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(NOV) is onderzoek verricht naar de
ontwikkeling en verbetering van instrumentarium voor beleids- en planvorming.
Dit rapport vormt de weerslag van het
onderzoek dat in het kader van dit thema
13 is uitgevoerd. Een goed overzicht in
het huidige instrumentarium voor de
verdrogingsbestrijding wordt gegeven.
Tevens worden aanbevelingen gedaan voor
de invulling van het vervolgtraject.
Fenylureumherbiciden: chloortoluron,
chloroxuron,cymoxanil,difenoxuron,diflubenzuron, diuron, isoproturon, linuron, methabenzthiazuron, metobromuron,metoxuron,
tnonolinuron,pencycuron,teflubenuron/H. G.
K. Teunissen-Ordelman,P. C.M. van Noort,
J. M. van Steenwijk, M. A. Beek enP. C. M.
Frintrop. - Watersysteemverkenningen 1996.
RIZA rapport 97.002. - ISBN 9036950503
De meest recente informatie over veertien
fenylureumherbiciden is gebundeld. Er is
een analyse gemaakt van de problemen
die deze stoffen in het aquatische milieu
veroorzaken. Daarnaast zijn de beleidsdoelen uit de Derde Nota Waterhuishouding (NW3), Evaluatienota Water en
het Meerjarenplan Gewasbescherming met
betrekking tot deze stoffen getoetst.
De bodemsamenstellingvan Waal enIJssel in
dejaren 1966, 1976, 1984 en 1995/W. B. M.
ten Brinke.
RIZA rapport 97.009. - ISBN 9036950562
Deze nota heeft tot doel alle informatie
over de bodemsamenstelling van Waal en
IJssel te presenteren in een dusdanige
vorm dat de lezer het als een naslagwerk
kan raadplegen. Hiervoor zijn de bodemgegevens van 1995/1996volledig uitgewerkt
en op betrouwbaarheid gecontroleerd. Deze
nota bestaat uit 2 delen, in deel 1wordt de
toegepaste analysemethodiek besproken,
deel 2 is een bundeling van alle beschikbare informatie van de bodemsamenstelling in ruimte en tijd.
Economische aspecten deelII: werkgelegenheid
entoegevoegde waarde:beleidsanalyse watersysteemverkenningen/L.Beumer, A. C.P.
Verster; bijdr. van:F. Otto, G.J. Rotmensen,
M. J. van Driel,P.M. Licht Watersysteemverkenningen 1996. RIZA rapport 97.006. Rapport RIKZ-97.015. - ISBN 9036934117
Onderzoek om de doorwerking te kwantificeren van economische effecten die optreden als gevolg van een maatregel of cluster
van maatregelen waarmee WSV-sectoren
worden geconfronteerd. Uitgangspunten
daarbij vormen de maatregelen en bijbehorende kosten van de analysevarianten die
in WSV in beschouwing zijn genomen. De
gemaakte berekeningen van de economische
effecten hebben slechts een indicatief karakter.
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Voorontwerp van eennevengeulinde
HerwijnscheBovenwaard/D. G.Meijer
RIZA rapport 97.005. - ISBN 9036950538
In deze studie wordt het inrichtingsplan
van de Herwijnsche Bovenwaard aan de
Waal, opgesteld door Ecologisch Adviesbureau LB&P in opdracht van provincie
Gelderland nader ingevuld en getoetst aan
gestelde ontwerpeisen en rivierkundige
randvoorwaarden. Hierbij is gebruik
gemaakt van het Rijntakkenmodel dat is
ontwikkeld in het kader van het project
Integrale Verkenning inrichting Rijntakken
[Silva en Kok, 1996] en het lD-modelsyteem SOBEK.
SPA jaarverslag 1996: ontzoikkelingsprogramma voorhetzuiverstewater/eindred.
W. G.J. M. van Tongeren enH. B. Pols.
RIZA rapport 97.004. - SPA programma

rapportnr 97.001. - ISBN 903695052X
Geeft een overzicht van de werkzaamheden
die in het kader van het meerjarenprogramma SPA in 1996 zijn uitgevoerd.
Daarbij wordt, mede aan de hand van
het lopende onderzoek, de voortgang
besproken en wordt vooruitgeblikt op
het komende jaar. In het jaarverslag 1996
is, net als in de twee voorgaande jaarverslagen, gekozen voor een inhoudelijke
rapportage, waarbij de financiële en organisatorische aspecten buiten beschouwing
zijn gelaten.
RIZA rapporten kunnen besteld worden
à f25,00 bij Koninklijke Vermande bv,
Postbus 20, 8200 AA Lelystad, telefoon
0320-23 7735, fax 0320-226334.
Voor meer informatie: RIZA-bibliotheek,
telefoon 0320-2985 13.
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Klaarmeesterdag/Voorjaarsvergadering NVA 1997
Verslaghuishoudelijkevoorjaarsvergadering, 'DeNieuwe Buitensociëteif
teZwolle d.d. 6juni 1997
1. Opening en mededelingen
Joost de Jong opent de huishoudelijke
vergadering en heet alle aanwezigen van
harte welkom.
Er zal een bestuurlijk overleg worden georganiseerd tussen RIONED, de Vereniging
Stadswerk en de NVA over stedelijk waterbeheer.
Er heeft overleg plaatsgevonden tussen het
bestuur van de NVA en de Historische
Commissie om een voorlopig onderkomen
te vinden voor de collectie van de NVA.
Momenteel vindt er overleg plaats met
Waterschap Vallei & Eem om de collectie
daar onder te brengen.
2. Verslag Najaarsvergadering d.d.
29 november 1996
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld
en erzijn geen opmerkingen naar aanleiding
van het verslag.
3. Jaarverslag 1996
Joost de Jong doet het voorstel in te stemmen met het jaarverslag. Dit voorstel wordt
aangenomen. Er zijn geen opmerkingen
naar aanleiding van het jaarverslag.
4. Jaarrekening 1996
Jaap Voorhoeve geeft een toelichting.
Over 1996/1997 is er een positief saldo
van f 16.000,- ondanks het feit dat er
een aantal begunstigers gefuseerd zijn. Er

is een actie opgezet om meer begunstigers
te werven. Jaap Voorhoeve bedankt Arie
van der Vlies voor zijn bijdrage aan deze
actie. De vergadering stemt in met de jaarrekening 1996.
5. Verslag Kascontrolecommissie
Fokke Dijkstra deelt mede dat hij samen
met W. A. Lubberink en D. Wouda verantwoordelijk is geweest voor de kascontrole
1996.Fokke Dijkstra dankt de heer Kramer
voor zijn noodzakelijke boekhoudkundige
hulp. Zowel de stukken van de NVA als
die van de Klaarmeester zijn in orde
bevonden. De commissie adviseert de
vergadering om de penningmeester
decharge te verlenen. De vergadering gaat
hiermee akkoord.
De bestudering van de stukken geeft de
commissie aanleiding tot het maken van
enkele opmerkingen:
- vorig jaar vroeg de commissie aandacht
voor de tekorten die ontstonden bij de
activiteiten van de programmagroepen,
met name de voor- en najaarsvergadering.
De kascommissie constateert met genoegen dat het afgelopen jaar wat dit betreft
veel gunstiger is gewerkt.
Het totaal van de activiteiten was juist
positief en dat is naar onze mening de
beste situatie, terwijl de tekorten op vooren najaarsvergadering aanmerkelijk zijn
verkleind;
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- in het verleden is afgesproken om de
rente van het kapitaal te benutten voor
speciale doelen, met name twinning. Het
ziet er naar uit dat de twinning met Egypte
stagneert. De commissie wil het bestuur in
overweging geven zich te beraden op de
toekomstige besteding van deze rente, in
overeenstemming met de oorspronkelijke
afspraken;
- de commissie adviseert om het beschikbare PR-materiaal nog eens kritisch te
bekijken, met name of het de verbrede
doelstelling van de NVA voldoende
uitdraagt en kwantiteitsbeheerders
voldoende aanspreekt.
- Joost de Jong zegt toe dat het bestuur de
opmerkingen van de kascontrolecommissie
in overweging zal nemen.
Toekomstige ontwikkelingen H 2 0
Jaap Voorhoeve deelt mede dat het de
bedoeling is een breed en actueel vakblad te
creëren en dat de artikelen breed toegankelijk moeten zijn. Het eerste exemplaar van
de nieuwe H 2 0 is verschenen in mei. Het
is de bedoeling dat er nog het een en ander
wordt veranderd. Aan alle leden is een
enquête gestuurd. Van de enquête zijn er
tot nu toe 500 teruggestuurd en de eerste
voorlopige indruk is dat de vernieuwde
H 2 0 positief wordt beoordeeld. Eind van
deze maand zal het Stichtingsbestuur H , 0
bijeenkomen en de enquête bespreken.
Dan zal ook de financiële basis bekeken
worden. Tot nu toe is H 2 0 nog niet
kostendekkend geweest. Jaap Voorhoeve
vraagt alle leden die dit nog niet gedaan
hebben, de enquête met elkaar te bespreken, in te vullen en op te sturen. Hij hoopt
in de najaarsvergadering de definitieve

versie van H 2 0 te kunnen presenteren.
Uitreiking NVA/Klaarmeesterprijs
1995/1996 en bekendmaking naamswijziging tijdschrift 'De Klaarmeester'
Joost de Jong nodigt Pieter Stamperius uit
om de prijs uit te reiken. Pieter Stamperius
geeft een korte inleiding. Vandaag is het
voor het eerst een gecombineerde dag. Zo
wordt de voorjaarsvergadering gehouden
samen met de Klaarmeesterdag. Pieter
Stamperius verzorgt voor de laatste keer de
prijsuitreiking voor een Klaarmeesterartikel. De derde plaats is gegaan naar L. van
Schagen met het artikel Arbeidsomstandigheden voor vier betreedbare afdekkingen van voorbezinktanks op de rwzi Oost
te Amsterdam', nr. 6 van 1996. De tweede
plaats is gegaan naar H. Lammers met het
artikel 'Roostergoedwassing', nr. 4, 1996.
De eerste plaats is voor Nout Lathouwers
en Johan Raap voor hun artikel 'Vermindering van H 2 S-vorming in persleidingen
door dosering van nitraat', nr. 5 van 1996.
De achtergronden en doelstellingen
worden zeer inzichtelijk weergegeven.
De kosten zijn duidelijk uiteen gezet en
goed vergeleken. De inhoud en boodschap
van het artikel zijn van een prima niveau.
Pieter Stamperius wil Ben Bommelé van
het secretariaat van de NVA hartelijk
danken voor de mooi vervaardigde
oorkondes.
Joost de Jong geeft het woord aan Johan
Raap. Hij geeft een toelichting op het
onderzoek 'het riool als reactor', en
bedankt voor de toekenning van de prijs.
Van zijn reactie wordt elders uitgebreider
verslag gedaan.
Vervolgens geeft Joost de Jong het woord

Uitreiking van de NVA/Klaarmeesterprijs v.l.n.r.:Joost deJong, Johan Raap, Pieter Stamperius en Noud Lathouwers
(foto Paul Schyns).
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CONGRESCENTRUM
"DE NIEUWE BUITENSOCIËTEIT"
ZWOLLE
Ruud van Dalen maakt de nieuwe naam voor de
Klaarmeester bekend (foto Paul Schyns).

aan Ruud van Dalen die de nieuwe naam
van de Klaarmeester bekend zal maken.
De reden van de naamswijziging na
ongeveer 25 jaar is de doelverbreding die
het tijdschrift in de loop der jaren heeft
gekregen. Er zijn meer dan 100 inzendingen
binnengekomen voor een nieuwe naam.
Bernhard van den Hoven van Waterschap
Rivierenland heeft de naam 'Neerslag'
bedacht en deze naam is uitgekozen door
het bestuur. Bernhard van den Hoven heeft
hiermee een verblijf in een Nederlands
bungalowpark gewonnen. De betekenis van
het woord 'neerslag' sluit bijna allemaal
aan bij de inhoud van het blad.
- neerwaartse beweging (brievenbus—>
deurmat)
- de eerste slag in de maat (muziek) —>
relatie met goed begin
- plotselinge daling van de waterspiegel
- collectieve benaming voor regen, sneeuw
en hagel
- afscheiding van een vaste stof uit een
vloeistof (bijvoorbeeld fosfor)
- het geheel van gevoelens, ervaringen,
indrukken die men heeft opgedaan en die
later worden weergegeven.
Joost de Jong hoopt dat de Klaarmeester
als Neerslag een glorieuze toekomst
tegemoet zal gaan.
8. Rondvraag
Eilard Jacobs doet een oproep om vrijdag
13 juni a.s. programmagroep 5 en 6 te
ondersteunen.
Jaap van Selm doet de groeten aan alle
aanwezigen van het erelid Arie Poot.
De najaarsvergadering zal gehouden
worden in de Eenhoorn in Amersfoort op
28 november 1997.
9. Sluiting
Joost de Jong dankt alle aanwezigen voor
hun komst en sluit de vergadering.
Miep van Gijsen,
secretaris NVA

