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Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA
Jaarverslag 1993

1. Algemeen
In 1993 werd het zevende lustrum van de
NVA gevierd met een bijzonder feestelijke
bijeenkomst in Gorkum. Tijdens de
lustrumvergadering werd een groot aantal
prijzen uitgereikt en werd de basis gelegd
voor de verbreding van de verenigingsdoelstelling, die in de najaarsvergadering
door de ledenvergadering werd bekrachtigd met het aanvaarden van de gewijzigde
statuten en de nieuwe naam voor de
Nederlandse Vereniging voor Afvalwaterbehandeling en Waterkwaliteitsbeheer: de
Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer, NVA.
De vereniging bruist van activiteit met
vele symposia, excursies en congresdagen.
De programmagroepen en commissies
zijn actief als nooit tevoren, waarbij de
verbrede doelstelling van de vereniging
naast een stukje onzekerheid ook een
uitdaging heeft toegevoegd aan de
organisatoren van de ontmoetingsactiviteiten.
In 1993 werd de Stichting Wateropleidingen een feit, een gezamenlijke
activiteit met de drinkwateropleidingen
van KIWA en VHWIN/VWN waarmee
een duidelijke, professionele structuur is
gevormd waarin de NVA-opleidingen
volledig zijn ondergebracht.
De RIONPD/NVA-rioleringsprijs werd
uitgereikt aan de heer Jan Iloningh; de
Henri Scheltinga-prijs viel ten deel aan
Willem Lubberink, de Chris Trentelmanprijs werd verdiend door Henri Spanjers.
Omdat de Henri Scheltingaprijs voor de
vijfde maal werd uitgereikt, werd een
exemplaar van het bij deze onderscheiding behorende kunstwerk uitgereikt
aan mevrouw Annie Scheltinga met
vermelding van de prijswinnaars tot op
dat moment.
De NVA-H 2 0 jaarprijs voor het beste
artikel in H 2 0 werd toegekend aan twee
artikelen. Hen artikel van Piet Tessel
inzake chemisch defosfateren van
communaal afvalwater en een artikel over
de eutrofiëringsbestrijding in de Nieuwkoopse plassen van Joop van der Does en
Peter de Jong.
Tijdens de Lustrumvergadering werd de
eerste NVA-das ten doop gehouden,
alsmede een vergulde speld (brochette)
met het NVA-logo. De das is versierd met
het NVA-logo met herkenbare druppels,
in speelse opdruk op een ondergrond van
een rustgevend wateroppervlak. Hij is in
drie kleuren geproduceerd en bij het
secretariaat verkrijgbaar voor f20,- per
stuk, inclusief verzendkosten.
2. Leden en bestuur
Onderstaand is de ontwikkeling van het
ledenbestand in 1993 weergegeven. Het
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ledental is in het verslagjaar afgenomen
met 41 hetgeen een periode van voortdurende groei markeert met een abrupt
einde. Waarschijnlijk staat dit in relatie tot
het verplichte lidmaatschap van personen
die een NVA-opleiding volgen en het niet
voortzetten van het lidmaatschap na
afloop van de cursus. Zodra de Stichting
Wateropleidingcn volledig operationeel is
(m.i.v. 1994) zal ook het verplichte
lidmaatschap voor cursisten worden
beëindigd. Gezien de eerste positieve
reacties op de wervingscampagne, die in
december is gestart onder de nieuwe doelgroepen, wordt verwacht dat het aantal
leden in 1994 weer zal toenemen.
2.1. Bestuur
Het bestuur vergaderde in dit jaar
zesmaal, en daarnaast wederom eenmaal
samen met het bestuur van de VWN.
Traditioneel werd in het voorjaar met de
commissies overlegd over de lopende en
toekomstige activiteiten en in het najaar
met de programmagroepen inzake de
planning van de komende evenementen.
Veel energie is gaan zitten in de
voorbereiding van de nieuwe statuten
toegesneden op de verbreding van de
verenigingsdoelstelling naar het gehele
werkveld van het integraal waterbeheer.
Hiertoe werd een werkgroep in het leven
geroepen (Werkgroep Verbrede Doelstelling) waarin naast enkele bestuursleden enkele vertegenwoordigers van de
leden en Programmagroep 4 zitting
hadden. Pr werd veel overlegd en
gecorrespondeerd binnen en buiten de
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vereniging met diverse verwante
groeperingen. Tevens werd hierbij
ingespeeld op de op handen zijnde
opheffing van het CHO-TNO en de
behoefte om de Oommissie Stedelijke
Hydrologie met daaraan verbonden werkgroepen te doen voortbestaan. Uiteindelijk
is in samenwerking met de Stichting
RIONPD daarvoor een oplossing
gevonden, die meegenomen wordt in de
herstructurering van de werkverbanden
van de vereniging in de loop van 1994.
Door het bestuur is intensief overleg
(ONTWAR, Overleg Normering Tbv
Waterbeheer, Afvalwaterbehandeling en
Riolering) gevoerd met STOWA, Unie
van Waterschappen, NNI en de Duitse
zustervereniging ATV over de Nederlandse inbreng in het Puropese
normeringsgebeuren (via CPN) op het
gebied van normering van rioleringen,
zuiveringsinstallaties, laboratoriumanalyses, etc. Dit overleg tracht duidelijkheid te creëren in het normeringswoud en
inbreng te coördineren van enkele landen
tezamen door een zekere taakverdeling
tussen onder andere NNI en ATV.
De samenstelling van het bestuur na de
bestuurswisseling in de najaarsvergadering 1993 in onderstaand opgenomen. Door een misverstand werd in
de najaarsvergadering verzuimd de voorzitter te herbenoemen, wat in de voorjaarsvergadering van 1994 alsnog kan
worden hersteld. Bij het schrijven van
dit verslag werd bekend dat Piet van
Heijningen op 22 april 1994 is overleden.
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3. Programmagroepen
In de individuele verslagen van de werkverbanden wordt veelal ook ingegaan op
de samenstelling van de groepen en de
wisselingen die in de bezetting hebben
plaatsgevonden. Hierop wordt in het
onderstaande niet ingegaan omdat
in de ledenlijst de meest actuele samenstelling van alle werkverbanden wordt
opgenomen.
3.1. Programmagroep 1(algemeen)
Hoogtepunten van het jaar waren het
Lustrum van 4 juni en de najaarsvergadering van 26 november. Voor de
organisatie van het lustrum werd de
programmagroep omgevormd tot
Lustrumcommissie door uitbreiding van
de groep met enkele leden. Van het
lustrum is een aparte evaluatie gemaakt en
vastgelegd in een rapport voor toekomstige evenementen.
De najaarsvergadering in de Reehorst in
Ede werd door een overweldigend aantal
leden bezocht hetgeen problemen opleverde met de ventilatie en het aantal
zitplaatsen. Financieel werd hier geen
gebrek geleden.
De programmagroep heeft een enquête
gehouden onder de leden en een voorstel
gedaan om de opzet van de beide jaarvergaderingen te wijzigen. Kern hiervan is
een zwaarder accent op sociale contacten
tijdens de voorjaarvergadering en op het
thematisch deel tijdens de najaarsvergadering. In 1994 zal met deze opzet worden
proefgedraaid en na evaluatie kan voor
1995 een keuze worden gemaakt.
3.2. Programmagroep 2 (verzameling en
transportvan afvalwater)
Tijdens het lustrum werd in de Nieuwe
Doelen te Gorinchem een jubileumsymposium georganiseerd in het teken
van het 'Waterbeheer gericht op duurzaamheid'. Samen met Programmagroep 3
en de Commissie Regionale Secties
verzorgde de programmagroep een sessie
met drie sprekers. Kr werd een breed
scala aan informatie geboden inzake brongericht produktenbeleid, de optimalisatie
van afvalwatersystemen bij gemengde
rioolstelsels en de 'klaarmeester door de
jaren heen'.
Op de najaarsvergadering werd in een
parallelsessie het milieurendement van
maatregelen aan het rioolstelsel belicht
onder het titel: 'basisinspanning of buitengebied'. Hierop werd door drie inleiders
aansprekend ingegaan.
Beide activiteiten genoten een grote
opkomst. Hen derde aanvankelijk
geplande activiteit werd uitgesteld tot
1994 (Praktijkdag randvoorzieningen in
rioolstelsels).

3.3. Programmagroep 3
(afvalwaterbehandeling)
In 1993 werden drie symposia georganiseerd door programmagroep 3. Daarbij is
de lijn voortgezet om naast technologen
van waterkwaliteitsbeheerders en adviesbureaus ook andere doelgroepen te
bereiken, zoals klaarmeesters van
communale en industriële awzi's,
studenten en verwante disciplines. Tevens
is opnieuw ruimte gegeven aan buitenlandse inbreng.
In overleg met Programmagroep 2 en de
Commissie Regionale Secties werd een
bijdrage geleverd aan één van de parallelle sessies in het kader van het zevende
lustrum. Programmagroep 3 bracht een
voordracht in waarin aandacht werd
gegeven aan de vraag of het nuttig is in de
toekomst nog veel verder te gaan met
zuiveren of het geld maar liever te
besteden aan bestrijding aan de bron.
In aansluiting op voorgaande symposia
over de technieken voor respectievelijk
stikstof- en fosfaatverwijdering is op
24 juni een dag georganiseerd over de
toekomstige besturing van het zuiveringsproces bij vergaande nutriëntenverwijdering. De belangstelling vanuit de diverse
vakgebieden (beheerders, technologen,
meet- en regeltechnici) was met 170 deelnemers groot. Verheugend was dat ook
een aantal Belgische deelnemers aanwezig
was.

werd bezocht door 56 personen en behandelde bestuurlijke en organisatorische
problemen op het gebied van kwantitatief
en kwalitatief oppervlakte- en grondwaterbehecr.
De middagsessie van de lustrumvergadering werd gezamenlijk door de programmagroepen 4 en 5 getrokken. Het thema
betrof het duurzaam gebruik van de Biesbosch en de wensen vanuit waterbeheer
en drinkwaterbereiding. De belangstelling
was matig met ca. 35 belangstellenden. In
plaats van een forumdiscussie werd een
interview gehouden met de inleiders door
een journalist, hetgeen in een levendige
discussie met de zaal resulteerde.
In samenwerking met de Excursiecommissie werd in juni een excursie georganiseerd naar Denemarken, waaraan
door 26 personen werd deelgenomen.
Voor de eerste maal organiseerde de NVA
een excursie geheel gericht op integraal
waterbeheer. Het onderwerp was het
herstel van beken en meren in Denemarken. De excursie bleek een groot
succes te oordelen naar de zeer positieve
reactie van de deelnemers.
In de herfst werd een studiedag over
watersysteemverkenningen georganiseerd
en bezocht door 135 personen. In een
achttal lezingen werd ingegaan op de
watersysteemverkenningen zoals deze op
rijks-, provinciaal en regionaal niveau van
start zullen gaan.

Naarmate reguliere lozingen steeds verder
worden gesaneerd neemt de relatieve
invloed van calamiteuze lozingen toe. In
een serie voordrachten werd aan ruim
100 deelnemers de theorie en de praktijk
van de reductie van risico's voorgehouden.
In een sessie van de najaarsvergadering
werd in samenwerking met de Commissie
Regionale secties tijdens het middagprogramma aandacht besteed aan het
onderwerp Automatisering en het
Zuiveren van afvalwater. Naast technische
automatisering bij overheid en industrie is
ook aandacht besteed aan het automatiseren van bedrijfsinformatie en de
consequenties hiervan voor het werken op
een afvalwaterzuiveringsinstallatie. Deze
activiteit werd zeer goed bezocht door een
zeer geïnteresseerd publiek. Er werd
geconstateerd dat er nog vele ontwikkelingen te verwachten zijn. Deze zullen
zich ook in de toekomst lenen voor
symposia.

Programmagroep 4 participeerde in de
Werkgroep Verbreding Doelstelling ter
voorbereiding van de nieuwe statuten en
verenigingsstructuur.

3.4. Programmagroep 4
(waterkwaliteitsbeheer)
De programmagroep kwam in 1993 vier
maal bijeen en organiseerde een viertal
activiteiten. Een dag inzake de problemen
en oplossingen in het beheer van grensoverschrijdende kleine wateren. Deze dag

3.5. Programmagroep 5 (bestuurlijkejuridisehe aspectenwaterbeheer)
In het verslagjaar werd een zeer goed
bezochte bijeenkomst georganiseerd
inzake de financiering van het waterbeheer in Apeldoorn. Hier kwamen
verscheidene sprekers aan het woord die
het onderwerp wisten in te leiden tot een
levendige en interessante discussie met
de zaal.
4. Commissie regionale secties
De commissie (KRS) kwam driemaal
bijeen, waarvan eenmaal met de vertegenwoordigers van de regionale sectiebesturen. In 1993 organiseerde de Sectie
Zeeland de landelijke klaarmeesterdag.
Op deze goed georganiseerde dag waren
ca. 200 leden aanwezig.
Samen met de programmagroepen 2 en 3
werd tijdens de lustrumvergadering aan
het thema duurzaamheid in het waterbeheer bijgedragen. 4"er stimulering van
de deelname aan de lustrumviering zijn
extra middelen ter beschikking gesteld
van de regionale secties. IIet tijdschrift De
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Klaarmeester werd wederom bij toerbeurt
door de regionale secties met copy gevuld.
De sectie Noord-Holland bezocht de
Vertech installatie in Apeldoorn, alsmede
de papierfabriek Parenco te Renkum.
De sectie Zuid-Holland bezocht
Cyanamid in de Botlek en het riolenmuseum te Brussel. De sectie ZuidNederland ging naar slagerij Lunenburg
Helmond met bedrijfsaf'valwaterzuivering,
alsmede naar Westfalia in Duitsland.
Noord-Nederland organiseerde een lezing
over procesautomatisering door de
fa. Electron en BTG, een lezing over
fosfaat- en stikstofverwijdering, een lezing
over veiligheid en een excursie naar
Landustrie Sneek en Tichelaar aardewerkfabriek in Makkum.
Midden-Nederland verzorgde een lezing
over slibcentrifuges en slibontwateringsapparatuur door de fa. Bergman. Ook een
driedaagse excursie naar de fa. Allied
Colloids te Bradford (UK) en naar de rwzi
Barnsley en rwzi Blackborn Meadows
werd georganiseerd. Sectie Overijssel ging
op excursie bij Stork-ketels in Hengelo en
sectie Gelderland bezocht Kemwater (de
produktie van ferrichloride) in het Botlekgebied en de Beereplaat.
De KRS vierde zijn zesde lustrum tegelijk
met het zevende lustrum van de NVA.
5. Opleidingen
5.1. Coördinatie CommissieOpleidingen
De Coördinatie Commissie heeft zich in
dit jaar vooral bezig gehouden met de
nieuwe situatie die ontstaat met de oprichting van de Stichting Wateropleidingen. Deze Stichting is een samenwerkingsverband van de NVA met
VEWIN, VWN en KIWA en deze zal in
de loop van 1994 starten met een professionele bezetting voor het verzorgen van
de didactisch en inhoudelijk verantwoorde
voortzetting van de over het algemeen
goed lopende cursussen van de NVA en
die van de overige partners in de stichting
op het gebied van de drinkwaterbereiding.
Vanaf 1januari 1994 zal het gehele NVAopleidingsgebeuren ook financieel geheel
via deze stichting lopen. De Coördinatie
commissie blijft als tevoren de diverse
NVA-cursussen begeleiden en coördineren. De NVA is in het bestuur van de
Stichting Wateropleidingen vertegenwoordigd door de voorzitter van de
Coördinatie Commissie Opleidingen
(Vincent van den Bergen) met als plaatsvervanger de penningmeester van de
NVA,Jaap Voorhoeve. In het verslagjaar
kwam de commissie tweemaal bijeen. Er
kwam een tweetal verzoeken voor nieuwe
cursussen binnen: een cursus Rivierwerker en een cursus Vergunningverlening industrieel Afvalwater. Beide

Er vonden wederom enkele mutaties
onder docenten plaats maar er werden
vrij snel opvolgers gevonden.
De in het najaar gestarte Basiscursus
wordt weer op drie plaatsen gegeven met
een groot aantal deelnemers.
Voor het herzien van de lesstof is voor de
basiscursus een meerjarenprogramma
opgesteld. Alle cursussen worden met veel
inspanning actueel gehouden.
Er vindt afstemming plaats met docenten
uit het reguliere HBO-onderwijs en
RIONED ter verbetering van de afstemming van de lesprogramma's op
rioleringsgebied van de Hogescholen en
de basiscursus.

voorstellen zullen door de Stichting
Wateropleidingen worden opgepakt,
beoordeeld en uitgewerkt.
5.2. Commissie Opleidingen Techniek Afvalwaterbehandeling en Waterkwaliteitsbeheer
Een belangrijke nieuwe ontwikkeling van
opleidingen op het gebied van afvalwaterzuivering is in november 1993 gestart met
de Applicatiecursus stikstof- en fosfaatverwijdering. Deze kortdurende cursus
van 10 lesavonden is een vervolg op de
Uitgebreide cursus Techniek Afvalwaterzuivering (UTAZ). De belangstelling voor
de eerste cursus was zo groot dat voor
diverse van de acht cursusplaatsen wachtlijsten moesten worden ingesteld. De
cursus wordt in 1994 afgesloten met een
examen. In mei 1993 is de UTAZ cursus
afgerond. 129 van de 183 cursisten
slaagden voor het examen (70%).
Voor de cursus Kwaliteitsbeheer Oppervlaktewater slaagden 23 van de
31 cursisten (74%). Om de ecologische
discipline in verband met deze cursus
binnen de commissie te versterken werd
de commissie uitgebreid met een ecoloog.
In 1993 is evenals in het voorgaande jaar
door een aantal docenten les gegeven in
Poznan in Polen, waarbij in het Engels en
Duits werd lesgegeven aan de hand van in
het Pools vertaald NVA-lesmateriaal.
5.3. Examen- en begeleidingscommissie Hoger
NVA-diploma
De Examencommissie kwam tweemaal
bijeen ter bespreking van de examenopgaven en ter bespreking van de
examenresultaten. Het examen dat voor
de 15de maal plaatsvond werd door
14 kandidaten met succes afgesloten.
De Begeleidingscommissie vergaderde
drie maal, onder andere ter bespreking
van de lesstofvernieuwing die werd
gerealiseerd voor de module Meten en
Bemonsteren.
5.4. Commissie Opleiding Riolering
In het verslagjaar werden drie cursussen
afgerond: de Basiscursus Riolering (BR)
(10e cursus; 55 cursisten in Den Haag en
Den Bosch); de cursus Vloeistofmechanica
(VM) (4e keer met 8 cursisten in
Utrecht); cursus Juridische Aspecten (JA)
(5e keer met 15 cursisten in Utrecht).
De in Zwolle geplande basiscursus kon
wegens tegenvallende belangstelling geen
doorgang vinden. De examenresultaten
waren als volgt:
BR
VM JA
ingeschreven cursisten
deelnemers examen
geslaagd
afgewezen

55
48
21
27

8
8
3
5

15
13
13
0

6. Internationale contacten en
activiteiten
6.1. Excursiecommissie
In dit jaar na de Amerika-excursie was
eigenlijk geen buitenlandse excursie
gepland. Programmagroep 4 kwam met
het idee om een specialisten-excursie te
organiseren gericht op herstel en herinrichting van beken en plassen in
Denemarken. Deze excursie vond warme
belangstelling onder de deelnemers die
vooral ook in de dagelijkse praktijk met
deze problematiek werkzaam zijn en deze
excursie als zeer nuttig betitelden.
Er werd gestart met de voorbereiding van
de excursie in juni 1994 die op uitnodiging
van de Engelse zustervereniging IWEM
naar de omgeving van Norwich en
Cambridge zal gaan.
6.2. Internationale commissie
In 1993 is gestart met de voorbereiding
van een internationaal congres over Integraal Waterbeheer onder de titel 'Living
with Water', dat gehouden zal worden
tijdens de Aquatcch in 1994. In april 1993
werd een seminar gehouden in Cairo. In
het kader van de Twinning-relatie met
Egypte heeft de NVA hieraan een belangrijke bijdrage geleverd.
Het EWPCA-tijdschrift European Water
Pollution (WATPOL) is tegen een
gereduceerd tarief aangeboden aan de
NVA-leden.
Het tweejarig IAWQ-congres in 1994 in
Budapest is financieel ondersteund door
de Stichting Internationale Congressen
NVA. Er is een werkgroep geformeerd die
de nominatie van de NVA voor dit
congres in 2002 of 2004 voorbereidt.
In combinatie met de Smisson Foundation
is een seminar voorbereid over 'Combined
Sewer Overflow' (maart 1994).
De commissie heeft diverse contacten
onderhouden met onder andere Polen en
Hongarije. De secretaris van de commissie
is in 1993 benoemd tot vice-voorzitter van
de EWPCA.
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7. Technische commissies
7.1. Analysecommissie (normcommissie
39001)
In nauw overleg tussen bestuur, NNI en
de commissie is in 1993 besloten de
Analysecommissie op te heffen. De werkzaamheden van de commissie, alsmede de
bezetting met specialisten uit het vakgebied zijn bij het NNI uitstekend gehuisvest in de nieuwe commissie-structuren.
De NVA heeft zijn taak hierin volbracht.
7.2. Slibcomnussie
In het verslagjaar is door de subcommissie
hard gewerkt aan de uitbreiding (.met
drinkwaterslib) en actualisering van de
Slibwijzer die in de loop van 1994
opnieuw zal worden uitgebracht, Er werd
tezamen met het CHS gewerkt aan de
slibenquête (evaluatie en publikatie).
Tevens werd binnen de commissie gediscussieerd over de mogelijkheden de doelstelling van de commissie te verbreden
naar Reststoffen, hetgeen lijkt te passen
binnen de verbrede doelstelling van de
vereniging.
7.3. TechnischeCommissie Anaërobe
Zuivering
De TCA kwam in 1993 driemaal bijeen
voor het voorbereiden van nieuwe activiteiten en het stimuleren van anaëroob
zuiverend Nederland. In goede samenwerking met het Technologisch Instituut
van de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging (TI-KVIV) werd op 27 april
1993 in Breda een studiedag georganiseerd over het onderwerp 'zijn complexe
industriële afvalwaters anaëroob behandelbaar?'. Het doel van deze dag was de
ervaring die in de voorbije jaren is
opgedaan met de anaërobe afbraak van
recalcitrante, xenobiotischc en andere
bijzondere verbindingen onder de
aandacht te brengen. In verschillende
voordrachten door een elftal sprekers
werden zowel algemene als fundamentele
aspecten besproken en diverse praktijkvoorbeelden toegelicht. De organisatoren
konden zich verheugen op de aanwezigheid van ruim 200 deelnemers uit België
en Nederland.
7.4. TechnischeCommissieLicht Slib
De technische commissie 'licht slib' heeft
in het jaar 1993 haar enquête 'De werking
van selectoren in de praktijk' voltooid met
het verschijnen van een rapport over
genoemd onderwerp.
8. Beoordelingscommissie
NVA-jaarprijs
Tijdens de najaarsvergadering werd de
NVA-jaarprijs voor het beste artikel uit
H 2 0 uitgereikt aan twee artikelen, te

weten een artikel van J. van der Does en
P. de Jong over de eutrofiëring van de
Nieuwkoopse plassen en een artikel van
P. Tessel inzake de defosfatering van
huishoudelijk afvalwater.
Er werd besloten om gezien het enorme
aanbod van gekwalificeerde artikelen over
te gaan tot het jaarlijks uitreiken van de
NVA-jaarprijs voor H 2 0 en het handhaven van de tweejarige cyclus voor de
NVA-jaarprijs voor De Klaarmeester (met
name door het geringe aantal artikelen ten
gevolge van de lagere verschijningsfrequentie).
9. Historische commissie
De Historische Commissie heette tot 1992
Museumcommissie. Aanvankelijk werd
ook vooral de nadruk gelegd op het
inventariseren van de mogelijkheid tot het
stichten van een museum. Gaandeweg
werd duidelijk dat daarvoor te weinig
materiaal beschikbaar komt en werden de
activiteiten verlegd naar onder andere de
geschiedenis van het vak. Deze activiteiten
bevorderden overigens wel de bewustwording van de waterbeheerders, waar
inmiddels bij menigeen een 'oudheidkamer' is ingericht. De commissie
vergaderde in 1993 vijfmaal.
In dit jaar werd het netwerk van belangstellenden voor historie en de omwikkeling van de afvalwaterbehandeling
vergroot, ondere andere door de reizende
ambassadeurs van de commissie, de heren
Esveld en Heijn. Zij bezoeken zuiveringsinrichtingen en leggen op dia vast welke
onderdelen van waarde zijn om te
bewaren. Zij stimuleren de beheerders tot
bewaren van deze onderdelen. Regelmatig
wordt ook materiaal aangeboden, dat
opgeslagen moet worden. Hiertoe zijn
enkele (sub)depots beschikbaar, onder
andere op de terreinen van rwzi's
(Almelo, Amsterdam, Hde, 's-Hertogcnbosch en wellicht Tilburg). Boeken en
tekeningen worden bij Witteveen + Bos te
Deventer opgeslagen.
Prof. Fohr heeft tijdens de najaarsvergadering een inleiding gehouden over
'Vuil water in de schone letteren', ondersteund met een kleine boekententoonstelling.
Door het Projectbureau Industrieel Erfgoed
is een omvangrijk branche-onderzoek
gestart naar het industrieel erfgoed in
Nederland. Afvalwaterzuiveringsinrichtingen behoren hier inmiddels ook toe. De
heer ir. N. Groeneveld uit Wageningen
voert dit project uit, begeleid door enkele
leden van de Historische Commissie.
Uiteindelijk zal door het ministerie van
WVC vastgesteld worden welk erfgoed
het bewaren waard is.

Met dank aan allen die het basismateriaal
bijeenbrachten, met name de werkverband-secretarissen.
De secretaris,
dr. ir. H. H. Tolkamp
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Vereniging voor Waterleidingbelangen in Nederland
Benelux-waterdagen 1994

Diffuse verontreiniging
drinkwaterbronnen
De Benclux-waterdagen 1994, die op 14,
15 en 16 september van dit jaar in
Groningen worden gehouden, staan in het
teken van de diffuse verontreiniging van
drinkwaterbronnen. Binnen dit thema
komen op het congres de Europese en
macro-economische aspecten aan bod.
Ook de wijze waarop de waterleidingbedrijven deze problemen technisch aan
zouden kunnen pakken, komen op de
Benelux-waterdagen aan de orde. Het
congres is ook bedoeld als podium voor
waterleidingbedrijven, overheid, landbouw
en industrie om preventieve maatregelen
op gang te brengen. Specialisten,
afkomstig uit de drie deelnemende landen
(Benelux), zullen vanuit hun vakdiscipline
presentaties verzorgen over het hoofdthema van dit congres.
De Benelux-waterdagen 1994 worden
georganiseerd door de VWN (Nederland),
NAVEWA (België) en 1'Aluseau
(GH Luxemburg). De NV Waterleidingmaatschappij voor de provincie
Groningen (Waprog) is het gastbedrijf dat
de organisatie van het congres daadwerkelijk voor zijn rekening neemt.
Naast het congres is er voor de partners
van de congresgangers een boeiend en
afwisselend programma samengesteld.
Programma-onderdelen zijn onder meer
de bekende zeehondencrèche van Lenie
't I Iart in Pieterburen en distilleerderij
'Hooghoudt' in Groningen. Er is een
gezamenlijke tocht van congresgangers en
partners met het cruise-schip 'Eureka'
naar het waddeneiland Schiermonnikoog.
In samenwerking met Waterleiding
Eriesland kan men op het eiland onder
meer een educatieve fietstocht maken,
waarbij men kennis kan nemen van
aspecten van de drinkwatervoorziening op
Schiermonnikoog.
De Benelux-waterdagen vinden van 14 tot
en met 16 september 1994 plaats in het

