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R. E.LAPPERRE, H.M. C.SMIT, II. f.
SIMMELINK and H.A.J.VANLANEN:
Variation in permeability ofpleistocene river
deposits anditsinfluence on groundwater
flow
Variation in permeability ofpleistocene river
deposits strongly affects groundwater flow.
Stochastic, deterministic and combinations of both
approaches canbeused to convert the complex
reality into agroundwater (low model. This article
presents a deterministic approach using
sedimentary structures asabasic principle.
Especially, therequired number of permeability
measurements toprovide reliable data onthe
variation ofpermeability and associated effects on
groundwater flow is ofinterest. Results of
individual samples were grouped (upscaling) to
develop groundwater flow models on three
different scales. Onthe lowest andmost detailed
scale, individual sedimentary structures were
distinguished for the spatial distribution ofthe
permeability. On the intermediate scale similar
sedimentary structures were grouped to units.On
the highest scale, units were grouped toone single
formation; Sterksel Formation. Agroundwater flow
model wasapplied toillustrate differences in
groundwater flow, direction offlow and residence
time asaresult ofthe upscaling process.
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T. H. HELMERHORST:
BOVAR: 'abatement ofexcessive growth
of algae inthe polder-borderlakes'
The BOVAR project waslaunched in 1986.BOVAR
stands for 'abatement ofexcessive growth ofalgaein
the polder-borderlakes' inTheNetherlands. These
lakes have many important functions for society.
The targets ofBOVAR for water quality arebased
upon these functions. In BOVAR many governmental departments, provinces, municipalities,
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10jaar geleden werdeenbegingemaakt methet
projectBestrijdingOVermatigeAlgengroeiin de
(Veluwe-)Randmeren (BOVAR); inhethart
van ditbladwordt daaraan uitvoerigaandacht
geschonken.OpdeomslagdeHardersluis,verbinding tussen het Wolderwijd-Nuldernauw en
het Veluwemeer. (FotoR. Doef, RIZA)

district water boards, purification boards and dike
boards areparticipating in making studies andby
taking measures. TheBOVAR Steering Committee
has decided to carry outfurther measures to realize
the intended water quality. Theapplication of
further defosfatizing effluents ofwaste water
treatment plants will be studied.
The succes ofagood water quality will be completed
by optimizing the integration ofthe functions
nature, recreation and other economic interests in
the region. In order to extend integrated management ofthe lakes, improving the cooperation
between the civilian population and local
government is essential.
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H. H.REEDERS:
Water quality ofthe eutrophicated polderborderlakes
An overview isprovided ofthewater quality ofthe
eutrophicated polder-borderlakes inThe
Netherlands in theyears 1969-1995. Source-oriented
measures, notably defosfatizing effluents ofwaste
water treatment plants, have reduced the phosphorus
load andinvoked aconsiderable decreasein
phosphate levels in thelakes. Other measures taken
so far areflushing with clean polderwater and
biomanipulation of fishstocks. Despite all efforts the

targets for water quality (total-P < 0,06mg/1;
transparancy > 1,0m;no cyanobacterial dominance
of phytoplankton) have not been reached. However,
the present water quality incidentally meets theset
targets, sothe perspectives for future arejudged as
positive.
The source-oriented approach of eutrophication
abatement hasproved tobe successful in the past.
However, effect-oriented measures areneeded to
reach ahigh water transparancy.
The following additional measures are proposed:
further defosfatizing effluents oftwowaste water
treatment plants, diversion ofthe Schuitenbeek
brook, biomanipulation at asufficiently lowered
phosphate content (< 0,07mgP/l). This package is
most promising to reach aclear, sustainable watersystem, which forms agood base for amore
complete ecological restoration ofthe polder-borderlakes. Developing natural shorelines has then the
next priority.
H 2 0 (29) 1996,nr. 18; 536
M-L. MEIJER andH. HOSPER:
Measurements forclear water phase in
Lake Wolderwijd
Since theeighties in Lake Wolderwijd the external
P-loading wasreduced andthelake was flushed
with water relatively lowin phosphorus. Total-P
and chlorophyll ainthelake more than halved,but
Secchi depth in summer was still only around
0.30 m.In thehope oftriggering ashift from the
algae-dominated turbid-water state toa macrophytedominated clear water state, the lake wasbiomanipulated during winter 1990/1991.The fish stock,
mainly bream (Abramis brama) and roach (Rutilus
rutilus), wasreduced from 200to 45kgha"'. In May
1991, 575,000 (217ha"')pike fingerlings (Esox
lucius) were introduced. In spring 1991the lake
cleared, probably asaresult ofgrazing by Daphnia
galcata. Theclear water phase lasted for onlysix
weeks. Macrophytes did not respond as expected
and most ofthe young pike died. However, from
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REGIS voor waterleidingbedrijven

REGISVIEN\ het geohydrologisch informatiesysteem ontwikkeld in opdracht van
NV NUON WATER, NV Waterleiding
Maatschappij 'Noord-West-Brabant' en NV
Waterleidingmaatschappij Oost Gelderland,
is recent afgerond. Ter gelegenheid hiervan
werd op 5juni 1996een middagbijeenkomst
georganiseerd voor waterleidingbedrijven.
Tijdens deze bijeenkomst werden de achtergronden van REGIS, in het bijzonder de
mogelijkheden van REGISUIAX, verder
toegelicht. Aan de bijeenkomst, die in
Arnhem werd gehouden, werd door een
dertigtal medewerkers van waterleidingbedrijven uit Nederland en België deelgenomen.
Inleiding
Ir. H. K. A. Rotermundt, voorzitter van de
stichting REGIS, leidde de bijeenkomst in.
In 1990 startte TNO Grondwater en GeoEnergie in opdracht van Rijkswaterstaat en
provincies met de ontwikkeling van REGIS.
Het doel van REGIS is het opbouwen,
beheren en onderhouden van een consistente landsdekkende digitale geohydrologische database van Nederland.
Nadat delen van het land binnen REGIS
beschikbaar kwamen, ontstond er belangstelling bij andere partijen die binnen het
werkveld geohydrologie werkzaam zijn.
Ook bij een aantal waterleidingbedrijven
is er interesse in REGIS.
De informatie in REGIS is voor diverse
projecten binnen de waterleidingwereld,
zoals projecten in het kader van verdrogingsbestrijding en bescherming van
waterwinplaatsen, van direct nut.
Een ander voordeel van REGIS is het
feit dat provincies en het Rijk REGIS
gebruiken.
Als nadeel werd door een aantal waterleidingbedrijven de relatief kostbare en
complexe computer- en softwareproducten
van REGIS ervaren. Drie waterleidingbedrijven:Waterleiding Maatschappij Oost
Gelderland, Waterleiding Maatschappij
'Noord-West-Brabant' en NUON Water
hebben TNO daarom gevraagd om een
REGIS-systeem te ontwikkelen dat kan
worden gebruikt vanaf een standaard PC.
Voor dit project werd een stimuleringssubsidie aangevraagd en verkregen en een
stichting opgericht: de stichting REGIS.
Het ontwikkelde product heeft de naam
REGISUIAX gekregen. Dit systeem en de
achtergronden van REGIS werden door
een aantal sprekers nader toegelicht.
REGIS, het ontstaan van een
informatiesysteem voor waterbeheer
in Nederland
Ir. P. W. Veel, lid van de beheerscommissie
REGIS en werkzaam bij de provincie
Noord-Holland, ging in op het ontstaan

Ir. P. W. Veel, provincie Noord-Holland.

van een informatiesysteem voor het waterbeheer. In de loop van de jaren tachtig
bleek dat de systematiek van de periodiek
uit te brengen grondwaterkaarten door de
toenmalige DGV-TNO niet langer aan de
eisen van de tijd voldeed. Deze situatie is
aanleiding geweest om te besluiten tot de
ontwikkeling van een geautomatiseerd
Regionaal Geohydrologisch Informatiesysteem (REGIS). Als eerste stap betrof
dit de ontwikkeling van een digitale grondwaterkaart, waarin ruimtelijke geohydrologische informatie (laagopbouw en laageigenschappen) over de ondergrond van
Nederland is opgenomen, met de er aan
ten grondslag liggende gegevens.
Het bestaande informatiesysteem OLGA
voor grondwaterstanden en kwaliteitsgegevens zou hieraan volledig worden
gekoppeld.
Bij de provincies heeft toen onderzoek
plaatsgevonden naar de behoefte aan een
dergelijk systeem. Hieruit bleek dat de
meeste provincies in ieder geval geïnteresseerd waren in de digitale grondwaterkaart
als een voortdurend actueel informatiesysteem.
De provincies werden bereid gevonden om
samen met het Rijk financieel te participeren in de opbouw van REGIS.
REGIS is een financieel omvangrijk
project. De kosten voor het vullen van het
systeem bedragen circa f250.000,- per
1000 km 2 wat voor heel Nederland neerkomt op circa f 10.000.000,-.
De ontwikkeling van het systeem (software,
methodieken enz.) kost circa f5.700.000,-.
Het onderhoud van het systeem, incl. het
actueel houden van de geohydrologische
informatie, kost f 40.000,-/1000 km 2 /jaar
(dus jaarlijks f 1.600.000,- voor geheel
Nederland).
De inhoud van REGIS bestaat uit:

- grondwaterstanden en kwaliteitsgegevens;
- ruimtelijke geohydrologische informatie,
opgeslagen in een landelijk consistent
lagenmodel;
- aanvullende thematische basisinformatie,
bijv.:
- grondwateronttrekkingen
- grondwaterbeschermingsgebieden
- bodemsaneringslocaties;
- informatie over het oppervlaktewatersysteem;
- verschillende thematische topografische
kaarten.
Sommige provincies hebben hieraan nog
naar eigen wensen en inzichten bestanden
toegevoegd.
Inmiddels participeren vrijwel alle provincies (alleen Zeeland en Limburg nog niet)
in REGIS. In een aantal provincies
(Drenthe, Overijssel, Noord- en ZuidHolland) is het systeem gereed.
In de overige provincies zal het in 1997
gereed zijn.
Het realiseren van REGIS als een openbaar
en voor ieder toegankelijke systeem is
gewenst en van algemeen belang omdat
de kosten voor het verkrijgen van de
desbetreffende informatie zeer hoog zijn.
Uitgangspunt bij het beheer van het
systeem is dan ook dat het systeem niet
commercieel geëxploiteerd zal worden.
De kosten van gebruik van REGIS door
derden zijn gerelateerd aan de mate van
inbreng binnen REGIS.
Vanuit deze overwegingen zijn het Rijk
en de provincies van mening dat het
aantrekkelijk moet zijn om te participeren
in REGIS. Het systeem wordt aan toekomstige gebruikers gratis ter beschikking
gesteld onder de volgende voorwaarden:
- de nieuwe gebruiker stelt zijn gegevens
ter beschikking van het gehele systeem.
Deze bijdrage moet echter van substantieel
belang zijn;
- eigen wensen voor het systeem c.q.
nieuwe toepassingen of modaliteiten, zoals
REGIS"™ zijn voor rekening van de
gebruiker zelf.
Het bovenstaande heeft ertoe geleid dat bij
waterschappen en waterleidingbedrijven,
grote gemeenten, zoals Rotterdam, een
toenemende belangstelling voor REGIS is
ontstaan, waarvan deze studiemiddag een
bewijs is.
REGIS-ontwikkeling(en)
Ing. M. J. van Bracht, werkzaam bij TNO
Grondwater en Geo-Energie behandelde de
ontwikkeling(en) van REGIS.
Betrokkenpartijen
In 1990 is TNO Grondwater en GeoEnergie gestart met de ontwikkeling van
REGIS (Regionaal Geohydrologisch
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Ing.M.J.vanBracht, TNO Grondwateren Geo-Energic.

Informatie Systeem). Opdrachtgevers zijn
het Rijk en een aantal provincies. REGIS
beschikt over gegevens die relevant zijn
voor de uitvoering van regionale en landelijke beleidsvoorbereidende en uitvoerende
taken in het kader van grond- en oppervlaktewaterbeheer. Om deze gegevens te
kunnen beheren,interpreteren en analyseren
is een informatiesysteem ontwikkeld.
TNO Grondwater en Geo-Energie is
verantwoordelijk voor de opbouw van
REGIS, zij beheert het centrale bestand
en zorgt voor onderhoud.
Bij het verwerken en interpreteren van
gegevens en informatie zijn vele partijen
betrokken. Genoemd kunnen worden:
de Rijks Geologische Dienst (leverancier
en kwaliteitscontroleur van boorgegevens),
het RIVM (leverancier van basisgegevens
en analysegereedschappen), de Meetkundige
Dienst van Rijkswaterstaat (verwerking
oppervlaktewatergegevens), waterschappen
(leverancier gegevens oppervlaktewater),
waterleidingbedrijven (levering gegevens
en ontwikkeling software) en diverse
andere partijen.
Uitgangspunten
Voor REGIS worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
- REGIS bevat basisgegevens en geïnterpreteerde gegevens en zowel ruimtelijke
als niet-ruimtelijke gegevens;
- REGIS kent een centrale database,
gelokaliseerd bij TNO Grondwater en
Geo-Energie in Delft, waar alle hydrologische en geohydrologische gegevens
van Nederland worden opgeslagen;
- gebruikers van REGIS beschikken over
een lokale database met hierin een deelverzameling met voor degebruiker relevante
gegevens en informatie;
- de gegevens en informatie worden door

TNO verzameld, beheerd en beschikbaar
gesteld.

De grondwatergegevens zijn afkomstig
uit diverse meetnetten.

Gegcvensverwerking
REGIS kent een aantal thema's die landsdekkend worden verzameld en geïnterpreteerd. Met de diverse gegevensleveranciers zijn formele afspraken gemaakt over
de uitwisseling en het beschikbaar stellen
van gegevens. Op deze wijze kan een
reguliere en efficiënte levering van hoogwaardige gegevens en informatie naar
diverse betrokken partijen worden gegarandeerd.

3. Oppervlaktewater
Van het oppervlaktewater wordt het
primaire en secundaire afwateringssysteem
in REGIS ingevoerd. Vastgelegd wordt de
ligging van de waterlopen en de ligging van
de kunstwerken die een hydrologische
betekenis hebben (stuwen, gemalen enz.).
Tenslotte worden als vlakinformatie de
eigenschappen van het tertiaire waterhuishoudkundig systeem in REGIS ingebracht.
Naast de ligging van de waterlopen zijn
ook de hydrologische eigenschappen van
de waterlopen (dimensies waterlopen,
slootweerstanden enz.) ingewonnen en
in REGIS ingevoerd. De oppervlaktewatergegevens zijn afkomstig van waterschappen.

1. Geohydrologisch lagenmodel
Het geohydrologisch lagenmodel bestaat
uit een ruimtelijk 3-d (geohydrologisch)
lagenmodel van de ondergrond.
De basis van het lagenmodel wordt
gevormd door puntwaarnemingen zoals
boorbeschrijvingen (lithologisch en stratigrafisch), geofysische boorgatmetingen, geofysische oppervlakte metingen en put- en
pompproeven. Voor elke locatie waarvan
een dergelijke basisgegeven beschikbaar is,
wordt een geohydrologische interpretatie
gemaakt. Deze interpretatie bestaat uit een
'markering' binnen een verticaal van grensvlakken tussen goed en slecht doorlatende
horizonten die in een boring/meting
worden aangetroffen. Met behulp van een
expert-systeem wordt uit de basisinformatie
een schatting gemaakt voor de hydraulische
eigenschappen van elke onderscheiden
laag. Na deze interpretatiefase wordt vanuit
de geïnterpreteerde basisgegevens de
verbreiding van elk grensvlak en de hoogteligging ruimtelijk vastgelegd. Tenslotte
worden alle grensvlakken met elkaar
gerelateerd om na te gaan of de juiste laagvolgorde voorkomt en/of grensvlakken
elkaar niet snijden. Vanuit deze grensvlakken is het mogelijk een ruimtelijk beeld te
krijgen van de geohydrologische opbouw
van de ondergrond.
De basisgegevens (boringen) zijn aangeleverd door de Rijks Geologische Dienst
(RGD) en andere gegevenseigenaren.
De geofysische gegevens zijn door TNO
ingewonnen.
2. Grondwater
REGIS bevat gegevens over het grondwaterniveau en de grondwaterkwaliteit.
De basisgegevens bestaan uit tijdreeksen
met grondwaterstijghoogtes en geohydrochemische analyses. Met de stijghoogtegegevens worden voor de belangrijkste
watervoerende lagen isohypsenkaarten
gemaakt. Met behulp van geofysische
metingen en geohydrochemische analyses
wordt een ruimtelijk beeld van de overgangen tussen zoet en brak grondwater
en brak en zout grondwater opgesteld.

4. Diversethema's
Buiten de hiervoor genoemde thema's
worden in REGIS ingebracht: grondwaterwinningen, bodemverontreinigingslocaties,
kwel- en infiltratiegebieden, beschermingszones, maaiveldhoogtes en landgebruik.
Ook voor deze thema's geldt dat de basisgegevens en afgeleide gegevens in REGIS
worden ingevoerd.
De hiervoor genoemde thema's worden
landsdekkend in REGIS ingebracht.
Voor het geohydrologisch lagenmodel,
isohypsen en zoet/brak/zout overgangen
wordt een schaal 1:50.000 aangehouden.
Voor het oppervlaktewatersysteem schaal
1:10.000. Basisgegevens worden continu in
de centrale databank ingevoerd.
De ruimtelijke gegevens worden elke twee
jaar 'ge-updated'.
REGIS informatie-systemen
Het afgelopen decennium ontwikkelde
TNO twee geohydrologische informatiesystemen: OLGA voor de opslag van
geohydrologische basisgegevens die door
het instituut worden beheerd en REGIS
een geohydrologisch informatiesysteem
voor opslag van vooral ruimtelijke
gegevens. OLGA is momenteel aan het
einde van haar technologische levensduur.
Bovendien ontving TNO Grondwater en
Geo-Energie in toenemende mate vragen
uit het werkveld bodem en water naar
specifieke REGIS toepassingen. Dit heeft
geleid tot een ontwerp van een nieuw
concept voor REGIS-systemen. De basis
van dit concept is één uniform datamodel
en een set aan generieke bouwstenen waarmee een voor een bepaalde gebruikersgroep relevante REGIS versie kan worden
aangemaakt. Het hierna te tonen REGISVIFAX
systeem is volgens dit concept ontwikkeld.
Ook de opvolger van OLGA wordt door
deze nieuwe aanpak opgezet. Het 'groeien'
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van bescheiden systemen naar 'complexe'
systemen is binnen dit concept relatief
eenvoudig te realiseren.
Gebruiksmogelijkheden
REGIS-gegevens worden door TNO
Grondwater en Geo-Energie aan belanghebbende partijen beschikbaar gesteld.
De volgende regelingen zijn hierbij van
toepassing:
- de gegevens en informatie worden niet
commercieel geëxploiteerd;
- gegevens zijn openbaar;
- gegevens mogen niet worden
doorgeleverd;
- kosten voor gebruik zijn gerelateerd aan
inbreng in REGIS.
Het leveren van gegevens aan gebruikers
kan op een aantal verschillende manieren
plaatsvinden, te weten: levering op ad-hoc
basis met een af te spreken informatiedrager en on-line selecties en bewerkingen
in de landelijke TNO databank. Een derde
variant is een combinatie tussen on-line
toegang tot de landelijke databank en het
gebruik van een lokaal REGIS-systeem,
waarbij regulier de voor de gebruiker
relevante ruimtelijke gegevens met bijvoorbeeld een cd-ROM worden aangeleverd.
REGISVIEW voor waterleidingbedrijven
Ing. M. J. Huzen, voorzitter van de werkgroep REGIS"™ en werkzaam bij de
NV Waterleiding Maatschappij 'NoordWest-Brabant' behandelde de specifieke
behoeften op het gebied van informatiesystemen bij waterleidingbedrijven.
Binnen de waterleidingwereld wordt al
jaren onderzoek gedaan naar de geohydrologie van waterwingebieden.
Om dit onderzoek te kunnen uitvoeren
werd en wordt gebruik gemaakt van vele
verschillende gegevens van (mogelijke)
winningslocaties, de periodieke peilgegevens, neerslaggegevens, gegevens
van oppervlaktewater, boorgegevens van
putten, kaarten van de ondergrond,
archieven van diverse diensten en bedrijven,
enzovoorts.
Voor ieder nieuw te starten onderzoek
moesten weer de genoemde bronnen
worden geraadpleegd en de basisgegevens
voor het onderzoek te worden aangeleverd.
De eerste onderzoekstap was in veel gevallen het vinden van overeenstemming
tussen verschillende partijen in het onderzoek over de waarde, juistheid enzovoorts
van de verschillende gegevens. Een viertal
jaren geleden werd door de Waterleiding
Maatschappij Overijssel een stap gezet
richting stichting REGIS. Omdat men
vond dat dit beter in een groter verband
kon worden opgezet is een bijeenkomst
gehouden waarop de Nederlandse waterleidingbedrijven werden uitgenodigd om

van gedachten te wisselen over het gebruik
van REGIS, zowel qua geohydrologische
achtergrond als qua platform.
Een van de belangrijkste conclusies hierbij
was dat de hardware voor REGIS (Unixplatform) en de software een groot bedrag
vertegenwoordigen, zowel initieel als op
jaarbasis. Het gebruik van een 'normale' pc
met standaard software, zou een lagere
investering en zeker een lagere jaarlast
inhouden. TNO als onderhoudsinstantie
van de basisgegevens die binnen REGIS
worden gebruikt, zag ook wel mogelijkheden voor een REGIS-versie op een
pc-platform. Na enig overleg tussen een
aantal waterleidingbedrijven bleven WOG,
NUON en WNWB over als gegadigden
voor de ontwikkeling van een REGIS op
pc. Deze bedrijven namen zitting in een al
opgerichte stichting REGIS. Deze stichting
heeft voor de ontwikkeling van REGIS
op een pc een aanvraag voor een ontwikkelingssubsidie bij Economische Zaken
ingediend op basis van een projectvoorstel
van TNO. Na goedkeuring van deze
aanvraag is eind 1994 de ontwikkeling
gestart en werd begin 1996 de uiteindelijke
versie van REGIS" 1 *, zoals het pakket
nu is gaan heten, opgeleverd. Het geven
van een toelichting van REGIS" 1 * op de
functionaliteit van REGIS"™ is op papier
moeilijk, in de lezing werd een aantal voorbeelden gegeven van mogelijkheden van
REGIS"™ binnen een waterleidingbedrijf.
Wat kunnen waterleidingbedrijven die
niet geparticipeerd hebben in de ontwikkeling van REGIS" 1 * nu verwachten van
REGIS"'*? Functioneel: datgene wat hiervoor is aangegeven. Praktisch: een pakket
voor gebruik op een pc-platform, waarbij
is uitgegaan van op de markt aanwezige
basissoftware. REGIS" 1 * biedt toegang tot
de REGIS-gegevens zoals deze door TNO
zijn verzameld en geïnterpreteerd. Daarnaast heeft het systeem de mogelijkheid
om ook andere, binnen de waterleidingbedrijven, aanwezige gegevensbestanden te
benaderen.
De prijs voor de applicatie REGIS"'* is
overigens zodanig bepaald dat de stichting
REGIS uit deze opbrengst de noodzakelijke kosten kan betalen en is niet
bedoeld om de participerende waterleidingbedrijven winst te laten maken.
Demonstratie van REGISV1EW
W. I. Beliën en ir. W. van der Linden van
TNO Grondwater en Geo-Energie gaven
een demonstratie van REGIS"™. Op een
groot scherm werden de mogelijkheden
van het informatiesysteem aan de deelnemers getoond. Uit het landelijk basisset
werd een subset getoond dat het voorzieningsgebied van deNV Waterleiding
Maatschappij 'Noord-West-Brabant' betrof.

Demonstratie van REGISU!" door W. Beliën en
W. van der Linden, TNO Grondwater en GHO-Energie.

Afsluiting
Ir. H. K. A. Rotermundt sloot de middagbijeenkomst af. Voor waterleidingbedrijven
zijn informatiesystemen zoals REGIS een
noodzaak. REGIS is een nuttig instrument,
waarmee waterleidingbedrijven zelf aan
de gang moeten. REGIS"™ is niet alleen
voor waterleidingbedrijven van belang,
maar ook voor andere waterbeheerders,
zoals waterschappen en voor adviesbureaus. REGIS bevat een consistente
landsdekkende database, dat een standaard
wordt voor Nederland.
Na afloop van de bijeenkomst was er
onder het genot van een drankje nog ruim
gelegenheid voor een informele discussie
en een persoonlijke demonstratie.
Hans Hooghart
TNO Grondwater en Geo-Energie

• •

•

Studiedag Waterrecycling
in de industrie
Het Nederlands Studie Centrum organiseert een studiedag 'Waterrecycling in de
industrie' op 14 en 21 november 1996 in
het Holiday Inn Hotel in Rotterdam.
Nadere inlichtingen:
Nederlands Studie Centrum, Postbus 330,
3130 AH Vlaardingen, tel. 010-4349966.

