De algemene milieukwaliteit* haalbaar in stedelijk water?

Een nadere beschouwing van vervuilingsbronnen in Leeuwarden

Inleiding
Eén van de hoofddoelstellingen in het
waterkwaliteitsbeheer is het bereiken
van de algemene milieukwaliteit (AMK).
De AMK geldt als doelstelling voor alle
Nederlandse oppervlaktewateren en moet
garanties bieden voor het duurzaam
functioneren van de water(eco)systemen
[1], Afwijkingen van de AMK-getalswaarden mogen alleen worden geaccepteerd wanneer natuurlijke factoren een rol
spelen. In sommige provincies is daarom
een gebiedsgerichte differentiatie van de
AMK uitgewerkt [2].
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Maar ook waar geen sprake is van een
natuurlijke beïnvloeding voldoen veel
wateren en waterbodems niet aan de
AMK [3], In stedelijk water verhinderen
onder andere puntbronnen, zoals overstorten, rioolwaterzuiveringsinstallaties en
industrie het behalen van de kwaliteitsdoelstellingen. Daarnaast wordt de kwaliteit
van het stedelijk water negatief beïnvloed
door diffuse bronnen zoals verkeer en
straatvuil [4].Door deze grote milieudruk
staat de haalbaarheid om de AMK in het
stedelijk gebied te bereiken dan ook nog
niet vast. Evenmin staat vast met welke
maatregelen de gewenste milieuverbetering
met het hoogste rendement kan worden
behaald. Voor de waterbodem bijvoorbeeld geldt, dat de te verwachten
ontwikkeling in de waterkwaliteit
mede bepaalt of sanering wel zinvol is.
Om na te gaan of de algemene milieukwaliteit haalbaar is in het stedelijk water van
Leeuwarden wordt door Witteveen+Bos
in opdracht van het Waterschap Eriesland
en de gemeente Leeuwarden onderzoek
* Ondanks de gewijzigde terminologie (de doelstelling 2000 heet nu 'grenswaarde'), wordt in dit
artikel de voorkeur gegeven aan de term algemene
milieukwaliteit in bredere zin.

Samenvatting
Eén van de hoofddoelstellingen in het waterkwaliteitsbeheer is het bereiken van
de algemene milieukwaliteit (AMK). De vraag is hoe haalbaar deze doelstelling in
stedelijk water eigenlijk is. Voor Leeuwarden wordt dat momenteel nagegaan; de
eerste resultaten van dat onderzoek worden in dit artikel gepresenteerd. Vooral
wordt ingegaan op de gevolgde methodiek om herstelmaatregelen met een hoog
rendement te kunnen identificeren, op basis van inzicht in de hydrologie en de
bijdrage van de verschillende vervuilingsbronnen.

verricht. Het onderzoek bestaat uit drie
fasen. Gestart is (1991) met een
toestandsbeschrijving van het water en de
waterbodem en een inventarisatie van alle
bekende vervuilingsbronnen van het
watersysteem (I). Vervolgens (1992) is op
pragmatische wijze een water- en stoffenbalans opgesteld (II) om de relatieve
bijdrage van de verschillende vervuilingsbronnen te achterhalen. In 1993-1994
vindt tenslotte model- en pilot-onderzoek
plaats (III) om enkele veelbelovende
herstelmaatregelen door te rekenen c.q.
uit te proberen en een plan van aanpak op
te stellen. Dat onderzoek geldt als regionaal voorbeeldproject integraal waterbeheer (REGIWA).
Dit artikel gaat in op de eerste twee
onderdelen; in een volgend artikel zal op
de uiteindelijk gekozen herstelmaatregelen worden ingegaan. Na een korte
typering van het watersysteem zal nader
worden ingegaan op de inventarisatiefase
en het onderzoek naar de water- en
stoffenbalans.
Stedelijk water in leeuwarden
Het watersysteem van de stad Leeuwarden
(zie aft. 1) wordt gekenmerkt door een
hoofdwaterlopenstelsel van stadsgrachten
en een aantal minder of meer geïsoleerde
vijverpartijen. Ilei hier beschreven onderzoek beperki zich tot de stadsgrachten.
Die grachten maken onderdeel uit van de
Friese boezem. Het boezemwater komt de
stad aan de zuid-oost kant binnen en
verlaat de stad in het westen (Harlingen)
en/of het noorden (Dokkum). Uit een
eerste oriëntatie bleek dat kwel, wegzijging, en lokale neerslag en verdamping
een verwaarloosbare invloed hebben op
de stedelijke waterhuishouding (maximaal
1-2% op de waterbalans). De verblijftijd
van het water in Leeuwarden bedraagt
gemiddeld 2-3 dagen.
De doorgaande watergangen in het stedelijk gebied hebben een belangrijke functie
voor de beroeps- en recreatievaart. Het
water in de grachten wordt daarnaast
gebruikt voor het ontvangen en afvoeren
van het effluent van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Leeuwarden en
industrieel koelwater.

Inventarisatie
Het onderzoek is gestart met een inventarisatie van de toestand en het gebruik
van het stedelijk watersysteem - inclusief
de waterbodem - en het in kaart brengen
van de vcrvuilingsbronnen. De waterkwaliteit is getoetst aan de AMK met
gegevens van enkele meetpunten in de
stad. De kwaliteit van de waterbodem is
door veldonderzoek vastgesteld. Het
betrof zowel de bodems van watergangen
die bij de gemeente Leeuwarden, als van
watergangen die bij het Waterschap Friesland in beheer waren. Een indicatie voor
de vuiluitworp vanuit het rioolstelsel is
geschat aan de hand van het basisrioleringsplan van de gemeente in combinatie
met de resultaten van het NWRW-onderzoek [6].De belasting door effluent
is afgeleid uit gegevens van de rwziLeeuwarden. De inventarisatie van industriële vervuilingsbronnen bestond uit
archiefonderzoek naar verleende vergunningen en enkele aanvullende interviews. De diffuse bronnen zijn ingeschat
door extrapolatie van landelijke gegevens
(RIVM, CUWVO).
Uit een eerste inventarisatie is gebleken
[5] dat de waterkwaliteit in 1991 niet
voldoet aan de AMK (zie ook aft. 1):
chloride, pil, ammonium en totaal-fosfaat
overschrijden de norm. Uit een uitgebreid
waterbodemonderzoek [8] is gebleken dat
ook de waterbodem niet aan de normen
voldoet: 47% van de onderzochte lokaties
is (sterk) vervuild en overschrijdt de
toetsingswaarde (klasse 3 of 4). Slechts
27% voldoet aan de 'schoonste' klasse 1.
Een overzicht van de toestand van de
waterbodem is in afbeelding 2 weergegeven. De waterbodems overschrijden
vooral voor kwik, koper en gamma-HCH
de norm.
Modelbenadering
Uit een vergelijking tussen de geïnventariseerde lozingen en diffuse bronnen
enerzijds en de water(bodem)kwaliteit
anderzijds, bleek dat het moeilijk is om de
verschillende vervuilingsbronnen ie kwantificeren [5j. Het archiefonderzoek biedt
wat dat betreft weinig houvast. Ook de
relatieve bijdrage van de vervuilingsbronnen aan de totale belasting is nog
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onduidelijk, vooral door hel gebrek aan
gegevens over de hoeveelheid en kwaliteit
van het aan- en afgevoerd boezemwater.
Daarom is aansluitend modelonderzoek
gedaan om de stofstromen en de relatieve
bijdrage van de verschillende vervuilingsbronnen te berekenen [7].De basis daarvoor vormt de waterbalans. Omdat meerjarige hydrologische meetreeksen van
Leeuwarden ontbraken is besloten tot een
pragmatische benadering. In overleg met
het Waterschap zijn aan de hand van
neerslag- en afvoergegevens van de
sluizen bij Harlingen en Dokkumer
Nieuwe Zijlen ( 1988/1989; vier hydrologische regimes afgeleid die alle
afzonderlijk model staan voor een in
Leeuwarden veel voorkomende situatie
\/.ic tabel I). Deze regimes zijn aan het
watersysteem opgelegd. Tijdens elk
regime is in de hoofdwatergangen het
debiet bepaald. Door het combineren van
de meetgegevens van de verschillende
regimes is een representatief hydrologisch
beeld van een gemiddeld jaar samengesteld, op basis waarvan de waterbalans
is opgesteld.
Het watersysteem van Leeuwarden is
voor de balansberekening vereenvoudigd
en geschematiseerd tot zeven sectoren
en vier aan- oi'afvoerende watergangen
(zie afb. 3). Door de schematisatie op die
manier op te stellen kan in ieder geval een
goed inzicht worden verkregen in de
aan- en afvoer voor de stad; ook ontstaat
enig gevoel voor het verloop van de stofstromen binnen de stad. Voor de schematisatie zijn van de watergangen in en om
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Voor de massabalans, die opgesteld is
voor een aantal belangrijke stoffen, is de
stad in eerste instantie als black-box
genomen. Vervolgens zijn de bekende en
geschatte emissies uit de inventarisatiefase in de balans gespecificeerd. In afbeelding 5 zijn de aldus samengestelde massabalansen weergegeven. Uit de massabalansen kan de relatieve bijdrage van de
verschillende vervuilingsbronnen worden
afgelezen. Opgemerkt moet worden dat in
de modelberekeningen in deze fase
vooralsnog is uitgegaan van een conservatief gedrag voor alle stoffen. Lr is nog
geen rekening gehouden met eventuele
afbraakprocessen en/of sedimentatie
binnen het stedelijk watersysteem. Mede
door deze simplificatie vertonen de
massabalansen voor alle onderzochte
stoffen een restlerm. In een ideaal geval
zou het verschil lussen aan- en afvoer in
een massabalans immers nul zijn (als ook
de berging nul isi. Door onnauwkeurigheden in de metingen, berging, sedimentatie, afbraak en eventueel nog onbekende
bronnen zijn echter resttermen ontstaan.
Naarmate een stof zich in mindere mate
conservatief gedraagt, is het moeilijker de
massabalans sluitend te krijgen, door de
kans dat (onbekende deel-) processen
buiten beschouwing worden gelaten.
De resttermen in afbeelding 5 geven aan
dat voor vrijwel alle stoffen een nettotoevoeging plaatsvindt in de stad. Daaruit
kan afgeleid worden dat de inventarisatie
van de verontreinigingsbronncn mogelijk
niet helemaal volledig was en/of dat het
gedrag van de stoffen niet conservatief is.
Voor chloride mag wel een conservatief
gedrag worden verondersteld, zodat hiervoor vrijwel zeker nog bronnen missen.
Zo bleek dat een lozing van koelwater
door een zuivelbedrijf nog niet was

TABEL I- I'ier karakteristieke hydrologische regimes.
Regime

I

1 ladingen
m'/si

Do ckumer
Nieuwe Zij
(m Vs)

L'Il

\'oorkomen in een
gemiddeld jaar

(%)

Weinig/geen neerslag (0-2 mm/dag;
Hoge verdamping (2-3 mm/dag)

50

0

33

II

Weinig neerslag ± 2 mm/dag!
Hoge verdamping 2 mm 'dag

50

15

29

III

Weinig neerslag ;± 2 mm/dag)
Lage verdamping (1 mm/dag)

50

30

17

IV

Veel neerslag ± 4 mm/dag)
Lage verdamping 0-1 mm/dag 1

50

50

21

water wordt naar het noorden door de
Dokkumer Le richting Dokkumer Nieuwe
Zijlen afgevoerd. Het gemiddelde afvoerpatroon varieert over de seizoenen: in de
zomer (regime I) wordt bijvoorbeeld
slechts 2% van de totale waterafvoer naar
hei noorden afgevoerd terwijl dit in de
natte periode tot 65% kan oplopen.

Afb. 3 -Modelschematisatic eauhet watersysteem
Leeuwarden.

de stad de gegevens over breedte, diepte
en lengte in het model ingevoerd. De op
de meetdagen opgelegde hydrologische
regimes (bij Harlingen en Dokkumer
Nieuwe Zijlen) zijn aan het model als
randvoorwaarde opgelegd. De rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) is als puntlozing op het netwerk geplaatst.
Voor de meting van de aan- en afvoer zijn
vier representatieve lokatics gekozen:
1. Van Harinxmakanaal, Westergoabrcgge
2. Dokkumer lie, Kebrug
3. Van Harinxmakanaal in de vaart 1er
hoogte van Altenburg
4. Oostelijke Vaart, ouddeel.
De stroomsnelheden zijn gemeten met
een gevoelig meetinstrument (een elektromagnetische sensor; EMS) vanwege de
lage stroomsnelheden en omgerekend tot
gemiddelde dagafvoeren. Daarvoor is
gebruik gemaakt van een modelsimulatie
met DUFLOW [9],waarin de eerdergenoemde afvoerdynamiek was verdisconteerd. Vervolgens is de waterbalans voor
Leeuwarden berekend. Daarvoor is gerekend met de daggemiddelde debieten
(voor ieder hydrologisch regime verschillend) en de verdeling van de regimes over
een gemiddeld jaar.
In afbeelding 4 is de aldus samengestelde
waterbalans grafisch weergegeven. Uil de
waterbalans blijkt dat circa 85% van de
hoeveelheid water die door Leeuwarden
stroomt, afkomstig is uit het Van Harinxmakanaal, ongeveer 10% uit de Oostelijke
vaart en circa 5% komt van de rwzi.
Zo'n 70% van het water wordt via het
Van Harinxmakanaal richting Harlingen
afgevoerd. De resterende 30% van het

Stoffenbalans
Uit de inventarisatiefase en het onderzoek
naar de waterbeweging is gebleken dat in
het stedelijke watersysteem van Leeuwarden stoffen worden aangevoerd via
boezemwater, effluent van de rioolwaterzuiveringsinstallatie, overstorten uit het
riool, scheepvaart, ongezuiverde huishoudelijke lozingen en lozingen door
bedrijven. Daarnaast speelt de diffuse
belasting via waterbodems en de lucht een
rol. Tenslotte kunnen ook door calamiteiten nog stoffen in het water terechtkomen; gegevens daarover waren niet
bekend. Opgeloste en gesuspendeerde
stoffen verdwijnen uit het stadswater door
waterafvoer en door afbraak. Voor zwaardere deeltjes geldt dat ze door bezinking
wel uit het stedelijk oppervlaktewater,
maar niet uit het stedelijk watersysteem
verdwijnen.

•
1
I
I
•

Afb. -I - Weergave eau de
samengestelde waterbalans
voor Leeuwarden.
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Alb. 5 - Weergave van de samengestelde massabalansen voor enkele prioritaire sloffen.

betrokken; geschat isnudatmet hetkoelwater eenjaarlijkse hoeveelheid van
± 2.500 tonchloride inde stadswateren
terechtkomt, wat circa 30% vande restterm verklaart.
Voor fosfor enstikstof lijken de verontreinigingsbronnen iets te zijn overschat.
Hier speelt evenwel het niet-conservatieve
gedrag van denutriënten een rol, bijvoorbeeld opname door algen of sedimentatie
met slib. Anderzijds kunnen ookde
aangehouden emissies uitderwzi, een
belangrijke post opde nutriëntenbalans,
minder representatief zijn daneerst werd
aangenomen.
Het beeld voor de microverontreinigingen
verschilt perverbinding. Debalans voor
gamma-HCH (lindaan) wordt nieterg
betrouwbaar geacht omdat dein het
oppervlaktewater gemeten concentraties
dicht bijdedetectiegrens liggen en dus
onnauwkeurig zijn. Voor chroom, koper,
kwik en zink lijken de geïnventariseerde
verontreinigingsbronnen hoger te zijn
ingeschat danopbasis vande jaarbalansen kan worden geconcludeerd.Het
is echter ook mogelijk datereensterke
mate van bezinking van destoffen in de
stadsgrachten optreedt. Voor lood ennikkel
lijken nog éénofmeerdere verontreinigingsbronnen onbekend ofonderschat te
zijn. Voor nikkel wordt nalevering uit de
waterbodem niet uitgesloten, geziende
zeer hoge gehalten diedaarin werden
aangetroffen. Voor lood ontbreekt mogelijk

een toevoeging door afspoeling van straatvuil via regenwaterriolen.
Discussie
Om meer inzicht te krijgen inde haalbaarheid van dealgemene milieukwaliteit in het
stedelijk watersysteem van Leeuwarden is
nader gekeken naar hetrelatieve aandeel
van de vervuilingsbronnen voor
probleemstoffen (die denorm overschrijden). Daarvoor zijn voor die stoffen
indicatieve massabalansen opgesteld.
De balansen zijn verkregen door modelberekeningen metDUFLOW. Volstaan is
met eenvereenvoudigde schematisatie
van hetwatersysteem, eenvoudige procesvergelijkingen eneenstatische modeltoepassing. Devoornaamste invoer werd
gevormd door eenbeperkt aantal, maar
uitgekiende, metingen aande waterbeweging endewaterkwaliteit en (bewerkte)
literatuurgegevens. Hen uitgebreide kalibratie van hetmodel kon bijgebrek aan
gegevens niet plaatsvinden. Daarvoor
zouden aanvullende meetcampagnes nodig
zijn, hetliefst over meerdere (drogeen
natte) jaren. Aan dehand van een vergelijking tussen berekende eneenbeperkt
aantal gemeten chloridegehalten heeft wel
een eerste ijking plaatsgevonden.
Voor destoffen isvooralsnog uitgegaan
van eenconservatief gedrag. Deze vereenvoudiging isgezien dekorte verblijftijden
van hetwater indestad voor de meeste
stoffen wel terechtvaardigen. Afwijkingen

mogen verwacht worden voorde
nutriënten (reactieprocessen) envoor
microverontreinigingen (bindingaan
zwevende stof). Degekozen pragmatische
benadering voor hetopstellen van de
water- enstofbalansen voor de stad
Leeuwarden levert evenwel alheel bruikbare gegevens op. Voor demeeste stoffen
kon nog geen sluitende balans worden
opgesteld, deels doordat mogelijk niet alle
(verontreinigings-)bronnen bekend zijn,
deels omdat nog geen rekening is
gehouden methetspecifieke gedrag van
de stoffen enfactoren alsberging.De
resttermen lijken evenwel in verhouding
tot debekende en/of gemeten vrachten
gering (10-20%), met uitzondering van
kwik. Wanneer echter zowel indeaan-als
in afvoer posten ontbreken, dankanhet
belang van derestterm door vertekening
onderschat zijn.
Uit demassabalansen kan worden geconcludeerd datdestad Leeuwarden voor
vele stoffen (netto) fungeert alseen doorvoer. Hetwater uitdeFriese boezem
vormt voor enkele probleemstoffen de
grootste 'input' indestad, zodathet
boezemwater eenaanzienlijke bijdrage
levert aandebelasting van stedelijk watersysteem. Voor stikstof, fosfor,
gamma-HCH enenkele zware metalen
(chroom enkwik eninminder mateook
voor zink) lijkt derwzi verantwoordelijk
voor een relatief groot deel vande totale
verontreiniging. Derwzi-emissievan
stikstof en fosfor zal, door de uitvoering
van reductie maatregelen inhetkader van
het Rijn- enNoordzee-actieplan in de
nabije toekomst sterk verminderen.
Mogelijk wordt door die maatregelen
gelijktijdig de emissie vanzwevende stof
en dedaaraan gehechte zware metalen
door demaatregelen teruggebracht. In dat
geval wordt debetekenis vande belasting
door hetboezemwater groter.
Vervolg
Dankzij demodelstudie ismeer inzicht
ontstaan indesamenhang ende opbouw
van hetwatersysteem ende relatieve
bijdrage vandebelangrijkste vervuilingsbronnen. Opditmoment kunnen evenwel
nog geen uitspraken worden gedaan over
de haalbaarheid vandeAMK inde stadsgrachten van Leeuwarden. Daarvoor
zullen eerst (modelmatig) verschillende
herstelmaatregelen moeten worden doorgerekend. Inhet lopende REGIWA-project
wordt daarin voorzien. Opdiemanierkan
een gericht maatregelenpakket worden
afgeleid meteenzogroot mogelijk milieurendement. Zeker isdatLeeuwarden voor
het bereiken van dedoelstellingen voor
een belangrijk deel afhankelijk isvan de
kwaliteit vanhet boezemwater.
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Naast modelberekeningen zullen in 1994
mogelijk ook enkele maatregelen op
kleine schaal worden uitgeprobeerd. In
het project zal, naast het boezemsysteem,
ook aandacht worden geschonken aan de
waterkwaliteit in de vijverpartijen, die in
het vooronderzoek slechts heel globaal
zijn betrokken. Voor de meer of minder
van het boezemwater geïsoleerde vijvers
worden herstelmaatregelen vooral in de
richting van riooloverstorten, baggeren en
herinrichting gezocht.
Naast het treffen van fysieke maatregelen
kunnen ook verbeteringen in de waterb o d e m )kwaliteit worden bereikt door een
betere afstemming van het beleid en/of
beheer. Daarnaast kan ook een verschuiving van prioriteiten binnen het vigerende
beleid soms al een aanzienlijke versnelling
doen ontstaan in de beoogde effecten.
Daarom wordt in het REGIWA-project ook
hieraan aandacht besteed. Hierop wordt in
een volgend artikel verder ingegaan.
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Daarnaast verwacht hij een vergrootte
belangstelling voor het verziltingsprobleem
en benadrukt hij de mogelijkheden van de
kennis die de gezamenlijke SWIMgangers hebben. Het opzetten van pilotstudies voor met name de controle over
zoutwaterintrusie ziet hij als een logische
stap. Tenslotte spreekt prof. Van Dam de
wens uit dat er een vruchtbare samenwerking kan ontstaan tussen de SWIM en
andere organisaties (FAO).
Pierre Kamps, Gemecntewaterleidingen
Amsterdam
Sander Geenen, Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs b.v., voorheen
Gemeentewaterleidingen Amsterdam
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Inmiddels hebben 19 gemeenten langs de
Maas zich aangesloten bij het POMproject. Zij hebben ook cessie-overeenkomsten met de gemeente Rotterdam
gesloten en hun schadeclaims voor het
bergen van verontreinigd slib uit hun
havenbodems ingebracht in het POMproject.
Voordat de veroorzakers van de verontreinigingen worden aangesproken op hun
verantwoordelijkheid heeft technisch en
juridisch onderzoek plaats, ter vaststelling
van oorzakelijk verband, schade en toerekenbaarheid. Op basis van deze gegevens
wordt getracht met de desbetreffende
lozers afspraken te maken over de
vermindering van de lozing van schadelijke
stoffen in het Maaswater. De gegevens
worden hierbij vertrouwelijk behandeld.
Als mocht blijken, dat het niet mogelijk is
om afspraken te maken, dan rest
Rotterdam niets anders dan de schade te
verhalen langs juridische weg.
(Gezamenlijk persbericht NPB/POM)

Overlegorgaan Nationaal Park
de Biesbosch sluit zich aan bij
Project Onderzoek Maas
1 let Overlegorgaan Nationaal Park de
Biesbosch (NPB) heeft op 7 december
1994 een cessie-overeenkomst met de
gemeente Rotterdam gesloten in het kader
van het Project Onderzoek Maas (POM).
Namens Rotterdam was wethouder
Herman van den Muijsenberg (onder
andere milieu) daarbij aanwezig.
Het NPB machtigt de gemeente
Rotterdam om namens hem afspraken
met lozers te maken over het terugdringen
van de verontreinigingen van het Maaswaier. Deze verontreinigingen schaden de
ecologische en recreatieve belangen van
het NPB. Toevoeging van de ecologische
en recreatieve belangen van het NPB
verbreedt het draagvlak van het POMproject aanmerkelijk.
De gemeente Rotterdam is in 1992 met
het POM-project gestart, in samenwerking
met het Waterbedrijf Europoort en het
NV Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch. Doelstelling van het POM-project
is om in het jaar 2000 een zodanige
kwaliteit van het Maaswater te bereiken,
dat alleen eenvoudige en vooral natuurlijke zuiveringsmethoden toegepast
behoeven te worden voor de bereiding
van een goede kwaliteit drinkwater.
IIet NPB streeft naar een kwaliteit van het
Maaswater, die geen schade toebrengt aan
de ecologische en recreatieve functie en
de natuurontwikkeling van het Nationaal
Park de Biesbosch.
Het POM-project beoogt ook de kwaliteit
van de havenbodems te verbeteren.

ff V.

N Watertorenprijs
W 1994
De Nederlandse Watertoren Stichting
(NWS) heeft samen met NV Delta Nutsbedrijven met ingang van 1994 een jaarlijks toe te kennen prijs voor de beste of
meest originele vorm van hergebruik van
een watertoren ingesteld. Deze prijs ter
grootte van ƒ 1.000,- draagt de naam
'watertorenprijs'. Dit bedrag wordt door
NV Delta Nutsbedrijven ter beschikking
gesteld. Het bestuur van de NWS treedt
op als jury en heeft besloten de prijs voor
1994 toe te kennen aan de Culturele Raad
Vlissingen voor het door deze raad
beheerde Centrum voor Hedendaagse
Kunst in de watertoren te Oost-Souburg.
De uitreiking zal eind januari 1995 plaatsvinden in de watertoren.
De toren wordt gebruikt voor exposities
van hedendaagse beeldende kunst. Door
een verbouwing in 1994 is de toren beter
hiervoor geschikt gemaakt. Daarbij is er
naar gestreefd het oorspronkelijke
karakter van de toren zo veel mogelijk te
behouden. Naar de mening van de NWS
is daarbij een optimum bereikt en kan de
bezoeker zowel van de geëxposeerde
kunst als van het oorspronkelijke watertoreninterieur een goede indruk krijgen.
Inlichtingen over de exposities van hedendaagse kunst in de watertoren bij de
Culturele Raad Vlissingen, 01184-1 6672.

