Vervolgonderzoek biologische in-situ sanering van de waterbodem
in de Oude Waal

1. Inleiding
Beheerders van zowel regionale als rijkswateren worden veelvuldig geconfronteerd
met vervuiling van de waterbodem.
Als de waterbodem door het onderhoud
of de noodzaak tot sanering moet worden
verwijderd, komt er een hoeveelheid
vervuilde baggerspecie vrij, die niet zonder
meer in het milieu kan worden verspreid.
Vaak zijn de kosten hoog om het verontreinigde materiaal (deels) te kunnen
toepassen, reinigen en/of storten.
In de afgelopen jaren is onderzoek

in de Oude Waal. In dit onderzoek werd
onderzocht of het toedienen van een
specifiek bacterieproduct aan het slib zou
resulteren in een (versnelde) afbraak van
vooral PAK (polycyclische aromatische
koolwaterstoffen) en PCB's (polychloorbifenylen). Drossaert en Smits [1994]
concludeerden voorzichtig dat er na vier
maanden sprake was van afnemende
gehaltes aan PAK en PCB 28 in het proefveld waaraan het bacterieproduct was
toegevoegd,in tegenstelling tot het controleveld waar geen daling waarneembaar was.
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uitgevoerd naar de reiniging van vervuilde
baggerspecie. Vooral in het geval dat er
geen onderhoudsredenen zijn om vervuilde
specie te verwijderen, zou in-situ reiniging
een interessante optie kunnen zijn. In de
periode 1992-1994 zijn door Rijkswaterstaat twee onafhankelijke experimenten
uitgevoerd naar de mogelijkheden van de
toepassing van in-situ reinigingstechnieken,
met behulp van bacterietoevoeging, voor
verontreinigde waterbodems:
1. veld- en laboratoriumonderzoek naar de
werking van vier bacterieproducten in het
slib van de Kameriksche Wetering en het
Apeldoorns Kanaal, in opdracht van
Rijkswaterstaat-POSW, (Programma
Ontwikkeling Saneringsprocessen Waterbodems);
2. veldonderzoek naar de werking van één
product in het slib van de Oude Waal, in
opdracht van Rijkswaterstaat/directie
Oost-Nederland.
Daarnaast zijn er diverse kortdurende
experimenten door vooral regionale waterkwaliteitsbeheerders uitgevoerd.
In 1994 werden van beide genoemde
onderzoeken resultaten gepubliceerd.
In het POSW-onderzoek [RIZA/POSW,
1994] werd zowel op basis van de resultaten
van het veldonderzoek als de resultaten
van het laboratoriumonderzoek geconcludeerd dat de toegevoegde producten niet
het gewenste effect, namelijk daling van de
PAK-gehaltes in het slib, te zien gaven.
Drossaert en Smits [1994] toonden in een
eerdere aflevering van H , 0 de tussentijdse
resultaten van het langlopende onderzoek

In het artikel worden de resultaten van de
complete proefperiode van 13 maanden
geëvalueerd. Hierbij wordt vooral aandacht
besteed aan de statistische verwerking van
de resultaten van het onderzoek.
2. Proefopzet
De OudeWaaliseen30hagrote afgesloten
rivierarm van de Waal, gelegen in de
gemeente Herwen (provincie Gelderland).
De Oude Waal wordt slechts bij hoge
waterstanden overstroomd met rivierwater
(gemiddeld 15 dagen per jaar). De waterbodem bevat 1à 2 meter slib. Het slib in
de Oude Waal is verontreinigd met PAK,
PCB's, organo-chloorbestrij dingsmiddelen
en zware metalen. Toetsing aan de normen
uit de Evaluatienota Water wijst uit dat de
toplaag in klasse 2 tot 3 valt.
Aan dewestkant van de OudeWaal werden
twee proefvakken van 5.000 m 2 ingericht.
Aan het ene vak ('proefveld') werd in twee
batches, bij aanvang van de proef en na
zeven maanden, een hoeveelheid bacterieproduct toegevoegd, terwijl in het andere
vak ('controleveld') alleen de autochtone
bacteriepopulatie aanwezig was.
Als nulmeting werd de samenstelling van
de waterbodem bij aanvang van de proef
eenmalig bepaald voor beide vakken.
Vervolgens is met tussenperioden van één
tot vier maanden de verontreinigingsgraad
en de fysisch-chemische samenstelling van
het slib bepaald. Bij de bemonstering werd
het proefvak in vier kwadranten verdeeld,
waaruit een mengmonster bestaande uit
zes submonsters werd genomen.
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Samenvatting
In het slib van de Oude Waal is in de
periode 1992/1993 een proefexperiment uitgevoerd naar de toepassingsmogelijkheden van biologische insitu sanering van verontreinigd
sediment met behulp van de toevoeging van een bacteriënpreparaat.
De tussentijdse resultaten werden al
eerder [in H 2 0 , 27/94] gepubliceerd.
Hier worden de resultaten van de
volledige proefduur gepresenteerd en
statistisch geëvalueerd.
In tegenstelling tot eerder toegepaste
lineaire-regressie-variantie-analyse, is
bij de onderhavige verwerking van
de dataset gekozen voor een nietparametrische tijdtrendanalyse. De
aard, omvang, alsmede beperkingen
van de proefopzet en de dataset
maken dit noodzakelijk. Uit de resultaten blijkt dat er geen statistisch
significante afname van gehaltes aan
microverontreinigingen in de tijd is
waar te nemen. De resultaten van
het proefveld (toevoeging van een
bacterieproduct) en het controleveld
verschillen niet significant van elkaar.
De grote variantie in de dataset maakt
het evenwel moeilijk om (subtiele)
tijdtrends te kunnen detecteren.
Er worden aanbevelingen gedaan
voor de uitvoering van veldexperimenten in relatie tot een (statistisch
meer correcte) beantwoording van de
onderzoeksvragen.

Elke bemonsteringsronde bevat dus vier
meetgegevens. Tijdens twee bemonsteringsronden is alleen het proefveld (totaal 9
maal) en niet het controleveld bemonsterd
(totaal 7 maal).
De monsters zijn van de bovenste 20 cm
van het slib genomen met een Van-VeenHapper. Alle monsters zijn onder meer
geanalyseerd op PAK, PCB's, minerale olie,
zware metalen, organische stof en lutum.
Hier worden alleen de tijdtrends van PAK
en PCB's besproken.
3. Statistische evaluatie van de tussenresultaten
Drossaert en Smits [1994] presenteerden
de tussentijdse resultaten na vier bemonsteringsronden. Met behulp van lineaireregressie-variantie-analyse werd onderzocht
of er een negatieve correlatie bestond
tussen het tijdstip van monstername en
de gemeten gehaltes aan PAK en PCB's.
De significantie van de correlatiecoëfficiënt
werd getoetst met een steekproefgrootte
(n) die alle metingen bevatte (inclusief de
beginmeting in totaal vijf bemonsterings-
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ronden, vier meetpunten per ronde:
n = 16-20). De uitkomsten lieten zien
dat in het proefveld de gehaltes van de
6 individuele PAK van Borneff (met uitzondering van benzo(a)pyreen en benzo(k)
fluorantheen), alsmede het PCB-28 gehalte
waren afgenomen. De gehaltes in het
controleveld waren niet afgenomen.

PCB-28. Voor met name PAK bestaande
uit 4 of meer aromaatringen (bijvoorbeeld
benzo(a)pyreen) lijken de gehaltes, tegen
de verwachting in, toe te nemen. Opvallend
is dat de toename in PAK-gehaltes niet
geleidelijk maar stapsgewijs lijkt plaats te
vinden, namelijk direct na toediening van
het Udati-product (bij aanvang van de
proef en tussen de zesde en zevende
bemonstering). Ook lijkt voor die monsternametijdstippen de variantie in de data
uitzonderlijk hoog te zijn (afb. 1). Een
sluitende verklaring voor beide genoemde
waarnemingen is momenteel niet te geven.
Wat in het algemeen opvalt is de grote
spreiding in de gehaltes van vooral de
organische microverontreinigingen. Deze
heterogeniteit verhult eventueel aanwezige
subtiele trends.
Dit houdt in dat de grootte van het proefvak enerzijds en de steekproefgrootte
anderzijds, niet goed zijn afgestemd op de
mate van heterogeniteit.

4. Evaluatie van de eindresultaten
De resultaten - gehaltes in het slib als
functie van de tijd - zijn weergegeven voor
een selectie van parameters in afbeelding 1
(geometrisch gemiddelde en standaardfout). Er is vanuit gegaan dat de foutenmarges symmetrisch rond het gemiddelde
liggen. (Dit is vrijwel zeker onjuist, maar
de mate van asymmetrische fout kan met
vier monsters niet zinvol worden vastgesteld).
Uit de grafieken blijkt dat er van een algemeen, in de tijd, afnemende trend geen
sprake is, mogelijk met uitzondering van

Afb. 1- Gehaltes aanzink (la), PCB-28 (lb), PCB-52 (te),fluorantheen(ld) en benzo(a)pyrcen (Ie) inhetslib van
helproefvelden hetcontroleveldahfunctievandeproefduur. Allegehaltes zijnongecorrigeerde waarden. Opdex-as is
gerekendvanaf1januari 1992ft= 0).Producttocvoegingcnhebbenplaatsgevonden omstreeks t= 220en l=450dagen.
IA

50

160

150

200

250

300

350

AOD 450

500

550

600 650

50

Iß

-

tOO

150

20 1

St

ÛD

SO tOO

150

200

250

300

350

<.ôû t5û

500

550

-f

150 500

5S0

600 650

50

4

100 150 200 250 300 350 i.00 i.50 500 550 600 650

monsfernameHjdsfip (dagen) — -

confroleveld
proefveld

50

100

150

200

250

300

350

too

iSO

500

ÉOD 650

öenzu(a)pyreen

•

50

100

1

\

H;
Jl

FLuorant'heen

550

monsternameHjdstip (dagen) — -

600 650

Statistischeevaluatie
Voor de evaluatie van de eindresultaten
van de proef (7-9 bemonsteringsronden),
is door Grontmij een andere statistische
benadering toegepast om drie redenen
[Hollander &Wolfe, 1973;Kendall, 1975]:
1. De tussenresultaten zijn getoetst met
een parametrische toets. Parametrische
toetsen zijn echter alleen voldoende krachtig en betrouwbaar, als het experiment en
de verkregen dataset aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste zijn: de
dataset moet een bekende (liefst normale)
verdeling bezitten, (b) de monstername
moet plaats hebben gevonden met regelmatige intervallen, (c) de dataset moet geen
grote uitbijters bevatten en (d) de dataset
moet voldoende gegevens bevatten (n>30).
Noch de proefopzet, noch de verkregen
dataset voldoet aan deze eisen. De dataset
wordt derhalve het best getoetst met
behulp van niet-parametrische methoden;
2. Bij de voorgaande analyse zijn de
gehaltes omgerekend naar een standaardbodem. Organische microverontreinigingen
vertonen doorgaans een significante
correlatie met het organische stofgehalte.
VoordeOudeWaal isdezerelatie onafhankelijk van de proef vastgesteld [Drossaert en
Smits, 1994], De correlatie was significant
maar laag (r = 0,68). Er is dus sprake van
een aanzienlijke spreiding en slechts circa
50% van de variantie wordt verklaard door
het organische stofgehalte. De omrekeningsrelatie is anders voor PAK dan voor PCB's
en, belangrijker, vertoont grote spreiding.
De 'extra' spreiding door de omrekening
moet worden verdisconteerd, dat wil
zeggen worden opgeteld bij de spreiding in
de oorspronkelijke data. Dit komt in de
onderhavige dataset neer op ongeveer een
verdubbeling van de spreiding. In de door
ons uitgevoerde statistische verwerking
zijn de oorspronkelijke meetwaarden niet
gecorrigeerd voor het organische stofgehalte;
3. De viervoudige metingen kunnen niet
worden beschouwd als vier onafhankelijke
monsternametijdstippen. De metingen
hebben alle betrekking op één vak en één
tijdstip. Als de metingen wel als aparte
bemonsteringstijdstippen zouden worden
beschouwd, zijn ze temporeel sterk
gecorreleerd, wat bij trendanalyse moet
worden voorkomen. Beter is om het
gemiddelde van de vier metingen te nemen
en dus met een gereduceerde steekproefgrootte te toetsen. Hierbij wordt n gelijk
aan het totaal aantal bemonsteringsronden,
dus maximaal negen.
In de door ons gekozen methode wordt
gebruik gemaakt van niet-parametrische
trendanalyse. Gezien de proefopzet en de
kwaliteit van de data is het niet zinvol
om een zeer hoog significantieniveau te
hanteren. Aan de andere kant kan de proef
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grote (vooral financiële) consequenties
hebben voor de toepassing van in-situ
saneringstechnieken van verontreinigde
waterbodems. Dit pleit weer voor strenge
criteria. Arbitrair wordt hier voor het
significantieniveau a = 0,05 aangehouden.
(Overigens wordt bij zeer veel veldstudies
geen poging gedaan om het gewenste
significantieniveau kwantitatief te onderbouwen, met andere woorden aan te geven
welke consequenties een onjuiste uitspraak
heeft).
In de hier gevolgde statistische aanpak
wordt de oorspronkelijke onderzoeksvraagstelling [Drossaert en Smits, 1994] ontleed
in een aantal deelvragen, waarbij steeds de
meest geschikte niet-parametrische toets
wordt aangegeven (de reden hiervoor is dat
statistische hypotheses feitelijk enkelvoudige vraagstellingen zijn, met andere
woorden ja/nee vragen):
1. nemen de gehaltes van de microverontreinigingen lineair afin de tijd?: eenzijdige
niet-parametrische toetsing volgens MannKendall (niet-parametrische tegenhanger
van klassieke lineaire regressie);
2. als dit niet het geval is, is er dan een
moment aan te wijzen dat een stapsgewijze
afname aannemelijk is?: eenzijdige nietparametrische toetsing volgens MannWhitney (niet-parametrische tegenhanger
van de Student's-t toets);
3. als er geen afname is, is er dan sprake
van toename (stapsgewijs)?: eenzijdig
Mann-Kendall of Mann-Whitney;
4. als er sprake is van een lineaire afname
(dus niet bij toename, want daarin zijn we
niet geïnteresseerd), is er dan een betrouwbare schatting te geven van de afnamesnelheid?: (indien relevant) toetsing van de
hellingshoek volgens Sen-Kendall (nietparametrische tegenhanger voor de schatting van de hellingshoek met lineaire
regressie);
5. als er sprake is van afname, is er dan
een verschil in eindgehalte tussen beide
velden, bij de randvoorwaarde dat de
begingehalten gelijk zijn?: eenzijdig MannWhitney;
6. als er sprake is van afname, is er dan
ook sprake van een kwaliteitsverbetering in
de klasse van het slib?: eenzijdig MannWhitney;
Alle toetsen worden uitgevoerd voor de
originele, niet omgerekende data.
Overigens is,vanuit een biologisch
gezichtspunt, een lineaire afname niet de
meest voor de hand liggende.
Ten eerste is dit vaak een (semi)exponentieel proces.
Ten tweede is er een seizoengebonden
invloed teverwachten,omdat de biologische
activiteit 's winters nagenoeg stil ligt.
Omdat a priori kennis over de processen
ontbreekt, is een lineaire afname wel een

werkbare uitgangshypothese. Een theoretisch beter alternatief zou zijn om een
stapsgewijze afname als hypothese te
hanteren, waarbij drie perioden worden
onderscheiden: zomer 1992, winter
1992/1993 en zomer 1993. Dit leidt echter
tot een te kleine steekproef.
Voor de gedetailleerde resultaten van de
afzonderlijke toetsingen wordt verwezen
naar het oorspronkelijke rapport
[Grontmij, 1995], Hier worden de resultaten van de statistische verwerking van de
dataset in grote lijnen besproken.
Monotone afname
Geen van de parameters vertoont een
significante afname.
Stapsgewijzeafname
In de winter van 1992/1993 is de Oude
Waal gedurende een periode van 37 dagen
overstroomd geweest. Volgens de gegevens
van het waterkwaliteitsonderzoek in de
Rijn [RIZA, 1995],zijn vooral de gemiddelde PCB-gehaltes in het zwevende slib te
Lobith in 1992-1993 wat lager dan in de
voorgaande jaren. Voor PAK geldt dit in
mindere mate. Deze voorkennis wordt
gebruikt om te toetsen of de gemiddelde
PCB- en PAK-gehaltes in 1993 lager zijn
dan in 1992. De meting in december 1992
valt binnen de overstromingsperiode en
wordt buiten de toets gelaten. De toets
wordt alleen uitgevoerd voor het proefveld,
inverband met het geringe aantal metingen
in het controleveld. Omdat dit proces
weinig relatie heeft met de vraagstelling
van de proef, is het significantieniveau wat
versoepeld (a = 0,1).
De gehaltes aan PCB-52, PCB-138 en
PCB-153 zijn in de tweede periode significant lager, die van de andere PCB's en
PAK niet. Hoewel de afname niet bij alle
PCB's wordt waargenomen en bovendien
een lage significantie heeft, wordt toch
rekening gehouden met beïnvloeding van
de gehaltes in de waterbodem als gevolg
van overstromingen.
Toename
In de periode na uitstrooien zijn de gemiddelde gehaltes van 8 van de 12 gemeten
PAK significant verhoogd ten opzichte van
de periode daarvoor. Over het algemeen is
de toename het duidelijkst zichtbaar bij de
PAK met 4 aromaatringen. De dataset laat
een harde uitspraak niet toe, maar het is
mogelijk dat ook hier een externe beïnvloeding van de proefvelden tijdens de
proef een rol heeft gespeeld.
Gezien de resultaten van de eerste drie
toetsen (een afname in de gehaltes kan,
statistisch gezien, niet worden toegeschreven aan biologische afbraak) heeft het
uitvoeren van de toetsen 4-6 verder geen

betekenis. Als de gehaltes van de microverontreinigingen worden omgerekend
naar een standaardbodem, treedt geen
significante verandering op in de trends
(niet getoond). Dat is onder andere het
gevolg van de extra variantie die bij de
omrekening in de data wordt geïntroduceerd.
Een groot deel van de waargenomen
variantie is toe te schrijven aan de, uit de
literatuur en ookuit eigenervaring bekende,
grote ruimtelijke variatie in de gehaltes
aan organische microverontreinigingen.
Om deze te beperken is het nodig met een
kleiner proefveld of een grotere steekproef
te werken.
5. Conclusies
Uit de statistische verwerking van de
resultaten van de in-situ proef in de Oude
Waal te Herwen, zijn de volgende conclusies te trekken:
- parametrische toetsen zijn niet geschikt
om de onderzoeksvraagstelling te toetsen
bij de gevolgde proefopzet en de verkregen
dataset;
- voor de meeste parameters is geen
significante afname van de gehaltes in de
tijd opgetreden;
- voorzover ersprake is van een statistisch
significante af- of toename van de gehaltes,
moet deze worden toegeschreven aan
verstoring van de experimentele condities
(met name de overstroming);
- er kan geen uitspraak worden gedaan
over de werking van het toegevoegde
bacterieproduct;
- de grote variantie in de dataset maakt
het moeilijk om subtiele tijdtrends te
kunnen detecteren;
6. Aanbevelingen
Het uitvoeren van veldexperimenten naar
de in-situ afbraak van organische microverontreinigingen stelt zekere eisen aan de
proefopzet:
- het verdient aanbeveling vooraf onderzoek te verrichten naar de ruimtelijke
spreiding van de verontreiniging, om een
indruk te krijgen van de afstand waarbinnen de verontreiniging ruimtelijke
correlatie vertoont (de zogenaamde 'range')
en de proefvakgrootte daarop af te stemmen;
- niet-parametrische toetsen stellen relatief
weinig eisen aan de monsterfrequentie en
aard van de monstername, maar zijn doorgaans minder informatief dan parametrische
toetsen. Om echter aan de eisen van die
toetsen te voldoen zijn relatief grote datasets nodig of is voorkennis over de verdeling van de populatie nodig. Grote datasets houden lange meetreeksen in, te meer
• Vervolg op pagina 592.
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Vanaf 1juli zal worden gewerkt aan:
- het geschikt maken van de waterkwaliteitsmodule voor eindgebruikers;
- de koppeling met beheerpakketten en
hydrologische en ecologische databases;
- koppeling met het grondwatermodel
TRIWACO van IWACO.
Voor meer informatie over het Sobek
modelinstrumentarium kunt u contact
opnemen met Wytze Schuurmans,
telefoon 015-2858746 of Fons Nelen,
telefoon 033-4683227.
9. Rondvraag
Tijdens de rondvraag wordt gevraagd of in
toekomstig onderzoek meer aandacht
geschonken kan worden aan het bezinkingsgedragvan slib en de aangehechte vervuiling
in randvoorzieningen.
10. Volgende bijeenkomst
De volgende bijeenkomst van de Contactgroep Stedelijke Hydrologie zal worden
gehouden op donderdag 16 oktober 1997
om 14.00 uur bij Ingenieursbureau Oranjewoud, vestiging Oosterhout.
Informatie
Informatie over de CSH is verkrijgbaar bij
ir. E. W. Rebergen, Grontmij Midden bv,
Postbus 203, 3730 AE De Bilt, telefoon 030-6965668.
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• End ofpage 569.
The results of the statistical evaluation showed no
evidence of a statistically significant reduction in the
concentrations of micro-pollutants in time.
The results from the test field (with bacterie added)
and the reference field did not significantly differ
from each other. Because of the large scatter in the
data, however, it was impossible to discern subtle
time-trends. Recommendations are made with
respect to the experimental conditions in order to
enable a statistically more meaningful treatment of
the results.

Biologische in-situ sanering
• Slot vanpagina 589.
daar een te frequente bemonstering tot
temporele correlatie van de data leidt, die
ten koste gaat van de betrouwbaarheid van
trendanalyse;
- het verdient aanbeveling om op voorhand te bepalen met welk betrouwbaarheidsniveau de proefresultaten moeten
worden getoetst, met andere woorden, de
consequenties van een onjuiste uitspraak
moeten zoveel mogelijk worden gekwanti-

ficeerd. De proefopzet kan daarop dan van
te voren worden afgestemd.
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Cursus Grondwater in de stad
Doelgroep: (technische) medewerkers grondwaterbeheer
Niveau: hbo
Data: 19 en 20 november 1997
Locatie: Utrecht
Aantal deelnemers: 22
Prijs: 11.450,Coördinator:drs. Liesbeth Oey
Doel
Vanaf begin jaren '80 is er aandacht voor
de problematiek rond grondwater in stedelijke gebieden. Sinds die tijd zijn er her en
der op relatief kleine schaal maatregelen
genomen om grondwateroverlast te
bestrijden. De laatste jaren lijkt alles echter
in een stroomversnelling terecht te zijn
gekomen. Er komen steeds meer technieken beschikbaar om problemen op
te lossen en in 1994 is er consensus verkregen over welke taken moeten worden
uitgevoerd door gemeente, waterschap en
particulier, en hoe de kosten moeten
worden verdeeld.
De cursus biedt betrokkenen een handreiking bij de problematiek van het grondwater en richt zich op de praktijk. Ook
biedt de cursus (technisch) gereedschap
om de grondwaterproblematiek het hoofd
te bieden.
De cursus is met name interessant voor
praktijkmensen, die oplossingen moeten
aandragen voor problemen die geen standaardoplossing kennen.

Inhoud
- omvang van de problematiek (beleidsontwikkelingen (IPO modelartikelen),
inrichting van nieuwe woonwijken, samenhang met riolering , waterkwaliteit, ruimtelijke ordening en regionaal grondwaterbeheer),
- technische maatregelen (grondwatertechnisch, bouwtechnisch, keuze van maatregelen,
- organisatorische en juridische aspecten
(actoren, taak woningbouwverenigingen,
grondwaterplan), praktijkvoorbeelden (één
grondwaterplan uit Oost-Nederland en één
uit West-Nederland).
Vorm
Praktische presentaties door deskundigen.
Inlichtingen en inschrijving
Wateropleidingen, Louis Broekhuijsen,
telefoon 030-2984780.

Cursus Riolering actueel
Doelgroep: medewerkers riolering
Niveau: hbo; voorkennis: de basiscursus
Riolering
Data: 9 avonden in de periode 30 oktober18 december 1997
Locatie: Utrecht
Aantal deelnemers: 20
Prijs:f 2.250,- (voor losse modulen f 750,-)
Coördinator:drs. Liesbeth Oey
Doel
De cursus biedt belangstellenden de
mogelijkheid om, onder leiding van vakexperts, met medecursisten de nieuwste
ontwikkelingen in de riolering door te
nemen.
Oud-cursisten van de basiscursus Riolering kunnen met deze cursus hun kennis
opfrissen en aanvullen met nieuwe
inzichten en technieken.
Belangstellenden kunnen zich inschrijven
per onderdeel of voor de hele cursus.
Inhoud
De cursus bestaat uit devolgende modulen:
- ontwerp van randvoorzieningen
(30 oktober en 6 november 1997)
- meten van vuil-emissies (13, 19 en
20 november 1997)
- Real Time Control in stedelijk waterbeheer (27 november en 4 december 1997)
- riolering en integraal waterbeheer (11 en
18 december 1997).
Het is ook mogelijk om één of enkele
modulen te volgen.
Vorm
De theorie wordt behandeld aan de hand
van praktijkvoorbeelden.

