra- en
hyperfiltratie met proefinstallaties.
Om na te gaan in welke mate aan
genoemde streefwaarden voldaan kan
worden heeft WRK besloten het
zuiveringsproces te optimaliseren. Het
doel hierbij is om na te gaan of het
mogelijk is zonder ingrijpende proces-
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aanpassingen de waterkwaliteit aan de
geformuleerde wensen te laten voldoen.
Om dit te kunnen realiseren is in februari
1991 de Stuurgroep Optimalisatie
Bedrijfsvoering WRK-III gestart met de
inventarisatie van knelpunten. Vervolgens
zijn deelprojecten geformuleerd met als
doel deze knelpunten één voor één uit de
weg te ruimen.
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2. Nieuwe kwaliteitswensen
In 1990 heeft PWN voor een aantal
parameters streefwaarden geformuleerd
(zie tabel I). De oorspronkelijke, contractueel vastgelegde, richtwaarde van 2 mg
zwevende stof per liter is gehandhaafd. De
criteria voor troebelheid en met name
MFI zijn echter zo streng dat als aan deze
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TABEL 1 - Streefwaarden enoverschrijdingen hiervanvan 1990 totenmet1994.
Parameter

Overschrijdingen [%]
Streefwaarde

Eenheid

5
MFI(0,45)
s/l 2
troebelheid'
0,2
FTE
<
150
sulfaatgehalte 2
mg/l
chlorofyl-a
^g/1
< 0,5
aantal algen
n/ml
< 50
verzadigingsindex (SI) 3
- 0,2<SK0,2pH
waterstof4
> 140
carbonaat
mg/l
ijzer
mg/l
< 0,05
mg/l
zwevende stof < 2
ammonium
mg N / l
< 0,5
5
totaal chloor
m g Cl/l
< 0,05
5
trihalomethanen<
/'g/l
AOX
/'g/l
< 25
mg P/l
ortho-fosfaat
< 0,02
totaal fosfaat
mg P/l
< 0,1
6
zuurstof
mg/l
> 4

1990
98
60
30
50
49

1991

1993

1994

99,5
38
5
38
74

77
0
0
2
33

17
< 1
< 1
0
14

11
0
0
2
24

-

33

31

27

75
7
0
3
77
1,5
40
0
0
0

61
0
0
0

82
< 1
0
0
0
0
0
< 1
0
2

86
2
0
0
0
0
15
0
0
8

64
54
< 1
3
75
30
92
0
< 1
0

1992

-

0
31
0
0
0

1

betreft diepinfiltratie, de streefwaarde voor open infiltratie bedraagt 0.4 FTE
voortschrijdend maandgemiddelde van het sulfaatgehalte
3
de verzadigingsindex wordt pas vanaf oktober 1991 bepaald
4
< 10mg HCOj" afname waterstofcarbonaatgehalte door proces
5
in 1992 is geen chloorbleekloog gedoseerd en geen totaal chloorgehalte bepaald
6
betreft diepinfiltratie, er is geen streefwaarde voor open infiltratie geformuleerd
- niet bepaald
2

streefwaarden voldaan wordt het
zwevende stofgehalte zeker aan deze
richtwaarde voldoet (het gemiddelde
zwevende stofgehalte bedroeg in 1994
circa 0,1 mg/l).
Na 1990 is de streefwaarde voor de MFI
verlaagd tot 5 s/l2 en is ook een waarschuwingsdrempel van 15 s/l2 overeengekomen. In het geval dat de MFI deze
waarde overschrijdt, informeert WRK-1II
onverwijld PWN. Verder is in 1993
verzocht te onderzoeken of het mogelijk is
een MFI van 1s/l2 na snelle zandfilters te
realiseren. Daarnaast is de wens geuit het
gebruik van chloorbleekloog in de
zuivering terug te dringen, met als voornaamste reden het voorkomen van de
vorming van gechloreerde en gebromeerde organische verbindingen.

3. Membraanfiltratie-index
De MFI (membraanfiltratie-index) wordt
gebruikt als maat voor de vervuilingspotentie van hyper- en nanofiltratiemembranen en de verstoppingspotentie
bij diepinfiltratie. Als zodanig is het de

— streefwaarde

Deze grafiek toont de spectaculaire verbetering van de MFI aan. Niet alleen is de
MFI gedaald, ook de zeer grote variaties
die van 1990 tot 1993 optraden zijn
verdwenen. De variaties in 1993 en 1994
zijn goeddeels te verklaren door seizoensinvloeden. Een en ander blijkt duidelijk
uit afbeelding 3.
Het afgeleverde water blijkt steeds beter
aan de streefwaarde (5 s/l2) voor de MFI
te voldoen. De met name in 1990 en 1991
waargenomen pieken zijn verdwenen.
Dit is vooral te danken aan de in 1992
volledig gerealiseerde ombouw van de
koolfilters. Deze werden oorspronkelijk
opwaarts bedreven. Bij debietsverhogingen trad vaak doorslag van de
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Afb. 2 -MFI verloop van
hetgeleverde watervan 1
januari 1990toten met
31 december 1994
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Afbeelding 2 geeft het verloop van de
MFI van het geleverde water (PWN
fikraat: na actief koolfiltratie:) weer van
1 januari 1990 tot en met 31 december
1994.

Aß. 3 - Overzichtvande
MFI van hetgeleverde
watervan 1990 toten
met 1994
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belangrijkste parameter voor water
bestemd voor diepinfiltratie en hyper- en
nanofiltratie. WRK meet dagelijks de MFI
(0,45) van het geleverde water. De
toevoeging (0,45) heeft betrekking op de
nominale poriediameter van de gebruikte
membranen: 0,45 fj.m.

waarschuwingswaarde

1990

1991

I overschrijdingstreefwaarde (MFI=5s/l«)
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1993

1994

overschrijdingwaarschuwingswaarde (MFI- 15s/l«]

Berichten

Verbod organotinverbindingen doorCTB
in gang gezet
Het gebruik van aangroeiwerende scheepsverven op basis van organotinverbindingen
(TBT) is niet langer toelaatbaar. Het
gebruik van houtverduurzamingsmiddelen
op basis van steenkoolteeroliedestillaat in
de waterbouw is dat eveneens niet. Dit
heeft het College voor de Toelating van
Bestrijdingsmiddelen (CTB) bekendgemaakt op 19februari 1996aan de direct
betrokken toelatinghouders, milieu-organisaties en andere belanghebbenden.
Deze betrokkenen worden zo in de gelegenheid gesteld om binnen acht weken te
reageren op het standpunt van het College.
Beide bestrijdingsmiddelen leveren bij
gebruik in contact met water schade opaan
het watermilieu. Daarnaast leidt gebruik
van hout dat behandeld is met steenkoolteeroliedestillaat (zoals carbolineum en
creosootolie) fot vervuiling van het grondwater.
Organotinverbindingen
Schepen hebben last van zeepokken en
andere aangroeisels, zoals wieren en algen.
Om dat te voorkomen krijgen zeeen
behandeling met een zogenoemde aangroeiwerende verf. Veel van deze verven
zijn gebaseerd op organotinverbindingen.
De verven op basis van organotinverbindingen zijn al in lage concentraties uiterst
giftig voor waterorganismnen. Verder blijkt
uit recent uitgevoerde studies aan slakken
een duidelijke relatie tussen gehalten
aan TBT-verbindingen in slakken, mate
van scheepvaartactiviteit en voortplantingsproblemen bij slakken.
Steenkoolteeroliedestillaat
(carbolineum en creosootolie)
Ter bescherming van hout worden houtverduurzamingsmiddelen gebruikt, waaronder middelen op basis van steenkoolteeroliedestillaten (beter bekend als
creosootolie en carbolineum). Verduurzaamd hout wordt op vele manieren
gebruikt. Bij een aantal toepassingen komt
het hout in contact metwater, zoals bij
beschoeiingen en grondpalen. Uit hout dat
behandeld is met creosootolie of carbolineum kunnen in contact met water Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen
(PAK's) vrijkomen. Bij deze toepassingen
levert het schade op aan waterorganismen
en in direct contact met grondwater leidt
het tot vervuiling.
Op grond van het bovenstaande ishet
CTB van mening dat bovengenoemde
toepassingen van middelen niet langer
toelaatbaar zijn. Daarom heeft hetCTB
een hoorprocedure gestart met direct
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betrokkenen. Alshet CTBop basis vande
hoorprocedure zijn standpunt niet wijzigt
zal het CTBde verantwoordelijke departementen verzoeken de Europese Commissie
op de hoogte te stellen. Het door CTB
voorgestelde verbod kan pasvan kracht
worden, nadat de Europese Commissie
hiermee ingestemd heeft. Deprocedure bij
de Europese Commissie kan circa drie jaar
duren. (Persbericht CTB)

Belonen zorgt voor
spectaculaire milieuwinst in
de landbouw
Vijftig tot bijna honderd procent minder
uitspoeling van bestrijdingsmiddelen en
twintig totveertig procent minder mineralenverliezen: een dergelijke spectaculaire milieuwinst kunnen boeren met
tamelijk eenvoudige middelen realiseren.
Dit blijkt uit onderzoek van het Centrum
van Landbouw en Milieu (CLM).
Een uitgekiende bedrijfsvoering - bijvoorbeeld nauwkeurig bemesten en voeren en
kiezen voor milieuvriendelijkere bestrijdingsmiddelen - leidt tot een zeer
grote milieuwinst tegen slechts geringe
kosten voor de boer. Goed management is
echter nauwelijks met regels, ge-en
verboden afte dwingen. Stimuleren,
bijvoorbeeld met voorlichting en het
belonen van goede resultaten (resultaatbeloning), blijkt welte werken en geeft
goede milieuresultaten tegen lage kosten.
Een dergelijk systeem gaat dus efficiënt
om met het budget van bijvoorbeeld overheden of waterleidingbedrijven.
Meten is weten
Het CLMheeft tusen 1992 en 1994 drie
studiegroepen begeleid met in totaal
26 agrariërs. De groepen kregen voorlichting en leerden werken metde mineralenboekhouding en de milieumeetlat
voor bestrijdingsmiddelen. Deze twee
managementinstrumenten maken milieuprestaties van boeren meetbaar. De deelnemers ontvingen een financiële vergoeding voor goede milieuresultaten.
Alle deelnemers lagen met een deel van
hun bedrijf in een grondwaterbeschermingsgebied. Het onderzoek is gefinancierd door waterleidingbdrijven en
provincies.
50 tot 100%minder uitspoeling
De milieumeetlat en de mineralenboekhouding blijken goede instrumenten te
zijn om de milieubelasting op het boerenbedrijf te meten. In Drenthe en Overijssel
wisten twee groepen melkveehouders de
uitspoeling van bestrijdingsmiddelen naar
het grondwater te reduceren metge-

middeld 95tot 100%.Zij deden dit door
midelen te kiezen die veel minder
uitspoelen en door over te stappen op
mechanische onkruidbestrijding. De exra
kosten die zij maakten zagen zij gecompenseerd door de resultaatbeloning. Ook
op mineralengebied scoorden zijbeter dan
de doorsnee veehouder.
Een Limburgse groep akkerbouwers
bracht een uitspoeling van middelen naar
het grondwater met meer dan 50%terug.
In de akkerbouw is dat een uitzonderlijke
prestatie. De mineralenverliezen wist deze
groep te handhaven op een niveau datver
onder het landelijk gemiddelde ligt.
Resultaatbeloning werkt
Uit het onderzoek blijkt dat een goede
begeleiding in combinatie methet belonen
van milieuresultaten een krachtig
instrument is om de landbouw schoner te
maken. Het CLMbeveelt daarom aandit
instrument op ruime schaal in te zetten,
zowel in grondwaterbeschermingsgebieden als daarbuiten. (Persbericht CLM)

Waterleidingloop 1996
De zesde Waterleidingloop wordt in 1996
door NVWaterleiding Friesland (WLF)
georganiseerd. Dit sportieve evenement
vindt plaats op zaterdag 20 april 1996 bij
het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen.
Geïnteresseerden in de waterleidingwereld
kunnen zich bij WLFopgeven om deel te
nemen aan deze Waterleidingloop.
De lopers kunnen zich inschrijven voor de
vijf, tien ofvijftien kilometer. Volgens
traditie is er voor de kinderen een aparte
loop over een parcours van één kilometer.
De parcoursen worden uitgezet ineen
gebied rond hetAbeLenstra Stadion in
Heerenveen en het nabij gelegen, bosrijke
Oranjewoud.
Nadere inlichtingen: WLF,R. Grossnickel,
Postbus 400,8901 BE Leeuwarden,
telefoon 058-2945431.

PHLO-cursus
De Stichting Post-Hoger Landbouwonderwijs (PHLO) organiseert een cursus
'Watersystemen in het stedelijk gebied:
de integrale aanpak'. De cursus wordt
gehouden op 11 en 12juni 1996in
Wageningen.
De cursus geeft inzicht in de benaderingswijzen en processen die bij de totstandkoming van watersystemen in het stedelijk
gebied een rol spelen.
Nadere inlichtingen: Bureau PHLO,
Postbus 8130, 6700 EW Wageningen,
telefoon 0317-484093/484092.
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Nieuwe impuls aanpak
diffuse bronnen
Er komt een 'Actieprogramma diffuse
bronnen' van het Rijk, provincies, waterkwaliteitsbeheerders en gemeenten. Dit
heeft minister Jorritsma van Verkeer en
Waterstaat, mede namens de minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer en de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, aangekondigd in een brief aan de Tweede
Kamer. Het Actieprogramma zal een
nieuwe impuls moeten geven aan het
(doen) nemen van maatregelen ter
vermindering van diffuse verontreiniging.
In alle provincies zijn reeds regionale
platforms voor de gezamenlijke aanpak
van diffuse bronnen gestart. In deze regionale platforms nemen waterschappen,
provincies, regionale directies van Rijkswaterstaat en Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij en de Inspectie Milieuhygiëne
deel. Zij leveren de komende tijd bouwstenen aan voor het Actieprogramma
diffuse bronnen. Het gezamenlijk Actieprogramma van Rijk en regio is eind dit
jaar gereed.
De kwaliteitsdoelstellingen worden in veel
oppervlaktewateren nog niet gehaald.
De verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit stagneert vooral door emissies
vanuit diffuse bronnen, zoals de landbouw, bouwmaterialen, scheepvaart en
huishoudens. De aanpak van diffuse
bronnen kan alleen succesvol zijn, als alle
overheden, het Rijk, de provincies,
waterkwaliteitsbeheerders en gemeenten,
gezamenlijk optrekken. Juist de bundeling
van de landelijke aanpak met de gebiedsgerichte aanpak van de regionale overheden in het Actieprogramma diffuse
bronnen brengen de waterkwaliteitsdoelstellingen dichterbij.
Tot voor kort werden de diffuse bronnen
vooral via het landelijk beleid aangepakt,
zoals het Meerjarenplan Gewasbescherming, Beleidsstandpunt PAK en het
Milieubeleidsplan Scheepvaart.
(Persbericht V en W)

Milieupnjs van De Kleine Aarde

Groene Pluim 1996:Waterbesparing bestaande huizen
Nederlanders douchten in 1995 korter dan
in voorgaande jaren en trokken niet meer
elke plas door met negen liter. Dat is een
stap in de juiste richting, maar er zijn nog
meer stappen nodig, grote stappen, zevenmijlssprongen. Verdroging van de bodem,
gebrek aan drinkwater, overbelaste
riolering, vervuild grondwater; het zijn

enkele van de problemen waarmee
Nederland kampt. Dat komt doordat er
meer water gebruikt wordt dan er bijkomt
in de vorm van regen- of rivierwater. Wij
overschrijden met elkaar dus onze milieugebruiksruimte voor leidingwater.
Ongeveer 60% van het leidingwater wordt
in huis gebruikt; per persoon zo'n 130 liter
per dag. Slechts 4 liter daarvan drinken
we op. De rest gaat bijvoorbeeld naar w.c,
douche, ligbad en wasmachine. Afwasmachines zijn gelukkig (nog?) niet tot elk
huishouden doorgedrongen. Om het
waterverbruik in Nederland in overeenstemming te brengen met de natuurlijke
wateraanvoer, moet het huishoudelijk
waterverbruik met zo'n 40% naar
beneden.
De Kleine Aarde krijgt van tijd tot tijd
brieven van lezers met waterzuinige
suggesties. De een spoelt de w.c. door met
afwaswater, een ander herstelt de
regenton in oude luister. Nederlanders
koesteren ongetwijfeld nog veel meer
goede ideeën om water te besparen. De
Kleine Aarde is benieuwd naar die ideeën.
Het gaat vooral om mogelijkheden in
bestaande huizen. Het beste, leukste,
origineelste, meest uitvoerbare idee wordt
beloond met De Kleine Aarde Groene
Pluim 1996: een bedrag van f500,-, ter
realisering van het winnende plan of een
ander duurzaam initiatief. Daarnaast zijn
er enkele aanmoedigingsprijzen. De
winnende ideeën krijgen de nodige
aandacht in tijdschrift De Kleine Aarde.
In de jury zullen onder anderen plaatsnemen G. Vinke, hoofd voorlichting van
de VEWIN en H. Perebooms, voorlichter
Bouwen &Wonen van De Kleine Aarde.
De Groene Pluim wordt uitgereikt tijdens
de grote Open Dag van De Kleine Aarde
op 16 juni 1996.
Nadere inlichtingen: De Kleine Aarde,
Postbus 151, 5280 AD Boxtel, telefoon
0411-684921.

Symposium 'Afbraak van
verontreinigingen in het
milieu: een voorspelbaar
proces?'
Het RIKZ organiseert in samenwerking
met de Universiteit van Amsterdam, Landbouwuniversiteit Wageningen, het RIVM
en het RIZA een symposium 'Afbraak van
verontreinigingen in het milieu: een voorspelbaar proces?'. Het symposium vindt
plaats op 9 mei 1996 in de colloquiumzaal
van het RIKZ in Den Haag.
Nadere inlichtingen: Lidy Groot
Congress Events, Postbus 83005,
1080 AA Amsterdam,
telefoon 020-6793218.

Zuiveringsschap investeert
in gegevens waterkwaliteit
land- en tuinbouwgebieden
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden
en Waarden heeft in 1995 f450.000,uitgegeven aan onderzoek naar de waterkwaliteit in akkerbouwgebieden in
Zuid-Holland Zuid. In 1996 staat voor
f250.000,- aan dit onderzoek gepland.
Deze aanzienlijke uitgaven zijn noodzakelijk om betrouwbare gegevens te krijgen
over de ontwikkeling van de waterkwaliteit als gevolg van de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. Het zuiveringsschap
wil met deze groep diffuse lozers
afspraken maken voor het terugdringen
van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar het oppervlaktewater.
In 1992 is het zuiveringsschap al
begonnen de lozingen door de glastuinders terug te dringen. Alle glastuinbouwbedrijven in het werkgebied die lozen in
oppervlaktewater beschikken nu over een
WVO-vergunning. Sinds 1995 is het
zuiveringsschap intensief gaan werken aan
terugdringing van emissies door de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt.
Daartoe wordt nauw samengewerkt met
de Westelijke Land- en Tuinbouworganisatie (WLTO), Per regio doet het zuiveringsschap onderzoek naar de waterkwaliteit. Gemeten wordt in welke hoeveelheid
gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in het water aanwezig zijn; daarnaast wordt onderzocht op welke manier
deze stoffen in het water terechtkomen.
De resultaten van de onderzoeken worden
besproken met de sector. Het doel hiervan
is tweeledig. Ten eerste worden de akkerbouwers en vollegrondsgroentelers zich
bewust van de feitelijke bijdrage die zij
leveren aan de waterverontreiniging. En
ten tweede kunnen in gezamenlijk overleg
afspraken worden gemaakt die leiden tot
minder verontreiniging van het oppervlaktewater. (Persbericht Zuiveringsschap
Hollandse Eilanden en Waarden)

Flexibeler beregening
bij extreme droogte in
Noord-Brabant
De provincie Noord-Brabant werkt samen
met de georganiseerde landbouw aan een
regeling om bij extreme droogte opheffing
van het huidige beregeningsverbod te
kunnen verlenen. Om de nieuwe regeling
in het groeiseizoen 1996 te kunnen
toepassen, zal de provincie dit voorjaar

