HACCP, een managementsysteem voor hygiëne

Inleiding
Sinds december 1995 kent de Warenwetregeling Hygiëne van Levensmiddelen de
verplichting voor bedrijven die voedingsmiddelen opslaan, distribueren, behandelen,
bereiden en verwerken om een hygiëne- en
voedselveiligheidssysteem gebaseerd op de
HACCP-systematiek (Hazard Analysis
Critical Control Points) in te voeren en te
onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn de
levensmiddelenindustrie, de horeca en de
groot- en detailhandel in voedings- en
genotmiddelen.

IR. D.J.M. BAKKER
Kiwa Management Consultants

De parallel tussen voedingsmiddelenindustrie en waterleidingbedrijven is snel
gelegd,vooral op het vlak van de beheersing
van veiligheid en hygiëne van het product.
Het is dan ook aannemelijk dat de waterleidingbedrijven met HACCP aan de slag
willen of in de toekomst zelfs moeten gaan.
HACCP = systematische analyse
De oorsprong van de HACCP-systematiek
ligt rond 1970 in de Verenigde Staten. Doel
van de systematiek was om veilige voeding
voor astronauten van de NASA te kunnen
produceren. Verdere verspreiding van de
systematiek bleef uit tot de jaren tachtig.
Aanbevelingen in de Codex Alimentarius
door de W H O / FAO maakten de
voedingsmiddelenindustrie attent op de
brede toepasbaarheid van deze preventieve
aanpak voor voedselveiligheid en hygiëne.
Met de HACCP-systematiek worden
specifieke potentiële risico's geïdentificeerd
voor de veiligheid van levensmiddelen.
Vervolgens worden preventieve maatregelen
voor de beheersing van deze kritische
punten geformuleerd en ingevoerd. HACCP
is een instrument om potentiële gevaren te
onderscheiden en beheerssystemen te
realiseren die gericht zijn op preventieve
maatregelen in het hele productieproces, in
plaats van uitsluitend op eindcontrole.
Afi. 1-Relatie tussen kwaliteit, hygiëne en veiligheid.
kwaliteit
hygiëne
veiligheid

Samenvatting
Een veel gehoord kritiekpunt op de ISO-normen is dat deze niet een minimaal
kwaliteitsniveau aangeven. Het is aan de organisatie overgelaten om het gewenste
niveau te bepalen. Een van de technieken om dit niveau vast te stellen is door
toepassing van een risico-inventarisatie.
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) is een systematiek waarmee
risico's in het productieproces worden bepaald en preventieve maatregelen worden
vastgesteld. Binnen de voedingsmiddelenindustrie wordt deze systematiek gebruikt
voor de bewaking van voedselveiligheid en hygiëne. Voedingsmiddelenbedrijven
zijn hier wettelijk toe verplicht. Organisaties die HACCP-systemen toepassen
kunnen deze ook laten certificeren.
HACCP is primair ontwikkeld voor voedselveiligheid en hygiëne, maar de systematiek kan ook toegepast worden voor andere aspecten zoals kwaliteit, milieu en arbo.
HACCP vormt een aanvulling op een managementsysteem (kwaliteit, milieu, arbo)
door verdieping en concretisering van deze begrippen.
HACCP is (nog) geen wettelijke verplichting voor waterleidingbedrijven, maar bij
enkele waterleidingbedrijven wordt overwogen het toe te passen bij de ontwikkeling
van het managementsysteem.

Alhoewel primair bedoeld voor de beheersing van de voedselveiligheid en hygiëne,
kan HACCP ook toegepast worden voor
de beheersing van andere kwaliteitsaspecten zoals gezondheidskundige, bedrijfstechnische, organoleptische/esthetische en
ethische (afb. 1). Deze laatste betreft
bijvoorbeeld aspecten op het gebied van
milieu en arbo.
HACCP kan worden toegepast in het hele
productieproces, dus vanaf de primaire
bron (grondstof) tot de consument aan het
eind van het traject. Naast verbeterde
voedselveiligheid zijn de voordelen een
verantwoord en efficiënt gebruik van
productiemiddelen en een snellere en
doeltreffender reactie op calamiteiten.
Daarnaast kan de toepassing van HACCPsystemen het toezicht door controlerende
instanties ondersteunen. De aanwezigheid
en de doeltreffendheid van het HACCPsysteem bij een voedingsmiddelenbedrijf
wordt gecontroleerd door de Inspectie
Gezondheidsbescherming (de voormalige
Keuringsdienst van Waren). Tevens
bestaat de mogelijkheid om het HACCP-

systeem te laten certificeren door een
onafhankelijke certificatie-instelling.
De toepassing van HACCP betekent een
systematische manier van werken. Deze is
gebaseerd op zeven principes (tabel I). Bij
een waterleidingbedrijf betreft het productieproces (principe 1) het gehele traject van
winning, zuivering, opslag en distributie tot
consumptie. Normen en toleranties (principe 3) voor kritieke grenswaarden bij
drinkwater kunnen onder meer gevonden
worden in wetgeving en in de VEWINaanbevelingen.
Kritische punten
Met HACCP worden op systematische
wijze kritische beheerspunten in het gehele
productieproces geïdentificeerd. Kritische
punten vormen een potentieel risico voor
de hygiëne van een product. In de regel
moet gedacht worden aan besmettingsbronnen van (micro)biologische aard
(bijvoorbeeld ongedierte, uitwerpselen,
micro-organismen), chemische aard
(bijvoorbeeld bestrij dingsmiddelen,
reinigingsmiddelen), fysische aard (bijvoorbeeld zand) of overige kwalitatieve aard.

TABEL I - HACCP principes[HACCP Guidelines, CodexAlimentarius, 1993].
Principe 1 Identificeren van potentiële gevaren in alle stadia van het productieproces tot consumptie en
inschatting van risico's.
Principe 2 Identificeren van kritische controlepunten (Critical Control Points (CCP's)) in de vorm van
procedures en operationele stappen die beheerst kunnen worden om de potentiële gevaren te
voorkomen of de kans dat ze optreden te minimaliseren.
Principe 3 Vaststellen van normen en toleranties. Bepalen van kritieke grenswaarde(n) waaraan voldaan
moet worden om te verzekeren dat de CCP onder controle is.
Principe 4 Meten van kritische procesparameters door het opzetten van een meetsysteem met schematische controles of observaties om de CCP te beheersen.
Principe 5 Vaststellen corrigerende maatregelen die genomen moeten worden wanneer de controle aangeeft
dat een bepaald CCP niet beheerst wordt.
Principe 6 Verificatie (auditing) van het procesbeheersysteem ter bevestiging van de effectieve werking van
het HACCP-systeem.
Principe 7 Vaststellen van een registratie- en documentatiebeheerssysteem voor alle procedures en
registraties voortkomend uit de toepassing van de zeven principes.
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TABEL II - Voorbeeldenvan potentiële risico'sin procesdrinkwaterbereiding (niet uitputtend).
Proces

Potentiële risico's

Inname van oppervlaktewater

Lozingen, bestrijdingsmiddelen.

HACCP bij Campina Melkunie

Opslag van oppervlaktewater in bekken

Verblijftijd, Cryptosporidium, Cyanobacteriën.

Transport

Aangroei, nagroei, desinfectiemiddelen, mechanische reiniging.

Voorzuivering

Chemicaliën (dosering, zuiverheid).

Infiltratie

Desinfectie, doorslag, effecten op milieu en ecosysteem.

Winning

Verzilting, verblijftijd, milieu-aspecten, bestrijdingsmiddelen.

Zuivering

Beluchting, radioactiviteit, chemicaliën, organische micro's,
nabesmetting.

Opslag van drinkwater

Wortelingroei, nabesmetting.

Distributie van drinkwater

Kruiskoppelingen, terugslag, permeatie, aantasting materiaal,
chemicaliën.

Levering van drinkwater

Watertechnische veiligheid huisaansluiting, lood/koper afgifte.

Aß. 2 - Beslissingsboom
terbepaling van CCP's
[HA CCP Guidelines,
Codex Alimentarius,
1993].

beperkt kan worden. Deze beheersmaatregelen kunnen van technische of
organisatorische aard zijn. Technische
maatregelen betreffen aanpassingen aan
apparatuur en infrastructuur.
Organisatorische maatregelen betreffen
bijvoorbeeld het opstellen of aanpassen
van procedures en werkvoorschriften, het
herzien van taken, verantwoordelijkheden
en bevoegdheden en het invoeren of
aanpassen van bemonsteringsschema's.

Na vaststelling van de kritische punten,
kan er een preventief beheersplan
opgesteld worden om deze risico's te
minimaliseren. In tabel II zijn enkele
voorbeelden opgenomen van potentiële
risico's in het proces van een waterleidingbedrijf.
Het bepalen of een bepaald risico een
kritisch punt is, gebeurt aan de hand van
een beslissingsboom (zie afb. 2). Voor elk
kritisch punt moet vervolgens bepaald
worden hoe het risico tot een minimum

Toepassing in de organisatie
De succesvolle toepassing van HACCP
vereist volledige betrokkenheid van
management en medewerkers. Gezien het
multi-disciplinaire karakter vereist het een
teamaanpak. Het team moet terzake kundige
experts bevatten. Bij een levensmiddelenproducent zou het team bijvoorbeeld
kunnen zijn samengesteld uit landbouwdeskundigen, veeartsen, productiepersoneel, micro-biologen, medisch experts,
volksgezondheidsspecialisten, levensmiddelentechnologen en chemisch ingenieurs.
Bij waterleidingbedrijven kunnen de teams
uitgebreid worden met bijvoorbeeld

De divisie Melkunie van Campina Melkunie
produceert dagverse melk en melkproducten
in 6 bedrijven. In 1994 is de divisie Melkunie
gestart met de toepassing van HACCP.
De beweegredenen voor de toepassing van
deze systematiek waren het terugdringen van
kwaliteitsafwijkingen, klachten en kwaliteitsincidenten, de verplichting vanuit Warenwet en
de verhoging van het kwaliteitsbewustzijn van
alle medewerkers. Bijkomend financieel voordeel was een verlaagde premie op de productaansprakelijkheidsverzekering.
In een proefproject zijn de eerste ervaringen
opgedaan. De positieve bevindingen die dit
opleverde heeft het management doen besluiten tot invoering van een uitgebreide HACCP in
alle bedrijven. Melkunie hanteert naast de
CCP's op het gebied van de voedselveiligheid
ook kwaliteits(-kritische) beheerspunten, zoals
kleur- en smaakafwijkingen of afwijkingen in de
textuur. De doelstelling was om in een jaar tijd
in alle bedrijven HACCP te hebben ingevoerd.
De start werd gemaakt met het creëren van
draagvlak bij het management met een voorlichtingsbijeenkomst. Vervolgens is per bedrijf
een HACCP-team gestart, bestaande uit het
hoofd van de kwaliteitsdienst, productiemedewerkers, hoofd technische dienst, een
medewerker van de Engineering en Automatiseringsafdeling en een medewerker van de
centrale Quality Assurance. Alhoewel elk team
verantwoordelijk was voor de HACCP in het
eigen bedrijf, bleek het mogelijk om een aantal
vergelijkbare processen tussen de bedrijven te
verdelen en uit te werken. Op basis van dit
voorwerk konden de individuele bedrijven hun
specifieke situatie in kaart brengen.
Van groot belang was de toetsing van de
theoretische weergave (stroomschema's) aan
de praktijk. Hieruit bleek bijvoorbeeld dat
verpakkingen te lang in een te warme omgeving
stonden bij een storing aan de transportband
naar de koelruimte. Dit viel niet uit het stroomschema af te leiden. Bij deze toetsing zijn
medewerkers uit alle gelederen van de organisatie betrokken, wat het draagvlak voor het
systeem sterk heeft vergroot.
Het resultaat van de HACCP was dat in het
proces consumptiemelkbereiding 24 stappen
zijn geïdentificeerd (vanaf ontvangst tot distributie). In deze processtappen zijn totaal
37 CCP's op het gebied van voedselveiligheid
en 13 CCP's voor overige kwaliteitsaspecten
geïdentificeerd. De beheersmaatregelen die
zijn genomen, zijn van technische en organisatorische aard. Voorbeelden van technische
aanpassingen zijn het installeren van kiepstandmelders op belangrijke afsluiters en het
aanbrengen van het afvultijdstip naast de
houdbaarheidsdatum op de verpakking.
Organisatorische aanpassingen betreffen de
herziening van werkinstructies en de aanpassing van regelgrenzen.
Het uitvoeren van een HACCP-analyse en de
invoering van beheersmaatregelen is een investering in tijd en geld. De opbrengsten betreffen
voornamelijk het voorkomen van kwaliteitsafwijkingen, klachten en kwaliteitsincidenten.
Daarnaast zal de premie voor de productaansprakelijkheidsverzekering dalen. Het
vertrouwen in de productkwaliteit stijgt, zowel
bij de koper als bij het eigen management.
Gevraagd naar het belang van Campina Melkunie bij de toepassing van HACCP bij waterleidingbedrijven is de reactie dat drinkwater
een belangrijke grondstof voor de levensmiddelenindustrie vormt. Derhalve ziet Campina
Melkunie graag een borging volgens deze
systematiek toegepast worden bij waterleidingbedrijven.
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TABEL III - Stappenplan voor implementatie HACCP[HACCP

Guidelines, Codex Alimcntarius, 1993].

Stap 1

Samenstellen HACCP team
Stel een multifunctioneel team samen dat de specifieke kennis en expertise met betrekking tot het
product en het productieproces bezit.

Stap 2

Omschrijven product
Het HACCP-team stelt een volledige beschrijving van het product op, inclusief informatie over de
samenstelling en de distributiemethode.

Stap 3

Vaststellen beoogde toepassing
De beoogde toepassing wordt gebaseerd op het verwachte gebruik van het product door de
eindgebruiker of consument. Hierbij moet ook rekening gehouden worden met specifieke gevallen,
zoals kwetsbare groepen uit de bevolking.

Stap 4

Opstellen stroomschema
Het HACCP-team stelt een stroomschema op waarin het productieproces staat weergegeven.

Stap 5

Praktijkgerichte toetsing van het stroomschema
Het HACCP-team moet het stroomschema toetsen aan de hand van de praktijksituatie gedurende
alle stadia en tijdstippen van het productieproces. Het stroomschema moet hierop gecorrigeerd
worden.

Stap 6

Vastleggen potentiële gevaren en overwegenpreventieve maatregel (Principe 1 (zie tabel 1))
Het HACCP-team moet alle biologische, chemische en fysische risico's welke redelijkerwijs
kunnen optreden bij elke processtap vastleggen. Het team overweegt vervolgens welke preventieve
maatregelen, indien aanwezig, kunnen worden toegepast voor elk potentieel gevaar.

Stap 7

Toepassen HACCP-beslissingsboom (Principe 2)
De identificatie van een C C P in het HACCP-systeem wordt ondersteund door een beslissingsboom (zie afb. 2).

Stap 8

Vaststellengrenswaarden voor elke CCP (Principe 3)
Voor elke preventieve maatregel moeten kritisch grenswaarden worden vastgelegd. Grenswaarden
zijn meestal metingen van temperatuur, tijd, pH en chemicaliën en sensorische parameters als
kleur, geur en smaak.

Stap 9

Opzetten bewakingssysteem voor elke CCP (Principe 4)
Het bewakingssysteem draagt zorg voor een gedegen meting van kritieke waarden in het proces.

Stap 10

Vaststellen correctievemaatregelen (Principe 5)
Specifieke correctieve maatregelen moeten ontworpen worden voor elke CCP om de werkwijze
vast te leggen wanneer zich afwijkingen voordoen.

Stap 11

Opzetten verificatieprocedures (Principe 6)
Bewakings- en auditingmethodes, procedures en tests, inclusief steekproefsgewijs controles en
analyses kunnen gebruikt worden om vast te stellen of het HACCP-systeem correct werkt.

Stap 12

Opzetten documentatie en registratiesysteem
Efficiënte en accurate registratie is essentieel voor de toepassing van een HACCP-systeem.
Documentatie van HACCP-procedures voor alle processtappen moet opgenomen worden in een
handboek.

geo-hydrologen, ecologen, toxicologen en
analisten.
De toepassing van HACCP is vergelijkbaar
met de implementatie van een kwaliteitssysteem, maar dan gericht op de beheersing
van de voedselveiligheid en hygiëne.
De introductie van een HACCP-systeem
begint bij het management van de organisatie. Deze is verantwoordelijk voor het
vastleggen van een HACCP-beleid en
het beschikbaar stellen van de nodige
middelen (tijd en geld) voor het succesvol
doorlopen van het traject. Een stappenplan
voor de toepassing van HACCP omvat een
aantal activiteiten (tabel III).
Uit het feit dat in het stappenplan verificatieprocedures zijn opgenomen, blijkt dat
HACCP gericht is op continue verbetering.
Bij wijzigingen in het productieproces of
de introductie van nieuwe producten zal
het gehele stappenplan opnieuw doorlopen
moeten worden.

tussen voedingsmiddelen en drinkwater.
Beide producten zijn bestemd voor menselijke consumptie en vormen een basisbehoefte voor iedereen. Drinkwater dient
veilig te zijn en te voldoen aan vastgestelde
hygienenormen. Ook in het productieproces zijn enkele overeenkomsten en
verschillen te onderkennen tussen de

Overeenkomsten en verschillen
levensmiddelenbedrijven en
waterleidingbedrijven
Zoals gesteld zijn er diverse parallellen

Afo. 3 - Integratie van
systemen leidt tothoge
mate van kwaliteitszorg
[Voedingsmiddelentechnologie,december 1994].

levensmiddelenindustrie en waterleidingbedrijven. Beide zijn te bestempelen als
procesindustrieën. Kenmerkend is ook de
afhankelijkheid van de kwaliteit van de
grondstof. Dat rechtvaardigt de stelling dat
met HACCP ook in de waterleidingbranche resultaat bereikt kan worden.
In tegenstelling tot de meeste voedingsmiddelen is drinkwater een kwalitatief
slechte voedingsbodem voor microorganismen. Dat wil uiteraard niet zeggen
dat er geen infectie of groei in drinkwater
kan optreden. Fysieke verontreinigingen
in drinkwater worden in de regel snel
opgemerkt door afwijkingen in helderheid
en kleur, wat in voedingsmiddelen
minder snel waarneembaar is.
Ook smaakafwijkingen worden in drinkwater snel bemerkt. Er is desalniettemin
wel sprake van een soort schijnveiligheid,
aangezien sommige verontreinigingen
zich niet uiten in de vorm van zintuiglijk
waarneembare afwijkingen. De beheersing
van de distributieketen kent bij de drinkwatervoorziening het gevaar dat een groot
deel van de infrastructuur zich onder de
grond bevindt en hierdoor slecht
controleerbaar is.
HACCP en andere managementsystemen
Het opzetten en invoeren van een integraal
zorgsysteem (managementsysteem),
gericht op kwaliteit, milieu en arbo wordt
in toenemende mate gerealiseerd in de
bedrijfstak. HACCP voegt hier een nieuw
aspect in de vorm van veiligheid en
hygiëne aan toe (afb. 3).
Al in een vroeg stadium kan gewerkt
worden aan de integratie van deze
verschillende zorgsystemen. De risicoinventarisatie, die ten grondslag ligt aan
het HACCP-systeem, kan ook toegepast
worden voor het vaststellen van kwaliteits-,
milieu en arbo-risico's. Het team zal dan
moeten worden samengesteld uit bijvoor-
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HACCPbijWZHO
WZHO,hetwaterleidingbedrijf voor het oosten van de provincie Zuid-Holland, isal enkele jaren
actief met kwaliteitssystemen. Naast de certificering van het laboratorium (Ster-lab) heeft dit
geleid tot de certificering van hetzuiveringsstation (ISO9002). Metde hierbij opgedane ervaring
is het besef gegroeid dat een kwaliteitssysteem een managementtool is die een bepaalde denkwijze introduceert. Procesgericht opschrijven watje doet, doenwatje opschrijft, evalueren en
verbeteren zijn de kernpunten van deze denkwijze. Kwaliteitssystemen op basis van de ISOnormengeven houvast hiervoor.
Een door WZHO ervaren manco van de ISO-norm is dat kwaliteit en diepgang van de beschreven werkprocessen niet zijn genormeerd. De kwaliteit van de beschreven en gecertificeerde
werkprocessen kan hierdoor nogal uiteenlopen. HACCPvormt op dit punt een goede aanvulling
op het kwaliteitssysteem. HACCPdwingt tot nadenken over kritische controlepunten en geeft de
beschreven werkprocessen de gewenste diepgang en hiermee kwaliteit. Het denkproces inde
methodiek van HACCP is niet alleen toepasbaar op het hygiënische aspect vanwater maken
maar kan evenzo goed worden toegepast bij hetvinden van kritische controlepunten op het
gebied van kwaliteit, milieu en arbo.
Het management vanWZHO heeft besloten dat in hetjaar 2000 de gehele organisatie gecertificeerd moet zijn voor bovenstaande aandachtsgebieden.
Bij het opzetten van de procedures van het kwaliteitssysteem vanWZHOworden eerst de
processen inkaart gebracht tot op activiteitenniveau. Peractiviteit wordt vervolgens een risicoinventarisatie uitgevoerd.Hierbij worden de kritische punten op het gebied van kwaliteit,milieu,
arbo en hygiëne in het proces geïdentificeerd. Dezedienen als leidraad voor de op te stellen
procedures. Deze risico-inventarisatie wordt uitgevoerd door alle betrokken medewerkers.De
achterliggende gedachte hiervan isdat hiermee extra draagvlak voor het uiteindelijke systeem
wordt verkregen.Waar vakkennis tekort schiet zal externe deskundigheid worden ingehuurd
(bijvoorbeeld in devorm van advies en opleidingen).
Dit project betekent eenforse investering intijd en geld. Deze investering wordt terugverdiend
door een betere proces- en risico-beheersing bijWZHO.

beeld de HACCP-deskundigen, een milieukundige, een kwaliteitskundige en een
arbo-deskundige. Deze gecombineerde
inventarisatie is de basis voor een geïntegreerd managementsysteem.
Certificatie HACCP-systeem
Zoals elk managementsysteem leent ook
een HACCP-systeem zich voor certificatie.
Onder de invloedssfeer van de Warenwet
controleert de Inspectie Gezondheidsbescherming het HACCP-systeem bij
voedingsmiddelenbedrijven. Toch kiezen
sommige hiervan daarnaast voor externe
certificatie van het HACCP-systeem.
In Nederland zijn enkele certificatieinstellingen (waaronder binnenkort Kiwa
Certificatie &Keuringen) door de Raad voor
de Accreditatie voor HACCP geaccrediteerd. Hiervoor is een certificatieschema
ontworpen. De criteria waaraan een
HACCP-systeem moet voldoen, hebben
betrekking op onderstaande onderwerpen:
1. Bedrijfsinformatie;
2. Productinformatie;
3. Procesinformatie;
4. Gevaren, risico's en preventieve maatregelen;
5. Kritieke beheerspunten;
6. Normen en toleranties;
7. Monitoring van kritische procesparameters;
8. Maatregelen;
9. Verificatie;
10. Documentatie.
Afhankelijk van de afspraken met de
certificatie-instelling kunnen het certificatieonderzoek en de controlebezoeken gecom-

bineerd worden met evaluaties in het kader
van het managementsysteemcertificaat.
Hierdoor blijven de certificaatkosten
beheersbaar.
HACCP in de Waterleidingwet
Momenteel wordt intensief gewerkt aan
de herziening van de Waterleidingwet.
Naar alle waarschijnlijkheid zal hierin geen
verplichting opgenomen worden voor
waterleidingbedrijven om een gecertificeerd
kwaliteits-, milieu of arbo-zorgsysteem te
voeren. Het hanteren van HACCP wordt
nog niet genoemd.
De vermoedelijke oorzaak hiervan ligt aan
twee zaken. Ten eerste in het feit dat er,
in tegenstelling tot de levensmiddelenindustrie, voor toepassing van HACCP bij
drinkwaterbedrijven geen Europese of
internationale richtlijn is. Ten tweede in
het feit dat de Waterleidingwet en de
Warenwet onder verschillende ministeries
vallen (respectievelijk Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
(VROM) en Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS)). De bekendheid met de
HACCP-systematiek is daardoor niet
algemeen verspreid binnen de overheid.
De toepassing van HACCP bij waterleidingbedrijven is derhalve voor betrokkenen geen vanzelfsprekende stap.
HACCP is een krachtige systematiek om
risico's op te sporen. Deze techniek is
niet uitsluitend toepasbaar op de levensmiddelenindustrie, maar kan ook in
vergelijkbare branches toegepast worden.
Het is een gemiste kans wanneer de lessen
uit de voedingsmiddelenbranche niet overgenomen worden in de waterleidingwereld.

Verantwoording
Dit artikel kwam tot stand dankzij de medewerking van: de heer ing. H. Ardesch,
WZHO, mevrouw dr. ir. A. van Dijk-Looijaard, Kiwa, de heer J. H. Dijkers, Campina
Melkunie, de heer A. van der Gijp, WZHO,
mevrouw ir. P. A. M. van de Veerdonk,
VEWIN en de heer ir.J. H. G. Vreeburg,
Kiwa.
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Ontwerp NEN-EN 12832
ter kritiek gepubliceerd
Het Nederlands Normalisatie-instituut
heeft ter kritiek het ontwerp NEN-EN
12832 'Terminologie op het gebied van
slibbehandeling en slibverwijdering'
gepubliceerd. Kritiek op het ontwerp
NEN-EN 12832 wordt verwacht voor
1 september 1997. Exemplaren van het
ontwerp zijn tegen vergoeding verkrijgbaar
bij het Nederlands Normalisatie-instituut,
Postbus 5059, 2600 GB Delft,
telefoon 015-2690390.

Cursus Nieuwste ontwikkelingen en uitdagingen op
ecologisch gebied van
waterbeheer
Het Transferpunt Larenstein organiseert
een cursus 'Nieuwste ontwikkelingen en
uitdagingen op ecologisch gebied van
waterbeheer'. De cursus vindt plaats op
3, 10 en 11 september 1997 in Velp.
Nadere inlichtingen: Transferpunt Larenstein, Postbus 9001,6880 GB Velp,
telefoon 026-369 5640.

