Emerging Technology Conference VI

1. Inleiding
Van 6 tot en met 9 maart 1994 is in
Kaapstad, Zuid-Afrika, de Emerging
Technologies Conference VI gehouden.
Aan deze conferentie namen twintig vertegenwoordigers deel uit twaalf landen, te
weten: Australië, Helgië, Canada, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Japan, Nederland, Oostenrijk, USA, Zuid-Afrika en
Zwitserland. Deze conferentie is de zesde
in een serie van twee-jaarlijkse seminars,
die op initiatief van de American Water
Works Association Research Foundation
worden gehouden. In 1984 is de eerste in
Amsterdam door Kiwa georganiseerd,
daarna volgden Oxford (1986), Venetië
(1988), Karlsruhe (1990) en Wenen
(1992). Het hoofddoel van deze seminars
is een internationaal forum te vormen
waar resultaten van onderzoek naar
nieuwe technologieën op het gebied van
de drinkwatervoorziening worden uitgewisseld, gediscussieerd wordt over de
betekenis en consequenties van toepassing
van die nieuwe technologieën en waar de
plannen voor vervolgonderzoek
besproken worden. Hiernaast biedt dit
forum een unieke mogelijkheid om tot
gezamenlijke activiteiten te komen zoals
het organiseren van workshops en het
uitvoeren van gezamenlijk onderzoek. Zo
is er in september 1993 een workshop
'Natural Organic Matter' (NOM)
gehouden in Chamonix (Frankrijk) en een
workshop 'Toxic Cyanobacteria' in
Adelaide (Australië) in maart 1994. Naar
aanleiding van de workshop 'NOM' zijn er
bilaterale researchprojecten geformuleerd,
zoals onder andere: 'Improved Methods
for isolation and characterization of
natural organic matter and identification of
physical-chemical properties affecting
water treatment', een project dat in de
eerste helft van 1994 gereed komt. Ook is
het aspect verbetering van de verwijdering
van NOM door coagulatie aan de orde
geweest in de workshop 'NOM'.
Ter voorbereiding van het seminar in
Kaapstad zijn door de deelnemers projectomschrijvingen gemaakt van lopend en
toekomstig onderzoek. In totaal zijn er
meer dan 120 projectomschrijvingen
bijeengebracht. Naast de diverse onderwerpen is aandacht besteed aan drie
hoofdonderwerpen, die door de verschillende deelnemers werden ingebracht,
te weten:
- monitoring waterkwaliteit;
- computerprogramma's;
- membraantechnologie.
2. Diverse onderwerpen
Mr. Manwaring, directeur van de
American Water Works Association
Research Foundation (Denver), vestigde

hoofdrol bij de behandeling van oppervlaktewater.
Prof. Bursill, directeur van het Australian
Centre for Water Quality Research
(Salisbury), maakte melding van de
ontwikkeling van een magnetisch hars, dat
in staat is onder laboratoriumcondities
90%, en in een proefinstallatie 70%, van
de Natural Organic Matter (NOM) te
verwijderen.

Mr. Manwaring, initiatiefnemervan de Emerging
Technologies Conferences.

de aandacht op het project 'A prospective
epidemiological study of gastrointestinal
health effects due to the consumption of
drinking water' dat in Canada uitgevoerd
gaat worden. Dit naar aanleiding van de
resultaten van een door Payment etal.
(1991) uitgevoerd oriënterend onderzoek
naar het voorkomen van diarree in een
beperkt distributiegebied door consumptie
van drinkwater, bereid uit oppervlaktewater. De behandeling omvatte chloring,
coagulatie, sedimentatie, snelfiltratie,
ozonisatie en nadesinfectie met chloor of
chloordioxyde.
Uit deze studie bleek dat bij de groep
consumenten, die drinkwater gebruikten
na een extra behandeling met een filterapparaat (hyperfiltratie), circa 30% minder
diarree voorkwam dan bij de groep die
drinkwater direct uit de kraan consumeerden. Op grond hiervan heeft men
zich afgevraagd of de huidige drinkwaternormen adequaat zijn om maagdarmklachten door waterconsumptie te
voorkomen. Daar bij dit oriënterende
onderzoek een aantal vragen onbeantwoord is gebleven, is besloten tot een
aanzienlijk uitgebreider onderzoek.
Wanneer met dit, nu lopende, onderzoek
dezelfde resultaten worden verkregen,
doet de vraag zich voor of ook in Nederland deze effecten zijn te constateren. Of
is de combinatie van de kwaliteit van ons
oppervlaktewater met de in ons land
toegepaste zuiveringen dermate gedegen
dat diarree door consumptie van drinkwater niet (waarneembaar) voorkomt?
De aanwezigheid van 'Natural Organic
Matter' speelt in Australië een storende

Voordelen van deze hars zijn:
- de adsorptie van NOM verloopt zeer
snel (korte contactlijd);
- het vormt door de magnetische eigenschappen deeltjes die zeer goed bezinken;
- het kan in een bestaand proces, waarin
coagulatie plaatsvindt, worden toegepast;
- het kan worden teruggewonnen,
geregenereerd (met natriumchloride/
natriumhydroxyde oplossing) en hergebruikt;
- de geschatte kosten zijn acceptabel
(dus Austr. $0,02/m 3 ).
Naast de hars, die apart moet worden
gedoseerd - en afgescheiden -, voorafgaande aan de coagulatie met een ijzerof aluminiumzout, bestaat er inmiddels
ook een variant die gelijktijdig met de
normale coagulatie werkzaam is.
Mr. Hosado, Chief Researcher of the
Japan Water Works Association, gaf een
korte uiteenzetting over de herziening van
de drinkwaternormen inJapan. De aanpak
die hierbij wordt gevolgd, sluit aan bij die
van de W H O en USA Environmental
Protection Agency. Dit komt er op neer
dat er voor individuele stoffen een norm
wordt geformuleerd. Voor kankerverwekkende stoffen wordt een extra
risico van 10 -5 nog juist acceptabel geacht,
tenzij dit ingrijpende technologische en
economische consequenties heeft: dan
wordt een hoger risico toegestaan.
In Duitsland staat volgens Dr. Kühn,
Engler Hunte Institut in Karlsruhe, de
formulering van normen en regelgeving
inzake het gebruik van desinfectiemiddelen en de vorming van desinfectiebijprodukten in het brandpunt van de
belangstelling. Van consumentenzijde
worden standpunten naar voren gebracht
die erop neerkomen dat toepassing van
desinfectiemiddelen inclusief UVdesinfectie het natuurlijk karakter van het
water aantast door onder andere vorming
van reactie- en nevenprodukten. Dientengevolge wordt toepassing van deze behandelingen als ongewenst beschouwd.
Onder druk van deze signalen zijn er
richtlijnen in voorbereiding inzake de
maximaal toelaatbare dosis en de
maximale concentratie van desinfectie-
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TABEL I.
Middel
Chloor
Chloordioxyde
Ozon
Waterstolperoxyde

Toepassing
alleen desinfectie
alleen desinfectie
alleen desinfectie en oxvdalie
oxydatie

bijprodukten 30 minuten na afloop van de
(eind-)zuivering (tabel I).
Onder invloed van deze nieuwe richtlijnen
overwegen verschillende waterleidingbedrijven, die nu chloor toepassen, over te
gaan op chloordioxyde, terwijl onderzoek
naar desinfectie met ultra-geluid en verbetering van de coagulatie is geïnitieerd.
In de USA gaat als norm gelden voor
trihalomethanen 80 //g/l en voor
trihaloacids 60 //g/l, terwijl de verwachting
is dat deze binnen 5 jaar zullen worden
aangescherpt tot resp. 40 //g/l en 30 //g/l.
Momenteel introduceren of overwegen
veel waterleidingbedrijven in de USA de
toepassing van monochlooramine voor nadesinfectie om de problematiek van de
trihalomethanen en trihaloacids het hoofd
te kunnen bieden.
Kühn bepleitte tot slot de standaardisatie
voor methoden voor het bepalen van de
THMFP, de potentie om trihalomethanen
te vormen, en stelde de (on)zin van
strengere normen voor T H M aan de orde.
3. Monitoring waterkwaliteit
Dr. Van Craencnbroeck, directeur Studie
Centrum voor Water (België), gaf een
historisch overzicht van de ontwikkeling
van monitoring van de kwaliteit van
drink- en oppervlaktewater. Hiernaast
behandelde hij de ontwikkeling van
recente technieken zoals gel-elektroforese,
ELISA, de mosselmonitor, de Daphniamonitor en de geïmmobiliseerde bacteriemonitor voor de detectie van zware
metalen en organische micropolluenten.
liet SVW bekostigt momenteel een
project dat de geautomatiseerde bepaling
van coliformen in water (Malthusbepaling) vergelijkt met de uitkomsten
van de klassieke methoden. Voorts wordt
een onderzoek gefinancieerd voor een
snelle enzymatische colitest, gebaseerd op
het in coliformen aanwezige enzym
/?galactosidase.
Vervuiling van ultrafiltratie-membranen
bij de directe behandeling van oppervlaktewater speelt een dominante rol.
De introductie van deze technologie in
Frankrijk vordert desondanks gestaag.
Dr. Mallevialle, adjunct-directeur
Research Center Lyonnaise des Eaux
(Frankrijk), concludeerde uit een analyse
van de ruw-water-kwaliteit en de vervuilingssnelheid van ultrafiltratie-

.Max. dosis
1,2 mg/l
0,4 mg/l
10 mg/l
17 mg/1

Max. eonc. (na 30 min.)
10/(g/l TUM
200//g/l C H T
10//g/l TUM

membranen dat er een positief verband
bestaat tussen de verhouding UV-extinctie
en de TOC en vervuilingssnelheid. Ook
constateerde hij een geringere vervuilingssnelheid na ozonisatie van het ruwe water.
In Canada constateerde het Ministry of
Environment (Ontario) onder leiding van
Dr. Roberts, directeur Drinking Water
Section Water Resources Branch
(Toronto), de aanwezigheid van nitrosodimethylamine in drinkwater. Deze
ontdekking vond plaats in het kader van
het 'Nationaal onderzoekprogramma
kwaliteit drinkwater'. Nitroso-dimethylamine blijkt een kankerverwekkende stof te
zijn. Hiervoor is een 'Interim Maximum
Acceptable Concentration' van 0,009 //g/l
geformuleerd. De genoemde verbinding
blijkt in verschillende zuiveringsstations te
worden gevormd tijdens chloring en
ozonisatie. Ook komt het voor in ruw
grondwater (en in bier, bacon en kaas).
Oriënterend onderzoek toont aan dat de
behandeling met UV-straling veelbelovend is.
Prof. dr. Olios, Technical University
^Budapest), belichtte de problematiek van
de drinkwatervoorziening van Budapest
(Hongarije). De drinkwatervoorziening
van deze stad is gebaseerd op oevergrondwater dat via circa 800 putten langs

de Donau wordt gewonnen. Op tenminste
één lokatie doen zich in toenemende mate
problemen voor door verstopping van de
winputten. Deze verstopping wordt in
verband gebracht met de verontreiniging
van de Donau met organische verbindingen. Hiernaast maakt men zich in
toenemende mate zorgen over de
mogelijke aanwezigheid van ongewenste/
schadelijke organische microverontreinigingen. Er worden dan ook voorbereidingen getroffen om een uitgebreid
onderzoekprogramma te starten met het
doel meer inzicht te krijgen in de aanwezigheid van deze verontreinigingen.
Prof. dr. ir. Schippers, Kiwa/IHE, presenteerde het door W. Hijnen samengestelde
overzicht van parameters, waarmee
verstopping van infiltratieputten kan
worden voorspeld. Achtereenvolgens zette
hij het principe en de relatie met putverstopping uiteen van de membraanfiltratie-index (MFI), de meeloopfiltratieindex, de bepaling van Assimileerbaar
Organisch Koolstof (AOC) en de meting
van bioiilmvormings-potentie.
UV-desinfectie is een techniek die in
Oostenrijk vrij algemeen wordt toegepast.
Consumenten zijn er echter niet van overtuigd dat UV-desinfectie geen neveneffecten veroorzaakt bijvoorbeeld in de
vorm van kankerverwekkende verbindingen. Deze opvatting was volgens
Prof. dr. Frischherz, directeur Institute für
Wasservorsorge Gewässergütte und
Fischereiwortschaft van de Universität für
Bodenkultur (Wenen), de aanleiding om
een methode te ontwikkelen waarmee
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potentieel kankerverwekkende verbindingen, zonder voorafgaande concentratie,
kunnen worden aangetoond. De methode
is gebaseerd op het gebruik van
gekweekte cellen van het plantje
'Tradescantia'. Deze worden gedurende
30 uur aan het te onderzoeken water
blootgesteld. Hiertoe worden van het
watermonster een reeks van verdunningen met 'chemisch zuiver' water
gemaakt. Het aantal cellen, waarin afwijkingen van de kern zijn opgetreden,
wordt geteld en is een maat voor de
aanwezigheid van geno-toxische stoffen.
Uit oriënterende experimenten, uitgevoerd door het Institute for Tumor
Biology-Cancer Research (Wenen) in
samenwerking met het Institute of
Hygiene (Wenen), bleek dat water dat
een UV-desinfectie heeft ondergaan, een
duidelijk hogere en een dosis afhankelijk
respons te zien geeft. De oorzaak hiervan
is mogelijk de vorming van (organische)
peroxydenverbindingen die met de
huidige methoden tijdens de concentratiefase waarschijnlijk ontleden. Of de
gemeten effecten werkelijk relevant zijn is
echter nog niet vastgesteld.
Tot nu toe wordt in Zwitserland, evenals
in andere landen, regenwater van daken,
straten en andere plaatsen verzameld in
hetzelfde systeem waarin ook het afvalwater wordt getransporteerd. De overheid
stimuleert, sinds kort, de systematische
inrichting van voorzieningen waarmee het
regenwater gescheiden wordt opgevangen
en ter plaatse wordt geïnfiltreerd.
Prof. dr. Holler (HAWAG) zette de voordelen en nadelen van deze aanpak uiteen.
De verwachte voordelen zijn:
- toename van infiltratie van regenwater
in de bodem;
- afname van de hydraulische belasting
van afvalwaterzuiveringsinstallaties;
- afname van piekbelastingen van oppervlaktewater;
- afname van de overstortfrequentie van
rioolstelsels.
Als belangrijkste potentieel nadeel
noemde hij:'de introductie van zware
metalen en organische microverontreinigingen in de bodem'.
Deze stoffen en verbindingen blijken
afkomstig te zijn van onder andere daken,
straten, leidingen, waarbij luchtverontreiniging door huisverwarming, verkeer
en industrie eveneens een grote bijdrage
levert. Op termijn is het niet uil te sluiten
dat bij grootschalige introductie van deze
aanpak, de kwaliteit van het grondwater
bestemd voor drinkwater wordt bedreigd.
Deze potentiële bedreiging was mede
aanleiding tot de start van een uitgebreid
onderzoek naar de oorsprong van de

aangetroffen verontreinigingen en het
gedrag hiervan in de bodem.
4. Computerprogramma's
Tijdens de zitting Computerprogramma's
zijn de expert systems: 'Water Treatment
Processes' en 'Decision support for preliminary design for Water Treatment
Works' gepresenteerd. Ms. Prekker
(AWWA Research Houndation) presenteerde het eerstgenoemde programma dat
in opdracht van de American Water
Works Association Research Foundation
is ontwikkeld en bedoeld is als een
trainingsprogramma voor operators.
Mr. Offringa, directeur Research (Water
Research Commission, Pretoria) demonstreerde het tweede programma datin
opdracht van de Water Research
Commission (Zuid-Afrika) wordt ontwikkeld. Het is gebaseerd op de ontwerpgrondslagen, zoals deze vermeld zijn in
handboeken. De gebruiker kan echter zijn
eigen ontwerpcriteria invoeren.
Hiernaast is de beschikbaarheid van de
programma's:
- 'Calculations on plugflow and mixed
flow' (via Internet) en
- 'Softening and watercondition' (Water
Research Commission)
genoemd.
5. Membraantechnologie
Ms. Hourbigot, hoofd Research Centre
Compagnie Générale des Eaux, vestigde
de aandacht op een demonstratieproject,
waarbij nanofiltratie als alternatief voor de
combinatie ozonisatie/actief koolfiltratie
wordt toegepast.
De potentiële voordelen van nanofiltratie
zijn:
- de verwijdering van DOC en bovenal
van biologisch afbreekbaar DOC (HDOC);
- de verwijdering van bestrijdingsmiddelen en andere organische microverontreinigingen;
- de realisatie van deelontharding.
De belangrijkste resultaten verkregen met
de demonstratie-installatie met een
capaciteit van 110 m /h opgesteld te
Méry-sur Oise zijn vermeld in tabel II.
TABEL II.
Parameter
DOC
BDOC
Atrazine
Simazine
Hardheid
Natrium

Verwijdering
90%
> 90%
90%
>85%
80%
47%

Het eindprodukt krijgt nog een nadesinfectie met chloor, waarvan aan het
begin van het net nog maar 0,25 mg/lin
plaats van 0,9 mg/l nodig is om aan het

eind een restconcentratie van circa 0,03
mg/l over te hebben. Nanofiltratie bleek
het aantal met behulp van epifluorescentie
getelde bacteriën te verlagen van 20à
150.103 tot 1à 25.10 3 per ml.
De bedrijfskosten (membraanvervanging,
elektriciteit, chemicaliën) bedragen
ongeveer FT' 1,00/m3 (f 0,35/m 5 ).
Naast nanofiltratie verheugt ook ultrafiltratie zich volgens Dr. Mallevialle in een
warme belangstelling. Momenteel zijn er
ca. 25 installaties in bedrijf in Frankrijk
met een capaciteit variërend van 2 nrVh
tot 1.000 nrVh,
Bij verschillende installaties wordt poederkool gedoseerd voor de verwijdering van
bestrijdingsmiddelen en andere microverontreinigingen. De investeringen en
bedrijfskosten zijn echter nog relatief
hoog; dit geldt ook voor micro- en nanofiltratie zoals uit tabel III blijkt.
Een belangrijke oorzaak van deze relatief
hoge kosten is het feit dat de geïnstalleerde capaciteit nog zeer beperkt is.Z'n
schatting van deze capaciteit voor de
gehele wereld voor de bereiding van
drinkwater staat in tabel IV.
In Nederland bestaat een groeiende
belangstelling voor membraantechnologie
volgens Prof. dr. ir. Schippers, wat onder
andere blijkt uit het omvangrijke onderzoek dat Gemeentewaterlcidingen
Amsterdam, NV Duinwaterbedrijf ZuidHolland en NV PWN Waterleidingbedrijf
Noord-Holland in uitvoering hebben
genomen. Gemeentewaterleidingen
beproeft hyperfiltratie dat onder andere
wordt voorafgegaan door coagulatie,
sedimentatie, snelfiltratie (bij WRK),
ozonisatie, actief-koolfiltratie en langzame
zandfiltratie. Het doel van het onderzoek
is vast te stellen of dit proces een
betrouwbare combinatie is, waarmee
onder normale en bijzondere omstandigheden, via directe onttrekking van het
ruwe water uit de Rijn, goed drinkwater
kan worden geproduceerd.
Nanofiltratie speelt bij NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland een hoofdrol bij de
beproeving van een alternatief voor de
huidige zuivering, waarbij infiltratie een
integraal onderdeel vormt van het proces.
Mevrouw ir.Willemsen-Zwaagstra, hoofd
kwaliteitsbeheer NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, besprak de theoretische achtergronden en consequenties
van de verwijdering van micro-organismen in de twee zuiveringsscenario's die
op dit moment worden uitgewerkt en
beproefd door het PWN.
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TABELIII.
Microfiltratie
Investering in FF/mdag
(cap< 10Önr/h;
Bedrijfskosten
(membraanvervanging,
elektriciteit en chemicaliën in FF/m 3

600-3.000

0,3-2

Ultrafiltratie

Nanofiltratie

600-2.000

2.000-2.500

0,4-1,4

1,0-1,5

TABELIV.
Microfiltratie

Ultrafiltratie

Nanofiltratie

31.000 mVdag

63.000 m''dag

500.000 m 3 / dag

Scenario Ibestaat uil voorbehandeld water
van WRK I/II of W'RK III,gevolgd door
actief-koolfiltratie, geavanceerde oxydatie,
actief-kool- of snelfiltratie, infiltratie,
beluchting, snelfiltratie en nadesinfectie.
Scenario II gaat uit van dezelfde
grondstof, gevolgd door snelfiltratie of
ultra/microfiltratie, hyperfiltratie, (en
eventueel ozonisatie, waterstofperoxyde),
conditionering en nadesinfectie. De twee
watersoorten worden in het eindstadium
gemengd. De gevolgde aanpak is
gebaseerd op nieuwe inzichten geformuleerd door Regli, die resulteren in zeer
lage toelaatbare waarden voor onder
andere virussen, Giardia cysten en
Cryptosporidium oöcysten. Deze werkwijze heeft zijn weerslag gevonden in de
USEPA Surface Water Treatment Rule.
Voor de genoemde scenario's is deze
werkwijze consequent toegepast voor:
thermotolerante colibacteriën, sulfiet
reducerende Clostridia, faecale Streptococcen, virussen, Giardia cysten en
Cryptosporidium oöcysten.
Tijdens de discussie kreeg deze benadering bijval, doch bleek nog allerminst
algemeen toegepast te worden.
De presentaties van Prof. Schippers en
Mevrouw Willemsen overziende vroeg ir.
Janssens (World Bank) zich af hoewij
onze collega's in ontwikkelingslanden
kunnen uitleggen dat in hun situatie
chloring een dwingende noodzaak is,
terwijl wij grote inspanningen plegen om
het chloorgebruik te minimaliseren of
zelfs geheel te elimineren.
Als oplossingsrichtingen voor deze
problematiek kwamen naar voren:
- extra middelen ter beschikking te
stellen voor ontwikkelingslanden waarmee
specialisten kunnen worden opgeleid en
getraind;
- stimulering en ondersteuning van
toegepaste research in ontwikkelingslanden met het doel 'capacity building' ter
plaatse te bevorderen;
- privatisering van de drinkwatervoorziening, aangepast aan de lokale omstandigheden en cultuur.

Hyperfiltratie
3.000.000 m3/dag

Tijdens deze discussie kwamen bovendien
duidelijke verschillen in opvatting naar
voren over de kwaliteit van het te leveren
drinkwater. In USA,Japan en Australie
valt de opvatting te beluisteren dat met
het voldoen aan de eisen, die de wetgever
stelt, het waterleidingbedrijf zijn werk naar
behoren heeft gedaan. In Puropa, onder
andere Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland,
België en Nederland neigt men meer naar
de opvatting dat waterleidingbedrijven er
naar dienen te streven drinkwater te
leveren van een kwaliteit die gelijk isaan
die van aëroob grondwater dat afdoende
beschermd is tegen verontreinigingen.
De conferentie is afgesloten met een
bezoek aan een bedrijf dat buisvormige
membranen produceert. Momenteel
worden deze membranen toegepast in de
voedingsmiddelenindustrie en voor de
zuivering van industrieel afvalwater. De
verwachting is dat er zich in de toekomst
ook een markt gaat ontwikkelen, zijhet
kleinschalig, voor bereiding van drinkwater op plaatsen waar geen of onvoldoende zoet water, maar wel brak water,
aanwezig is.
mevrouw ir.J. Willemsen-Zwaagstra,
NV PWN
prof. dr.ir.J.C. Schippers, Kiwa NV
Onderzoek en Advies
•

•

meegenomen, maar ook de drinkwaterwinning. In maart 1994is het ontwerpbeleid in het gebied gepresenteerd. Pen
bestuurlijke overleggroep verwerkt
momenteel de reacties op dit ontwerp.
De WMO heeft plannen om in de polder
Peeuwterveld grootschalige waterwinning
met natuurontwikkeling te combineren.
Door middel van dit waterproject zou de
WMO 20 à 30 miljoen m 3 drinkwater per
jaar kunnen produceren.
Via een natuurvriendelijk proces dat landschappelijk is ingepast, wilde W M Ovan
oppervlaktewater drinkwater maken.
Peeuwterveld is een aantrekkelijke lokatie
omdat voldoende oppervlaktewater
aanwezig is,de lokatie goed te combineren is met andere functies (onder
andere de natuur) en omdat effecten op
de omgeving te minimaliseren zijn.
Infiltratie
De WMOwil het te winnen oppervlaktewater na een voorzuivering in de bodem
infiltreren, zowel door middel van oppervlakte-infiltratie als diepinfiltratie.
Infiltratie en winning zijn daarbij in
balans. De circa 220 benodige hectare
voor de infiltratie wil de WMO verweven
met de natuurlijke, landschappelijke
situatie van de omgeving. In dit geval is
dat een open, vlak weidelandschap met
veel open water.
Win-win-situatie
De combinatie van de functies drinkwater,
drinkwaterwinning en natuur staat garant
voor een duurzame ontwikkeling van de
lokatie. Door de inlaat voor de drinkwatervoorziening te combineren met de
realisering van een inlaatgemaal voor het
gehele gebied, ontstaat ook voordeel.
Door het inlaatgemaal kan de WMOuit
twee verschillende oppervlaktewaterbronnen winnen, namelijk gebiedseigen
water en water uit het IJsselmeer. Tot slot
versterkt de aanleg van fiels- en wandelpaden de natuurgerichte recreatie.
(Persbericht WMO)

•

Gebiedsgericht beleidNoordwest-Overijssel

Drinkwater, infiltratie en
natuur
Onder leiding van de provincie Overijssel
hebben diverse instanties, waaronder de
Waterleiding Maatschappij Overijssel
(WMO), in Noordwest-Overijssel gewerkt
aan een gebiedsgericht beleid. Hierbij
staat de ontwikkeling vanzo'n
2.000 hectare nieuwe natuur centraal. Niet
alleen aspecten als leefbaarheid, landbouw, natuur en recreatie zijn daarin

Ontwerp NPR6543ter kritiek
gepubliceerd
Het Nederlands Normalisatie-instituut
heeft ter kritiek de ontwerp NPR 6543
'Ketelwater. Bepaling van de kwaliteit van
ionenwisselaars' gepubliceerd.
Kritiek op de ontwerp NPR 6543 wordt
verwacht vóór 1augustus 1994.
Pxemplaren van de ontwerp NPR 6543
zijn tegen vergoeding verkrijgbaar bij het
Nederlands Normalisatie-instituut,
Postbus 5059, 2600 GB Delft, telefoon
0 1 5 - 6 9 0 3 90.

