Variaties in gehalten aan vluchtige aromatische koolwaterstoffen in het
ondiepe grondwater

Inleiding
Het in 1987 door het ministerie van
VROM ingevoerde indicatief bodemonderzoek heeft als doel inzicht te krijgen
in de kwaliteit van grond en grondwater
op een onverdachte lokatie. In de Voorlopige Praktijkrichtlijnen (VPR) worden
richtlijnen gegeven voor bemonsteringswijze, analysepakket en bemonsteringsdichtheid [Ministerie van VROM, 1985].
Voorts heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een standaardopzet
voor het indicatief onderzoek opgesteld
[DHV, 1986],
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De analyseresultaten worden getoetst aan
de toetsingstabel, behorende bij de
Leidraad Bodembescherming van het
ministerie van VROM [VROM, 1991],
Omtrent de praktische uitvoerbaarheid
van een bodem- en grondwateronderzoek
blijken zich enkele complicaties voor te
doen [Van de Schuit etal, 1989]. De
bemonsteringstechniek, monsterbehandeling en analysetechnieken kunnen
bijvoorbeeld een aanzienlijke bron van
variatie in gehalten zijn. Vooral vluchtige
koolwaterstoffen leveren hierbij
problemen op. Verder kan een strikte
hantering van referentie- en toetsingswaarden uit de Leidraad Bodembescherming moeilijkheden opleveren,
aangezien onder natuurlijke omstandigheden processen werkzaam kunnen zijn
die tot overschrijding van de normwaarden kunnen leiden [Bouwmans et al,
1986; Pedroli etal, 1988; Maasdam et al,
1990, Van de Schuit etal, 1989].
Hcrbcmonstenngen bij OMEGAM
Vanwege de mogelijke variatie in de
gehalten van de verschillende elementen
en verbindingen in het grondwater wordt
binnen OMEGAM regelmatig herbemonsterd (binnen 2 à 3 weken) om na
te gaan of eerder aangetroffen verontreinigingen daadwerkelijk nog aanwezig
zijn. Wanneer bij herbemonstering een
concentratie in dezelfde orde van grootte
is aangetroffen, wordt aangenomen dat
deze stof inderdaad in die concentratie
aanwezig is. Regelmatig wijken de
gehalten bij herbemonstering aanzienlijk
af van die van de eerdere bemonstering.
Vooral vluchtige koolwaterstoffen en
enkele metalen geven soms grote variaties
te zien. In die gevallen wordt het verschil

Samenvatting
In het kader van het indicatief onderzoek worden in onverdachte terreinen
grondwatermonsters onderzocht op onder meer vluchtige aromatische koolwaterstoffen. De grondwatermonsters worden geacht representatief te zijn voor het
gehele terrein. In dit onderzoek is gepoogd na te gaan hoe groot de variaties
kunnen zijn van gehalten aan vluchtige aromatische koolwaterstoffen in
grondwater in ruimte en tijd. Hiertoe is een aantal peilfilters maandelijks
bemonsterd op een terrein in Amsterdam, waar deze stoffen in verhoogde mate
zijn aangetroffen. Uit het onderzoek blijkt dat de variatie van gehalten in zowel
ruimte als tijd zeer groot is. Hiervoor kan nog geen eenduidige verklaring worden
gegeven. Verder blijkt een afpomptijd van 3 minuten (totaal ongeveer 10 liter
water) voor monstername onder deze omstandigheden voldoende te zijn.
Aanbevolen wordt op korte termijn een uitgebreid onderzoek uit te voeren,
waarbij zowel de ruimte- en tijdsvariatie als de mogelijke oorzaken van de
variaties worden onderzocht.

verklaard door de bemonsteringwijze of
door (natuurlijke) processen die buiten de
directe invloedsfeer van de monstername
liggen.
Om een indruk te krijgen van de afwijkingen van concentraties van benzeen,
tolueen, ethylbenzeen en xylenen in het
grondwater bij herbemonstering is een
inventarisatie gemaakt van circa
250 onderzoeken, (100 heranalyses) die in
1990 door OMEGAM zijn uitgevoerd.
Hieruit is het volgende gebleken:
a. De gehalten van benzeen, tolueen en
xylenen in het grondwater zijn bij herbemonstering significant verschillend van
de gehalten bij eerste bemonstering. Aan
de voorhanden zijnde gegevens kon geen
verklaring worden ontleend voor de
geconstateerde afwijkingen van gehalten
bij herbemonstering.
b. Voor ethylbenzeen werd geen
significant verschil geconstateerd. Het
aantal waarnemingen voor deze verbinding was echter veel kleiner dan die
van de overige aromaten.
Doel van het onderzoek is een antwoord
te geven op de volgende vragen:
- hoe groot is de variatie in ruimte en tijd
van vier vluchtige aromatische koolwaterstoffen (benzeen, tolueen, ethylbenzeen
en xylenen, afgekort BTEX);
- zijn er mogelijk verklaringen te geven
voor het feit dat gehalten van stoffen bij
herbemonstering regelmatig afwijken van
gehalten bij eerdere monstername.
Mogelijke oorzaken van variaties van
gehalten
Variatiesalsgevolgvan methode van
monsterneming
Een verschil in het gehalte van een stof bij
een eerste en een tweede bemonstering
kan worden veroorzaakt door een groot
aantal factoren zoals:
- slechte plaatsing van de peilbuis

(lekkage, slechte klei-afdichting
enzovoort);
- contaminatie bij het plaatsen van de
peilbuis;
- verstoring van het hydrochemische
evenwicht door het plaatsen van de peilbuis [Schuit etal, 1989; Stuyfzand, 1983;
Zweegeman, 1990]:
* fysieke verstoring van de bodemmatrix,
waardoor deeltjes losgemaakt worden en
het fysisch-chemisch evenwicht verstoord
kan worden;
* verandering van zuurgraad en redoxpotentiaal door het toetreden van lucht;
* verdringing van het oorspronkelijke
grondwater in en rond het boorgat door
gebruik van boorwerkwater waardoor
uitwisselingsreacties, petisatie van klei en
neerslag of oplossing van bijvoorbeeld
C a C 0 3 kunnen voorkomen;
- fouten bij de monstername:
* onvoldoende water afgepompt voor de
monstername. Volgens de VPR [DHV,
1986] moet voor de monstername
minimaal het toegepaste volume
boorwerkwater plus drie maal de boorgatinhoud worden afgepompt, om vers
grondwater te bemonsteren. Door tijdens
het afpompen regelmatig pH en elektrisch
geleidingsvermogen (EG) te meten, kan
uit het verloop van deze waarden een
indicatie verkregen worden van de juiste
afpomptijd;
* een te hoog afpompdebiet (veel
turbulentie) kan een verstoring veroorzaken van het bodem-waterevenwicht
[Schuit, 1990], fijne bodemdeeltjes kunnen
losgemaakt worden en het filtergedeelte
kan verstopt raken, verder kan door leegpompen van de peilbuis ('strippen') lucht
in de bodem rond het filtergedeelte
intreden. McAlary etal.[1987] vonden
afnames van gehalten aan vluchtige koolwaterstoffen in grondwater tot 70% nadat
de peilbuis een uur voor bemonstering
helemaal leeggepompt was. In de VPR
wordt aanbevolen zó langzaam af te
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pompen dat er slechts een beperkte daling
van het water in de peilbuis optreedt;
* te lange wachttijd tussen schoonpompen
en monstername, in de VPR wordt een
wachttijd aanbevolen van ongeveer een
week bij peilfilters tot 5 m beneden maaiveld, waarna direct voor de monstername
de peilbuis nogmaals wordt schoongepompt. Bijgronden met een lage
permeabiliteit (langzame toestroming van
het grondwater en een snelle daling van
het water in de peilbuis tijdens afpompen)
wordt de peilbuis soms enkele uren of
zelfs een dagvoor monstername schoongepompt. Bijbemonstering op vluchtige
stoffen moet deze bemonsteringsmethode
echter worden afgeraden [McAlary et al,
1987];
* ongeschikte monstername-apparatuur,
bijvoorbeeld vacuümpomp voor
bemonstering van vluchtige koolwaterstoffen;
* contaminatie tijdens het bemonsteren;
* slechte verpakkingsmethode grondwatermonster, luchtbel in monsterfles bij
bemonstering vluchtige stoffen;
* slechte conserveringsmcthode
(aanzuren, filtratie, koeling monster)
[Harmsen etal, 1983];
- fouten bij de analyse van grondwatermonsters.
De VPR is opgesteld om tot een uniforme
monstername te komen om bovengenoemde factoren van variaties uit te
sluiten.
Variatiesvan gehalten alsgevolgvan andere
factoren
Verschillen in gehalten kunnen ook
worden veroorzaakt door factoren die
buiten de directe invloedssfeer liggen van
de bemonsteringswerkzaamheden, zoals
aanvoer of verwijdering van verontreinigingen door grondwaterstromingen of
door veranderingen in concentraties van
stoffen in het grondwater als gevolg van
biodegradatie, neerslag en verdamping.
De volgende factoren kunnen invloed
hebben op de aanwezigheid en verspreiding van koolwaterstoffen inhet
grondwater [Loch, 1988; Verheijen, 1985;
Zoeteman etal, 1981]:
- oplosbaarheid en mobiliteit
Op basis van de lipofilteit (apolariteit) van
een stof (uitgedrukt in de K^-waarde) en
het organische stofgehalte van een grond
kan met behulp van door Karickhoff
[1981] en door Schwarzenbach [1981]
afgeleide theoretische vergelijkingen een
schatting worden gemaakt van de verdeling van een stof over de vaste en de
vloeibare fase. Op grond hiervan kunnen
schattingen worden gedaan over de
relatieve verplaatsingssnelheid van koolwaterstoffen ten opzichte van het grond-
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water. Het blijkt dat de relatieve snelheid
sterk afhankelijk is van organische stofgehalten in de bodem en in mindere mate
van het poriënvolume en de dichtheid van
de vaste fase.
- biodegradeerbaarheid
In oppervlaktewater kunnen koolwaterstoffen worden omgezet door biodegradatie, chemische oxydatie en
fotolyse. In grondwater dringt geen licht
door, de pH is vrij constant en er is
meestal weinig zuurstof beschikbaar.
Omzettingsreacties kunnen echter worden
versneld onder invloed vanbiokatalysatoren (enzymen) van microorganismen. Veel van deze omzettingsreacties zijn sterk afhankelijk van beschikbaarheid van zuurstof (redoxpotentiaal),
van de temperatuur en van de concentratie waarin een stof in de bodem voorkomt. Hoge concentraties (> 10mg/l)
blijken gemakkelijker te kunnen worden
omgezet in lage concentraties dan lage
concentraties (< 100/^g/1) in zeer lage
concentraties. Stoffen met zeer lange halfwaardetijden blijken slechts in geringe
mate in het grondwater voor te komen
vanwege de sterke adsorptie aan de vaste
fase. Voorts is de beschikbaarheid van een
voedingsbodem voor de microorganismen bepalend voor de afbraaksnelheid. Doordat slechts een deel van de
in de bodem aanwezige hoeveelheid
organische verbindingen in oplossing isen
biodegradatie bijlage concentraties niet of
slechts langzaam verloopt, is de afbraak
van organische verbindingen in de bodem
een traag proces.

wel een potentiële factor van belang is.Bij
hoge grondwaterstanden en bodems met
een grove textuur, waar diffusie van gasin
de vrije bodemporiën naar de lucht
gemakkelijker optreedt en bij gunstige
wind- en temperatuurscondities kan
verdamping een rol van betekenis spelen.
Ook in het diepe grondwater kunnen
grote variaties voorkomen en gehalten aan
koolwaterstoffen [O-Rivett etal, 1990;
Ronen etal, 1981].
Veldonderzoek
Beschrijving onderzoekslokatie
Op een terrein te Amsterdam-ZO zijn
5 peilbuizen geplaatst tot ongeveer
m.v. -3,0 m voor de bemonstering van het
ondiepe grondwater (afb. 1).Het filtergedeelte bevindt zich tussen m.v.-2,0en
m.v. -3,0m. Bijplaatsing van de peilbuizen is gewerkt volgens de voorlopige
praktijkrichtlijnen [VROM, 1985]. Bijde
keuze van deze lokatie was het van belang
dat de bodemopbouw homogeen was,dat
er een aromatenverontreiniging aanwezig
was en dat de lokatie minimaal negen
maanden voor onderzoek beschikbaar zou
zijn (afb.2).
De bovenste 4 m van de bodem bestaat
uit matig grof zand (ophooglaag). Van
circa m.v.-4,0 tot m.v.-7,0 is een kleiige
veenlaag aangetroffen (Hollandveen), die
relatief ondoorlatcnd is.
Op het terrein was in het verleden een
autosloperij gevestigd en op het aangrenzende terrein is een ernstige verontreiniging met aromaten aangetroffen,
zodat de verwachting wasdat het grondwater op dit terrein met aromaten verontreinigd zou zijn.
In afbeelding 3 zijn de grondwaterstanden
in meters ten opzichte van maaiveld van
de peilfilters a, c,e, fen g aangegeven
(linker y-as). Voorts is de gemiddelde
temperatuur van het grondwater in deze
vijf peilfilters op de bemonsteringsdata

- vluchtigheid
Uit onderzoeken van Anderson etal
[1991], Giger etal. [1981] en Park etal
[1988] blijkt dat in veldsituaties verdamping van stoffen uit het grondwater
geen grote rol speelt, terwijl laboratoriumexperimenten laten zien dat verdamping
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eerste monsterneming heeft plaatsgevonden vóór afpompen en de vierde
monsterneming na negen minuten (en
circa 27 liter water). Het doel van deze
werkwijze was na te gaan of de tijdsduur
van afpompen vóór monsterneming
invloed heeft op gehalten aan aromaten in
grondwater en hoe groot hel verloop in
gehalten aan aromaten in het grondwater
tijdens het afpompen is.
ad 2
De ruimte- en tijdsvariatie van gehalten
aan aromaten in de vijf peilfilters is na
afloop van het onderzoek onderzocht.
Voorts is onderzocht of een eventuele
variatie in gehalten mogelijk samenhangt
met één van de andere onderzochte
parameters (pH, EC, temperatuur, grondwaterbeweging, neerslag en verdamping).
Monstername enanalysetechnieken
Vóór de eerste grondwatermonsterneming
werden de peilfilters grondig afgepompt
(afpompdebiet circa 3 l/min. Bij het
afpompen werd gebruik gemaakt van een
motorpompje of van een vacuümpomp.
De monstername vond plaats met behulp
van een handslangenpomp.
Vóór monsterneming is de grondwaterstand ten opzichte van maaiveld bepaald
en zijn pH, elektrische geleidbaarheid
(EC) en temperatuur van het grondwater
bepaald.
Monsterneming voor de analyse van
vluchtige aromaten is uitgevoerd volgens
VPR B85-19. Analyse is uitgevoerd
volgens VPR C85-10 (purge & trap
methode), waarbij regelmatig confirmatie
met GC/MS (gaschromatografie-massaspectrometrie) is uitgevoerd.

datum

weergegeven (rechter y-as). De grondwaterstand tijdens de bemonsteringsperiode varieerde tussen circa m.v. -2,0 m
en m.v. -0,6 m en de grondwatertemperatuur varieerde tussen 7 en 17°C.
Op het onderzochte terrein is een verzadigde doorlatendheidsproef uitgevoerd
met behulp van de omgekeerde boorgatmethode. Hiertoe is een bekende hoeveelheid water in een peilbuis geïnjecteerd,
waarbij met een drukopnemer de daling
van het waterpeil werd geregistreerd. Uit
de hierdoor verkregen curve van het
waterpeil tegen de tijd is de verzadigde
doorlatendheid afgeleid. Deze bedroeg
circa 5 m/etmaal. Voorts is de globale
stromingsrichting en de stroomsnelheid
van het grondwater bepaald (in februari
1992) met stijghoogten in de peilbuizen
(ook op omleggend terrein) en de Darcyvergelijking. Hieruit bleek dat de
stromingsrichting van het freatische

grondwater zuidwaarts is gericht (zie
afb. 1). De stromingssnelheid van het
freatische grondwater bedroeg ongeveer 1
à 2 m per 100 dagen, waarbij aangetekend
moet worden dat dit een momentopname
is.
Bij het plaatsen van de peilfilters zijn
zintuiglijk geen verontreinigingen aangetroffen.
Uitvoeringvan hetonderzoek
Het onderzoek richtte zich op de volgende
factoren:
1. variatie in gehalten door verschillen in
moment van monstername en afpomptijd;
2. variatie in gehalten in ruimte en tijd.
ad 1
Eén peilfilter (c) is maandelijks vier maal
achtereen bemonsterd, waarbij tussen
iedere monsterneming gedurende drie
minuten grondwater is afgepompt met een
debiet van circa 3 liter per minuut. De

Resultaten
Afpompvanatie
In de afbeeldingen 4a tot en met 4d is het
verloop weergegeven van gehalten aan
aromaten in peilfilter c. Uit de grafieken
blijkt dat de gehalten van de vier
aromaten vóór afpompen (cl) steeds laag
waren, terwijl na drie minuten (en circa
9 liter afgepompt water) de gehalten al
vrijwel gestabiliseerd zijn (c2).
Ruimte- en tijdsvariatie
In de afbeeldingen 5a tot en met 5e is het
verloop van de gehalten van de aromaten
na negen minuten afpompen gedurende
acht maanden weergegeven. Uit de afbeeldingen blijkt dat de gehalten aan
sterke wisselingen onderhevig zijn. Zowel
de variatie aan gehalten per peilbuis in de
tijd als het verschil in gehalten tussen de
peilbuizen onderling op een bepaald
tijdstip is groot.
Een duidelijke correlatie in gehalten van
de vier onderzochte aromaten tussen de
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4/ft- 4 -Afbeeldingen 4at/m4d:gehalten van viervluchtige aromatische koolwaterstoffen inéén peilfiker (c). Hetpeilfiker is steeds viermaalbemonsterd, vóórafpompen (cl),
na3 minuten(c2),na 6 minuten(c3)enna 9minuten(c4) Letop: deschaalvan degrafieken is verschillend.

verschillende peilfilters kan niet worden
waargenomen. Overigens moet worden
opgemerkt dat bemonstering een
momentopname is. Eigenlijk mogen de
monsterpunten in de grafieken niet met
lijnen worden verbonden.
Bespreking onderzoekresultaten
Moment van monsterneming alsoorzaak van
variatie ingehalten
Uit de afbeeldingen 4a tot en met 4d blijkt
dat er een duidelijk verband is lussen
afpompduur en gehalten aan aromaten.
Bij monsterneming vóór afpompen
(curves cl) zijn de gehalten steeds
aanzienlijk lager dan na afpompen. Dit
wordt veroorzaakt door vervluchtiging van
het water in de peilbuis. Na drie minuten
afpompen (circa 9 1 water) treedt al een
stabilisatie van de gehalten op, zodat op
deze lokatie met drie minuten afpompen
kan worden volstaan. Wanneer de tijds-

duur van afpompen verlengd werd naar
20 minuten trad ook geen significante
verandering in gehalten op.
Geconcludeerd kan worden dat op de
onderzochte lokatie de eisen van de VPR
voor de minimale afpomptijd voor grondwatermonstername voldoen.
Variatiesvan gehalten in ruimte entijd
De verandering van de gehalten in de tijd
is erg groot. Gehalten aan benzeen, ethylbenzeen en xylenen variëren van de
detectiegrens tot vele malen de respectievelijke C-waarden binnen verloop van
enkele maanden.
Voorts is het verschil in gehalten tussen
de peilbuizen onderling op een bepaald
:ijdstip zeer groot, dit ondanks de
afstanden van slechts enkele meters
tussen de peilbuizen.
Verder vertoont het verloop in gehalten
voor de verschillende stoffen in een peil-

buis niet altijd hetzelfde patroon. Vooral
het gehalte aan benzeen heeft vaak een
ander verloop dan die van de overige
aromaten.
Bij het bemonsteren is een uniforme
werkwijze toegepast. Er wordt vanuit
gegaan dat de variaties in gehalten
worden veroorzaakt door factoren die
buiten de invloedsfeer van de monsternemer liggen.
Variantie-analyse (variabelen: datum,
plaats en stof) en t-test [Huizingh, 1989]
zijn uitgevoerd om na te gaan of er
statistisch significante relaties bestonden
tussen variaties en gehalten in ruimte en
tijd en om te toetsen of de variaties
verklaard kunnen worden uit éen van de
onderzochte variabelen (pH, EC, grondwatertemperatuur, -stroming en
-fluctuaties, neerslag en verdamping). Met
geen van beide tests konden echter
significante verbanden worden aan-
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getoond. Variaties vanpH en ECin zowel
tijd alstussen de peilfilters onderling
waren minimaal en konden geen verklaring bieden voor de variaties in
gehalten. Grondwatertemperatuur, grondwaterstand, neerslagoverschot (P-E,
afb. 2) en grondwaterstromingen zijn voor
de vijf peilbuizen gelijk, zodat dit ook geen
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Afb. 5 - Afbeelding
5a t/m 5e: verloop van
gehalten van vier
vluchtige aromatische
koolwaterstoffen ophet
onderzoeksterrein.

directe verklaring kon bieden voor de
onderlinge verschillen in gehalten. Ook
koppeling van relatieve snelheden vande
aromaten aan grondwaterstromingsnelheid en -richting leverde geen verklaring voor variaties in gehalten vande
verschillende stoffen in de tijd en tussen
de vijf peilfilters onderling.

Voor een duidelijke koppeling tussen
oorzaken en gevolgen ontbreekt kennis
van teveel factoren:
- betere kennis vande hydrologische
situatie (stromingsrichting en -snelheid
van het grondwater gedurende de gehele
periode, nauwkeurigere gegevens over
grondwaterstanden);
- betere kennis vande lokaties vande
bron(nen) van verontreiniging;
- betere kennis vande invloed van
neerslag, verdamping, grondwater- en
luchttemperatuur en grondwaterstand op
gehalten aan aromaten (verdunning van
de oplossing bijzware neerslag, directe
verdamping vluchtige stoffen bij hoge
grondwaterstanden, hoge temperaturen en
wind);
- betere kennis van gedragingen en
eigenschappen vande onderzochte
stoffen, hiervoor moet een betere
koppeling worden gemaakt tussen
laboratoriumonderzoek en veldonderzoek;
- meer gegevens over gehalten en
variabelen in de tijd: variaties van
gehalten zijn onderhevig aan schomme-
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lingen op verschillende termijnen, als
gevolg van seizoensinvloeden, weerkundige invloeden, hydrologische
invloeden en dergelijke. De verschillende
invloeden kunnen worden gesommeerd
en leveren een totaal op. Mogelijk dat dit
totaal aan factoren een verklaring kan
geven voor variaties van gehalten. In het
kader van dit onderzoek kon het belang
van de verschillende invloeden op de
tijdsvariatie echter nog niet worden vastgesteld. Hiervoor is een uitgebreid
vervolgonderzoek nodig.
Conclusies
Uit het onderzoek is gebleken dat voor
bemonstering van de vluchtige aromatische koolwaterstoffen benzeen, tolueen,
ethylbenzeen en xylenen op de onderzochte lokatie een afpomptijd van drie
minuten volstaat.
Verder is gebleken dat variaties in
gehalten aan de vluchtige aromaten in het
grondwater groot zijn. Dit geldt zowel
voor variaties in ruimte als in tijd.
Statistische toetsing van de gegevens met
behulp van ANOVA en t-test heeft echter
geen significante verbanden tussen
gehalten en verklarende factoren
opgeleverd. Bij het zoeken naar een
verklaring van de ruimte- en tijdsvariatie
kan alleen naar mogelijke oorzaken
gespeculeerd worden. De onderzoekopzet
was enerzijds te kleinschalig (te weinig
peilbuizen en monsternemingen) en
anderzijds te grootschalig (te veel
variabelen in het veld). Om gerichte
uitspraken te kunnen doen over oorzaken
van variaties in gehalten aan aromaten in
het grondwater zou een meer uitgebreid
veld- en laboratoriumonderzoek noodzakelijk zijn. Dergelijk onderzoek zou op
korte termijn uitgevoerd moeten worden
vanwege het grote maatschappelijk belang
en de hoge kosten, die met bodem- en
grondwateronderzoeken en hieruit voortvloeiende bodemsaneringen gemoeid zijn.
Tot dusverre is er onvoldoende onderbouwing van de maatstaven voor
monsternamedichtheid, wachttijd voor
monsterneming na plaatsing van peilbuizen en geldigheidsduur van bepalingen
van gehalten van (vluchtige) stoffen in het
grondwater. Van overheidswege zouden
hiervoor op korte termijn maatregelen
genomen moeten worden.
Zolang dit onderzoek niet is uitgevoerd,
blijft het wenselijk om herbemonsteringen
uit te voeren als verhoogde waarden aan
vluchtige aromaten in het grondwater zijn
aangetroffen.
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Dienst Getijdewateren wordt
Rijksinstituut voor Kust en Zee
De Dienst Getijdewateren van Rijkswaterstaat ondergaat per 1januari 1994
een naamsverandering. De nieuwe naam
van de dienst wordt Rijksinstituut voor Kust
enZee.Minister Maij-Weggen (Ven W)
heeft dat onlangs besloten. Met de nieuwe
naam wordt het werkterrein van de waterstaatsdienst duidelijker aangegeven.
Het Rijksinstituut voor Kust en Zee levert
als onderdeel van het directoraat-generaal
Rijkswaterstaat van het ministerie van
V en W adviezen en gegevens op het
gebied van duurzaam gebruik van
estuaria, kusten en zeeën en op het gebied
van bescherming tegen overstroming door
de zee. Het Rijksinstituut voor Kust en
Zee ontwikkelt en onderhoudt daartoe de
kennis- en gegevensinfrastructuur.
(Persbericht Ven W)

