De waterkwaliteit en de akkerbouw op de Zuidhollandse Eilanden;
de grenswaarde in zicht?

Inleiding
Het zuiveringsschap Hollandse Eilanden
en Waarden is verantwoordelijk voor de
waterkwaliteit in het zuidelijk deel van
Zuid-Holland. Het beheersgebied omvat
de gebieden Voorne-Putten, IJsselmonde,
Hoekse Waard, Goeree-Overflakkee, Eiland
van Dordrecht, Alblasserwaard, Vijfheerenlanden, Krimpenerwaard en een deel van
de Lopikerwaard.
In 1989 en 1990 zijn er verschillende
beleidsnota's (Derde Nota Waterhuishouding, Structuurnota Landbouw,
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Nationaal Milieubeleidsplan Plus, Meerjarenplan Gewasbescherming) verschenen
waarin de aandacht van de waterkwaliteitsbeheerders werd gevestigd op de emissieproblematiek vanuit de land- en tuinbouwsectoren. In deze beleidsnota's werd
aangegeven dat de belasting van het
oppervlaktewater en het grondwater met
bestrijdingsmiddelen en vermestende
stoffen sterk moeten worden teruggebracht.
In 1990 werd ook het CUWVO-rapport
'Emissieproblematiek agrarische bedrijven
en bestrijdingsmiddelen' uitgebracht.
In dit rapport werd de waterkwaliteitsbeheerders aanbevolen om gezamenlijk
onderzoek te verrichten naar:
- het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater;
- de emissieroutes van bestrijdingsmiddelen en nutriënten vanuit de land- en
tuinbouw naar het oppervlaktewater;
- de te nemen maatregelen;
- het wettelijk kader om het één en ander
af te dwingen.
In het beheersgebied van het zuiveringsschap zijn door de sanering van de puntbronnen, de lozingen vanuit de land- en
tuinbouw een belangrijke bron geworden
van verontreiniging van het oppervlaktewater met bestrijdingsmiddelen en
nutriënten.

Samenvatting
Het zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden geeft een hoge prioriteit
aan het terugdringen van de emissies van bestrijdingsmiddelen en nutriënten
vanuit de land- en tuinbouw. In vervolg op de vergunningverlening aan de glastuinbouw heeft het zuiveringsschap een Plan van Aanpak voor de Opengrondsteelten
1996-2000 opgesteld. Belangrijk onderdeel van het Plan van Aanpak zijn de sporen
onderzoek en voorlichting. Het zuiveringsschap voert op dit moment veel onderzoek uit naar de akkerbouw. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in onderzoek
naar de emissieroutes en onderzoek naar de waterkwaliteit.
In het kader van het onderzoek naar de waterkwaliteit heeft het zuiveringsschap in
1995 een meetnet opgezet om in een korte tijd een beeld te krijgen van de belasting
van het oppervlaktewater met bestrijdingsmiddelen uit de akkerbouw. Voor het
meetnet akkerbouw zijn 22 monsterpunten verspreid over de Hollandse Eilanden
geselecteerd. Deze meetpunten geven een oriënterend beeld van de ernst van de
verontreiniging van het oppervlaktewater. Het onderzoek is in 1995 van start
gegaan. In de periode mei tot en met september zijn maandelijks monsters
genomen van het oppervlaktewater. In november is een laatste bemonstering voor
1995 uitgevoerd. De monsters zijn geanalyseerd op een pakket bestrijdingsmiddelen
dat in de akkerbouw wordt gebruikt.
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat op vrijwel alle monsterpunten en
gedurende de hele meetperiode bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater
voorkomen die door de akkerbouw worden gebruikt. Daar waar grenswaarden voor
afzonderlijke bestrijdingsmiddelen zijn vastgesteld, worden die in alle gevallen
overschreden.
De resultaten van het onderzoek zijn dit winterseizoen gepresenteerd tijdens de
voorlichtingsbijeenkomsten die het zuiveringsschap samen met de Westelijke
Land- en Tuinbouworganisatie (WLTO) en het Landbouwschap heeft gehouden.
De ervaring heeft geleerd dat dergelijke bijeenkomsten alleen effect hebben wanneer
er cijfers worden gepresenteerd die afkomstig zijn van metingen in de eigen regio.
Doel van de voorlichtingscampagne was om samen met de regionale landbouworganisaties ervoor te zorgen dat de akkerbouwers zich bewust worden van de
gevolgen van de emissies van bestrijdingsmiddelen en meststoffen vanuit het
bedrijf voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Dit toegenomen bewustzijn zal
ertoe moeten leiden dat agrariërs inzien dat emissiebeperkende maatregelen op het
bedrijf nodig zijn om te voorkomen dat bestrijdingsmiddelen en nutriënten in het
oppervlaktewater terechtkomen.

Veel bestrijdingsmiddelen behoren tot de
(potentiële) zwarte-lijststoffen of tot de
categorie stoffen met vergelijkbare eigenschappen. Bij deze stoffen moet de lozing
in principe tot nul gereduceerd worden
en moet het bedrijf de best bestaande
technieken toepassen om de lozing van
deze stoffen te beëindigen. Om die
reden geeft het zuiveringsschap een hoge
prioriteit aan het terugdringen van de
emissie van bestrijdingsmiddelen vanuit
de land- en tuinbouw.
In vervolg op de vergunningverlening
aan de glastuinbouw heeft het zuiveringsschap een Plan van Aanpak voor de
Opengrondsteelten 1996-2000 opgesteld.
Het zuiveringsschap geeft in dit Plan van
Aanpak de activiteiten voor de komende
jaren weer om de emissies vanuit de opengrondsteelten naar het oppervlaktewater
zodanig terug te dringen dat in het jaar
2000 de gewenste emissie- en waterkwaliteitsdoelstellingen, voor in ieder
geval de bestrijdingsmiddelen, worden
gerealiseerd. Het zuiveringsschap kiest
daarbij voor een aantal sporen die onlos-

makelijk met elkaar verbonden zijn en deel
uitmaken van de integrale aanpak om de
emissies vanuit de opengrondsteelten terug
te dringen. Een belangrijk onderdeel van
het Plan van Aanpak vormen de sporen
onderzoek en voorlichting.
Akkerbouw
Het totale areaal cultuurgrond in het
beheersgebied van het zuiveringsschap
bedraagt 92.088 hectare [CBS, meitelling
1994]. Van de land- en tuinbouwsectoren
is de akkerbouw na de veehouderij de
grootste qua areaal. Het areaal akkerbouw
bedraagt 37.552 hectare. Akkerbouwbedrijven zijn vooral gevestigd in de regio's
Goeree-Overflakkee, Hoekse Waard,
Voorne-Putten, IJsselmonde en het Eiland
van Dordrecht. Volgens het Meerjarenplan
Gewasbescherming uit 1990 werd in de
akkerbouw per hectare per jaar gemiddeld
18,6 kilo aan bestrijdingsmiddelen
gebruikt. Dit samen met het areaal maakt
de akkerbouw in het beheersgebied van
het zuiveringsschap een belangrijke bron
van verontreiniging van het oppervlakte-
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water met bestrijdingsmiddelen en meststoffen.
Tussen de Zuidhollandse waterkwaliteitsbeheerders zijn afspraken gemaakt over
het uit te voeren onderzoek naar de
lozingen vanuit de land- en tuinbouw.
Het zuiveringsschap fungeert als trekker
voor het onderzoek naar de emissies van
bestrijdingsmiddelen en nutriënten vanuit
de akkerbouw naar het oppervlaktewater.
Het zuiveringsschap ontplooit in dit kader
allerlei activiteiten om de emissies naar het
oppervlaktewater vanuit de akkerbouw
terug te dringen.
Onderzoek akkerbouw
Het zuiveringsschap voert op dit moment
veel onderzoek uit naar de akkerbouw.
Daarbij wordt een onderscheid gemaakt
in onderzoek naar de emissieroutes en
onderzoek naar de waterkwaliteit. In het
onderzoek naar de emissieroutes wordt
onderzocht via welke routes bestrijdingsmiddelen en nutriënten in het oppervlaktewater terechtkomen. Bij het onderzoek
naar de waterkwaliteit wordt het oppervlaktewater bemonsterd en onderzocht op
het voorkomen van bestrijdingsmiddelen
en nutriënten.
Bij het onderzoek naar de emissieroutes
zijn de volgende twee projecten van
belang:
- Drainageproject Hoeksche Waard. Dit
project is een initiatief van de geïntegreerde
studieclub Hoeksche Waard. Doel van dit
onderzoek is te kijken wat aan stikstof en
fosfaat uitspoelt via de drains van een
akkerbouwperceel. Dertien bedrijven in de
Hoekse Waard doen mee aan dit project
dat in samenwerking met onder andere de
WLTO wordt uitgevoerd. Het project is in
1993 van start gegaan en duurt vier jaar.
- Emissieproject akkerbouw en groenteteelt op kleigronden. Dit is een landelijk
onderzoek dat wordt uitgevoerd in
opdracht van het ministerie van LNV
en waarbij het Landbouwschap, RIZA,
STOWA, de provincies Noord- en ZuidHolland, DLO-Staring Centrum, het proefstation PAGV en het zuiveringsschap
zijn betrokken. Doel van het project is te
onderzoeken op welke wijze bestrijdingsmiddelen en meststoffen in het oppervlaktewater terechtkomen. Onderzocht
worden de routes drift, depositie via neerslag, afspoeling en uitspoeling.
Daarnaast zijn er twee onderzoeksprojecten
naar de waterkwaliteit in akkerbouwgebieden. Het gaat hierbij om de volgende
projecten:
- Meetnet akkerbouw. Het zuiveringsschap
heeft het meetnet akkerbouw opgezet om
op voorlichtingsbijeenkomsten gegevens

te kunnen laten zien van de waterkwaliteit
in de regio's waar de akkerbouwbedrijven
zijn gevestigd. De ervaring heeft geleerd
dat dergelijke bijeenkomsten alleen effect
hebben wanneer er cijfers worden gepresenteerd die afkomstig zijn van metingen
in de eigen regio. Met het onderzoek
heeft het zuiveringsschap in korte tijd
een beeld gekregen van de mate van de
verontreiniging van het oppervlaktewater
met bestrijdingsmiddelen.
- Onderzoek naar de waterkwaliteit in
akkerbouwgebieden. Het onderzoek naar
de waterkwaliteit in akkerbouwgebieden
is door het zuiveringsschap opgezet om
de effecten in beeld te brengen van het
gebruik van bestrijdingsmiddelen en
nutriënten door de akkerbouw op de
kwaliteit van het oppervlaktewater in een
zestal akkerbouwgebieden. Ook wil het
zuiveringsschap in de toekomst met dit
onderzoek vaststellen of de waterkwaliteit
zich ook daadwerkelijk verbeterd en of
de doelstellingen worden gerealiseerd. Dit
artikel heeft betrekking op de resultaten
van het 'meetnet akkerbouw'.
Opzet van het meetnet akkerbouw
In 1995 is naast de metingen bij de glastuinbouw een meetnet opgezet om in een
korte tijd een beeld te krijgen van de
belasting van het oppervlaktewater met
bestrijdingsmiddelen uit de akkerbouw.
Voor het meetnet akkerbouw zijn 22 monsterpunten verspreid over de Hollandse
Eilanden geselecteerd (zie afb. 1). Deze
meetpunten geven een oriënterend beeld
van de ernst van de verontreiniging van
het oppervlaktewater.
Het onderzoek is in 1995 van start gegaan.
In de periode mei tot en met september
zijn maandelijks monsters genomen van
het oppervlaktewater. De laatste bemonstering voor het jaar 1995 is in november
uitgevoerd.
De monsters zijn geanalyseerd op een
door de akkerbouw gebruikt pakket aan

Ajb. 1 - Overzichtskaart
met daarop aangegeven
de monsterpunten.
De monsterpunten zijn
met eensterweergegeven.

bestrijdingsmiddelen. Het analysepakket
is samengesteld op grond van criteria als
mate van gebruik door de akkerbouwsector, analyseerbaarheid, detectiegrenzen,
grenswaarde (indien vastgesteld) en de
gevoeligheid van het middel voor uitspoeling, afbraak en toxiciteit voor waterorganismen. Het analysepakket is in
overleg met de WLTO en het Regionaal
Onderzoekscentrum in Westmaas tot stand
gekomen. In totaal zijn voor dit onderzoek
15 bestrijdingsmiddelen geselecteerd.
Per bestrijdingsmiddel zijn in totaal
132 analyses uitgevoerd.
Resultaten
Uit de resultaten van het onderzoek
blijkt dat er gedurende het gehele jaar op
vrijwel alle monsterpunten één of
meerdere bestrijdingsmiddelen in het
oppervlaktewater worden aangetroffen
(zie tabel I).
TABEL I - Percentagemonsterpunten waarop in 1995
bestrijdingsmiddelen zijn aangetoond.

Bemonstering 1995
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
November

Percentage
100 %
100 %
95%
95%
100 %
86 %

Bij elke bemonstering worden er per
monsterpunt gemiddeld zo'n twee tot drie
bestrijdingsmiddelen aangetoond
(zie afb. 2).
Uit afbeelding 2 blijkt dat er op VoornePutten en het Eiland van Dordrecht in
1995 minder bestrijdingsmiddelen in het
oppervlaktewater worden aangetroffen dan
in de Hoekse Waard en op Goeree-Overflakkee. Op Goeree-Overflakkee worden de
meeste bestrijdingsmiddelen aangetroffen.
Deze verschillen zijn te herleiden naar
het grondgebruik in een bepaalde regio.
De Hoekse Waard en Goeree-Overflakkee
kenmerken zich als echte akkerbouw-
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EilandvDordt

Hoekse Waard

Goeree Overtl.

gebieden terwijl op Voorne-Putten en het
Eiland van Dordrecht meerdere landbouwbouwsectoren actief zijn.

Afb. 2 - Gemiddeld aantal
aangetroffen bestrijdingsmiddelen per monsterpunt
in de verschillenderegio's
in 1995.

Bespreking resultaten
Allereerst moet worden opgemerkt dat alle
resultaten een momentopname weergeven
en dat de resultaten geen eenduidige
verklaring geven voor de herkomst, de
route waarlangs ze in het oppervlaktewater
terechtkomen en de concentratie waarin de
bestrijdingsmiddelen zijn aangetroffen.

voorne Putten

is aangetroffen in het oppervlaktewater
(totaal en per maand) en de laagste, gemiddelde en hoogste concentratie waarin het
middel is aangetoond.

De resultaten van het onderzoek zijn
samengevat in tabel II. In tabel II zijn
weergegeven: de onderzochte bestrijdingsmiddelen, het aantal malen dat het middel

In afbeelding 3 wordt het voorkomen en
het concentratieverloop in het oppervlaktewater gedurende het meetseizoen weer-

TABEL II - Overzicht resultaten meetnet akkerbouw in 1995.
Werkzame stof

Merknaam

Aantal

bentazon
chloridazon
deltamethrin
dimethoaat
diquat
tluazinam
MCPA
mecoprop-p
metamitron
metoxuron
metribuzin
metsulfuron-methvl
parathion-ethyl
pirimicarb
trifenyltin

Basagran
Pyramin
Decis
Dimethoaat
Reglone
Shirlan
MCPA
Verigal D
Goltix WG
Purivel
Sencor
Ally
Parathion
Pirimor
Maneb-tin

23
47
1
42
1
1
54
42
3
8
5
0
4
12
51

Maand

gegeven aan de hand van een vijftal
bestrijdingsmiddelen. Daarbij gaat het om:
- het herbicide chloridazon (werkzaam
tegen onkruiden);
- de insekticides dimethoaat en pirimicarb
(werkzaam tegen insekten);
- de fungicides trifenyltin en fluazinam
(werkzaam tegen schimmels).
Per bestrijdingsmiddel zijn in de grafiek
de volgende resultaten weergegeven:
de maand waarin het bestrijdingsmiddel
in het oppervlaktewater is aangetoond,
de laagste, de gemiddelde en de hoogste
concentratie en het aantal malen dat het
middel zijn aangetroffen.

Concentratie (Hg/1)

5

6

7

8

9

11

laag

middel

hoog

2
7
1
5
1
0
11
17
1
0
2
0
4
2
10

1
15
0
10
0
0
1
0
0
3
1
0
0
5
5

4
10
0
15
0
0
7
12
1
0
1
0
0
2
11

0
IS
0
8
0
0
2
2
1
3
0
0
0
0
10

3
0
0
5
0
0
9
6
0
1
0
0
0
1
9

13
0
0
1
0
1
4
5
0
1
1
0
0
2
6

0,05
0,05
0,05
0,04
18,0
0,07
0,04
0,04
0,11
0,08
0,01

0,50
0,67
0,05
2,58
18,0
0,07
1,21
1,30
5,11
0,31
0,06

2,20
6,30
0,05
57,0
18,0
0,07
20,0
25,0
15,0
1,30
0,08

-

-

-

0,03
0,06
0,01

0,05
0,14
0,04

0,09
0,54
0,17

Uit tabel II blijkt dat de bestrijdingsmiddelen trifenyltin, chloridazon, dimethoaat, mecoprop-p, MCPA, bentazon en in
mindere mate ook pirimicarb veelvuldig in
het oppervlaktewater van het beheersgebied voorkomen.
Daarnaast blijkt uit tabel II dat er een
aantal bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater zijn aangetroffen waarbij
de concentraties zeer hoog waren. Het
gaat daarbij om de middelen diquat,
metamitron, dimethoaat, mecoprop-p en
MCPA.
Uit afbeelding 3 is het volgende af te
leiden:
- Chloridazon wordt in het voorjaar
toegepast ter bestrijding van onkruiden
in bieten. Uit afbeelding 3 blijkt dat
chloridazon in de maanden mei en juni

Afb. 3 - Het voorkomen en de concentraties in het oppervlaktewater van vijf bestrijdingsmiddelen in 1995.

Aangetroffen concentraties

Aantal keren aangetroffen
16

in oppervlaktewater
10

0,1 • -

'f- +

l

0,01

0,001
Dimethoaat
Mei

•

Juni

Pirimicarb
•

Juli

Chloridazon
• Aug.

Trifenyltin
• Sep.

Fluazinam
• Nov.

Trifenyltin

218

veelvuldig en in hoge concentraties wordt
aangetroffen. In juli en augustus wordt het
middel nog wel vaak gevonden maar de
concentraties zijn al veel lager. Na augustus
kan het middel niet meer worden aangetoond in het oppervlaktewater. Dat het
middel chloridazon zo lang na het gebruik
nog wordt gevonden, heeft waarschijnlijk
te maken met de stofeigenschappen van
het middel. Chloridazon spoelt namelijk
langzaam uit en breekt in water zeer slecht
af.
- Dimethoaat wordt in de periode mei tot
en met augustus toegepast ter bestrijding
van insekten in allerlei opengrondsteelten.
Dimethoaat is waarschijnlijk matig
afbreekbaar in bodem en water en spoelt in
hoge concentraties uit naar het grondwater.
Uit afbeelding 3 blijkt dat dimethoaat in de
maanden mei, juni en juli vaak en in zeer
hoge concentraties wordt aangetroffen.
Daarna wordt het middel minder vaak in
het oppervlaktewater aangetoond en
nemen de concentraties af. In de maand
juli wordt het middel in zeer hoge concentraties aangetoond. Het middel wordt één
maal in een concentratie van 57 jj.g/1en
één maal in een concentratie van 22 [j,g/l
aangetoond. De concentraties zijn zo hoog
dat er sprake moet zijn geweest van
onzorgvuldig gebruik.
- Pirimicarb is een middel met een
insektendodende werking. In de akkerbouw wordt het middel toegepast in de
periode mei tot en met augustus ter
bestrijding van bladluizen. Het middel is
slecht afbreekbaar in de grond en hoopt
zich sterk op in de bodem van behandelde
percelen. Het middel is matig afbreekbaar in water. Pirimicarb, zo blijkt uit
afbeelding 3, wordt gedurende het hele
seizoen aangetroffen. De concentraties in
het oppervlaktewater zijn daarbij aanzienlijk lager dan bij dimethoaat.
- Trifenyltin is een organische tinverbinding met schimmeldodende eigenschappen. Het middel wordt toegepast in de
teelt van aardappelen ter bestrijding van
de aardappelziekte. Het middel is matig
afbreekbaar tot persistent in de bodem en
matig afbreekbaar in water. Het is immobiel in de grond en veelvuldig gebruik leidt
tot accumulatie van anorganisch tin op
behandelde percelen. De grenswaarde voor
trifenyltin in oppervlaktewater bedraagt
0,01 (ig/1. Uit het onderzoek blijkt dat
trifenyltin gedurende het hele meetseizoen
wordt aantroffen in het oppervlaktewater.
In de maanden juli, augustus en september
zijn de concentraties het hoogst. Dit komt
overeen met de gebruiksperiode. In alle
gevallen dat trifenyltin wordt aangetroffen,
wordt de grenswaarde overschreden.
- Een alternatief voor trifenyltin is het
bestrijdingsmiddel fluazinam. Ook dit

middel is meegenomen in het onderzoek.
Fluazinam is immobiel in de bodem en
kan accumuleren in waterbodems en op
akkerbouwpercelen. Het middel is matig
afbreekbaar tot persistent in grond en
afbreekbaar in water. In het onderzoek is
het middel in 1995 één maal aangetroffen
in het oppervlaktewater. De concentratie
was 0,07 (i.g/1.
Voorlichtingscampagne akkerbouw
Afgelopen maanden heeft het zuiveringsschap samen met de WLTO en het
Landbouwschap een zestal voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor de
akkerbouwers in het beheersgebied.
Doel van de voorlichtingscampagne was
om samen met de regionale landbouworganisaties ervoor te zorgen dat de akkerbouwers zich bewust worden van de
gevolgen van de emissies van bestrijdingsmiddelen en meststoffen vanuit het bedrijf
voor de kwaliteit van het oppervlaktewater.
Op de voorlichtingsbijeenkomsten heeft
het zuiveringsschap de resultaten van
het onderzoek gepresenteerd. Vervolgens
is het Landbouwschap ingegaan op de
mogelijkheden die een agrariër heeft om
de emissies naar het oppervlaktewater te
voorkomen of te beperken. Voorbeelden
zijn: het niet meer spuiten bij hoge windsnelheden, gewassen niet meer tot op de
rand van de sloot telen, het toepassen
van lage doseringssystemen, pleksgewijze
bestrijding en allerlei andere technische
maatregelen. Het toegenomen bewustzijn
over de waterkwaliteitsproblemen zal ertoe
moeten leiden dat agrariërs inzien dat
emissiebeperkende maatregelen op het
bedrijf nodig zijn om te voorkomen dat
bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater terechtkomen.
Conclusie
Ondanks het toegenomen bewustzijn bij
de akkerbouwers ten aanzien van het
gebruik aan bestrijdingsmiddelen, geven
de resultaten van het onderzoek naar de
waterkwaliteit reden tot zorg. Op vrijwel
alle monsterpunten en gedurende de hele
meetperiode komen bestrijdingsmiddelen
in het oppervlaktewater voor die door
de akkerbouw worden gebruikt. Daar
waar grenswaarden voor afzonderlijke
bestrijdingsmiddelen zijn vastgesteld,
worden die in alle gevallen overschreden.
Deze grenswaarden zijn dusdanig laag
dat deze norm wordt overschreden zodra
het middel in het water wordt aangetoond.
Samengevat kan gesteld worden dat uit
dit onderzoek maar ook uit metingen van
andere waterkwaliteitsbeheerders blijkt
dat de akkerbouw een negatieve invloed
heeft op de kwaliteit van het oppervlaktewater.

De landbouworganisaties hebben de waterkwaliteitsproblemen inmiddels erkend en
zijn zich bewust van de situatie en de
belangen die op het spel staan. In dit
kader hebben de landbouworganisaties
het initiatief genomen om op korte termijn
een saneringsplan voor onder andere de
akkerbouw en de fruitteelt op te stellen.
Deze plannen zullen uiterlijk 1juli 1996
gereed zijn. In deze plannen komen maatregelen te staan die de agrariërs kunnen
treffen om de emissie van bestrijdingsmiddelen naar het oppervlaktewater
vergaand te verminderen.
Verantwoording
De heer ir. A. W. van der Vlies heeft
belangrijk bijgedragen in de totstandkoming van dit artikel.
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Congres Automatisering van
afvalwaterzuivering
Het Centrum voor Kennis Communicatie
organiseert in samenwerking met
Haskoning een congres 'Automatisering
van afvalwaterzuivering'. Het congres
wordt gehouden op 4 juni 1996 in het
Congrescentrum De Reehorst in Ede.
Nadere inlichtingen: Centrum voor
Kennis Communicatie, ir. H. J. Jansen,
Postbus 984, 5600 AZ Eindhoven,
telefoon 040-2129499.

