Ontarsening van drinkwaterslib van Nederlandse waterleidingbedrijven

Voordracht uit de 42e vakantiecursus in drinkwatervoorziening 'Recente relevante omwikkelingen met betrekking tot de drinkwatervoorziening',
gehouden op 11en 12januari 1990 aan de TU Delft.

Inleiding
In de notitie 'Preventie en hergebruik van
afvalstoffen' [12] en in het Nationaal
Milieubeleidsplan 'Kiezen of verliezen' [11]
wordt uitvoerig aandacht besteed aan de
preventie, de verwerking en het hergebruik van afvalstoffen. Voor de
verwijdering van afvalstoffen zijn
doelstellingen geformuleerd, die een
verschuiving te zien geven van storten van
afval naar verbranden, hergebruik, nuttige
toepassing en preventie.
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In tabel LI ontleend aan bovenvermelde
stukken, worden verwijderingsdoelstellingen gekwantificeerd.
Geconstateerd mag worden, dat er sprake
is van een duidelijke accentverschuiving.
Geleidelijk aan moet steeds minder ruimte
worden gegeven aan de optie storten.
In termijnen wordt uiteindelijk in het
jaar 2000 een volume-reductie nagestreefd
van ruim 80% ten opzichte van 1988.
Aan de doelstelling wordt vorm gegeven
door zowel te pleiten voor meer afvalverbranding, als voor het stimuleren van
hergebruik en nuttige toepassing. In het
kader van vermindering van milieubelasting dient bovendien nog een
bijdrage te worden geleverd via een meer
brongerichte aanpak, dat wil zeggen
vermindering van de afvalproduktie.
Hergebruik of nuttige toepassing vraagt in
het algemeen om een kwaliteitsverbetering van de afvalstof. In dat
verband is het dan ook belangrijk te weten
of de afvalstof onder de Wet chemische
afvalstoffen valt.
In het Nationaal Milieubeleidsplan [11]
wordt gewezen op de belangrijke rol, die
de waterleidingbedrijven spelen zowel bij

Samenvatting
Veel drinkwaterleidingbedrijven in Nederland produceren WCA-slib op grond
van een te hoog arseengehalte. Ontarsening van dit slib betekent veel minder
inspanning bij het vinden van een definitieve bestemming, terwijl hergebruik c.q.
nuttige toepassing van het slib tot de mogelijkheden behoort. Een verwijdering
van arseen tot 85-95% is mogelijk door middel van een thermochemische
ontsluiting. Bij 400-500°C wordt de organische stof volledig geoxydeerd.
In aanwezigheid van soda wordt bij een temperatuur van 800-900°C het aan de
slibmatrix gebonden arseen vervolgens omgezet in extraheerbaar natriumarsenaat.
Extractie met water geeft een oplossing van natriumarsenaat. Het arsenaat kan
vervolgens uit de extractfase worden verwijderd door het te precipiteren als
calciumarsenaat hetzij direct in een pellet-reactor, of na concentratie op een
anionenwisselaar. Met name sterk ijzerhoudende slibsoorten, waaronder veel
coagulatie- en grondwaterslibsoorten vallen, kunnen op deze wijze hun
'Wca-karakter' verliezen, zodat hergebruik (als vlokmiddel) of nuttige toepassing
van de ijzeroxydecomponent (H 2 S-binding) mogelijk wordt.

het beheren van het milieu (het signaleren
van veranderingen, het water- en natuurbeheer), als ook bij het leveren van
structurele bijdragen inzake opslag en
verwerking van het (voor een belangrijk
gedeelte als chemisch afval geldende)
zuiveringsslib. Hierbij gaat het om het
treffen van zowel brongerichte als effectgerichte maatregelen.
De waterleidingbedrijven zullen enerzijds
hun aandacht vooral dienen te richten op
ontwikkeling van effectieve, minder
milieubelastende zuiveringstechnieken/
methoden, waarmee de vorming van
chemisch afval (sterk) wordt beperkt,
anderzijds op milieuvriendelijke slibverwerkingsmethoden, waarbij de ontwikkeling van ontwerpcriteria voor de
uitvoering en bedrijfsvoering van
droogbedden (IBC-criteria) een eerste
stap vormen. Van wetenschappelijke
instellingen mag hierbij de nodige
ondersteuning worden verwacht.

Afb. 1-Samenstellingvan hetdrinkwaterslib in
Nederland/1982 (8,aß. KIWA).
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Inhakend op het streven afvalstoffen te
hergebruiken c.q. een nuttige toepassing
te geven is in 1988 door de vakgroep
Gezondheidstechniek & Waterbeheersing
(TU-Delft) een onderzoek gestart, gericht
op het opheffen van het Wca-karakter van
een deel van het drinkwaterslib in
Nederland [4].Aanleiding hiertoe vormde
een oriënterend onderzoek naar de
samenstelling van het drinkwaterslib in
Nederland, uitgevoerd door KIWA, IRI en
de vakgroep G & W [8J, waaruit naar
voren kwam dat voor een aantal drinkwaterslibben de concentratiegrenswaarde
voor arseen, te weten 50 mg arseen/kg
TABEL I- Verwijderingsdoclstellingen uitgaande run
hergebruik eu preventie (exclusiefbaggerspecie en mest). droge stof, (soms ruim) werd over1988
1994
2000 schreden.
storten
verbranden
hergebruik en nuttige
toepassing
preventie

mogelijk en afvoer naar een deponie is in
principe niet toegestaan, tenzij ontheffing
wordt verleend. Reductie van het te
storten volume is derhalve gewenst en dit
vraagt, naast efficiëntere zuiveringsmethoden waarbij het chemicaliënverbruik
lager kan zijn, om hergebruik of nuttige
toepassing.
Verwijdering van arseen uit drinkwaterslib
is een eerste vereiste, wanneer men zich
realiseert, dat hergebruik/nuttige
toepassing van de afvalstof slechts is
toegestaan, wanneer de milieuschadelijke
componenten (geconcentreerd) kunnen
worden afgescheiden [12],

Het Wca-karakter van slib geeft veel
problemen bij de verwerking en het
vinden van een definitieve bestemming
voor het slib. Nuttige toepassing is niet
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waarbij reacties tussen de H 2 As0 4 /
HAs02j"-ionen en de Fe-OH groepen aan
het polynucléaire ijzerhydroxydecomplex
plaatsvinden. Afhankelijk van de pH kan
men de volgende reacties onderscheiden:

Arseen in drinkwaterslib
Het arseengehalte van het Nederlandse
oppervlaktewater reikt momenteel tot
maximaal 5 ^g As/l. In grondwater
kunnen de waarden oplopen tot 20 /vg/1.
Deze gehalten liggen duidelijk beneden de
norm voor drinkwater (50 //g/l).
In aanwezigheid van ijzer en/of
aluminium accumuleert arseen in het
drinkwaterslib door de hoge affiniteit van
arseen voor ijzer- en aluminiumhydroxyde. In afb. 1 zijn de belangrijkste
componenten van het drinkwaterslib in
Nederland voor het jaar 1982 weergegeven. Hieruit blijkt, dat arseen de
enige Wca-component is. Hoe de situatie
in 1982 was valt op te maken uit tabel I.
Ruim 40% van de jaarproduktie viel toen
op basis van droge stof onder de YC'ca.
Als gevolg hiervan liggen grote hoeveelheden arseenhoudend slib opgeslagen in
depots.
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Door ligandenuitwisseling wordt het
arsenaat sterk gebonden aan het ijzerhydroxyde. Het bij normale pH in
belangrijke mate vrijkomen van arsenaat
is alleen mogelijk na reductie van het
ferri-complex. Wil men tijdens de slibverwerking ongewenste mobilisatie van
arseen voorkomen, dan dient de
verwerking in zuurstofrijk milieu te
verlopen.

Veelvuldig wordt in de literatuur gewezen
op de sterke adsorptie van arseen- of
fosforverbindingen aan diverse ijzeroxyden [3, 5-7,13-15,17] met name aan
ferrihydriet, zijnde vers geprecipiteerd
'amorf ijzerhydroxyde', dat tijdens de
coagulatie van oppervlaktewater of door
de beluchting van grondwater ontstaat.
De adsorptie heeft een duidelijk specifiek
karakter (chemisorptie).
Bovendien kunnen opgelost ijzer en
arseen stabiele precipitaten - in het
vervolg vereenvoudigd voorgesteld als
ferri-arsenaat - vormen. Heide verschijnselen, adsoptie en coprecipitatie,
spelen - afhankelijk van de Fe/As
verhouding - een rol bij de binding van
arseen aan de slibmatrix. Hetzelfde geldt
voor het aan arseen chemisch sterk
verwante fosfor.

Ontarsening van drinkwaterslib
Toepassing van een methode om het
arseen effectief uit drinkwaterslib te
verwijderen mag niet leiden tot een
verschuiving van het probleem naar
andere milieucompartimenten. Alen moet
trachten het arseen op zodanige wijze te
verwijderen, dat het in zo geconcentreerd
mogelijke vorm wordt afgescheiden en het
residu (ijzeroxyde) zich leent voor hergebruik en/of nuttige toepassing.
Bovendien verdient het de voorkeur
vrijkomende waterstromen te hergebruiken.
Behandeling van arseenhoudend drinkwaterslib volgens bovenstaand recept
behelst in feite een verwijdering van
arseen uit de vaste fase en - afhankelijk

Bij het vastleggen van arseen in ijzerhoudend drinkwaterslib gaat het om de
vorming van ijzerarseencomplexen,

TABEL II - Produktie Aw- en Wca-süb (dg d.s./jaar) door waterleidingbedrijven in Sederland
opgrond van al dan niet overschrijden van de arseennorm (1982) [8J.
Arseengehalte !mg/kg d.s.':
Provincie
Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brahani
Limburg
IJsselmeerpolders
Totaal

Aw
0-50

415
370
755
300
100
550
1.625

810
125

Wca
totaal

-

-

41
296
241

110
40
45
20

3.532
1.503
4.724

3.415
1.285
2.515

110

225
5

29
565
197
40

14.705

11.278

9.425

50-100

360
95
40

100-400

-

400-800 1.000-3.500

-

1
235
209
87
218

16
6
30

1.772

433

29
150
92

35

-

Voor het onderzoek zijn twee sterk
ijzerhoudende drinkwaterslibben
(circa 450-500 mg Fe/kg d.s.) gebruikt, te
weten een coagulatieslib van een oppervlaktewaterzuiveringsbedrijf en een
grondwaterslib van een grondwaterbedrijf.
Voorts is gebruik gemaakt van modelprecipitaten ten behoeve van meer
fundamentele studies.
Het verwijderen van arseen uit de ijzerhydroxyde-matrix kan langs verschillende
wegen plaatsvinden. De methoden
kunnen gebaseerd zijn op ligandenuitwisseling, directe ontsluiting of
thermochemische conversie van het
ferri-arsenaat.
Ontsluiting van het arseen uit het
ijzerhydroxyde-slib kan zowel in sterk
zuur als sterk basisch milieu geschieden.
In basisch milieu kan tevens uitwisseling
van arsenaat met hydroxyl-ionen
plaatsvinden. Het opgeloste arsenaat zal
vervolgens uit een sterk zure, dan wel
basische processtroom (selectiel") dienen
te worden verwijderd. Dit geeft
problemen, zoals in een voorstudie [4]
naar voren is gekomen. Hierbij speelt de
aanwezigheid van opgeloste organische
stof een belangrijke rol.
Door een thermische behandeling wordt
de structuur van de vaste fase gewijzigd
door de vorming van ijzer- en arseenoxyde als gevolg van dehydratatie en
verdergaande kristallisatie. Stellen we
ijzerhoudend drinkwaterslib gemakshalve
voor als een mengsel van ijzerhydroxyde
en ferri-arsenaat, dan gaat het om de
volgende reactie:
2Fe(OH) 3 /2FeAs0 4 • F e 2 0 3 • A s , 0 5 +
Fe203 + 3 H 2 0 1

-

van de procesvorm - uit de daaruitvolgende waterfase. Nabehandeling van
vrijkomende arseenhoudende waterfasen
is uiteraard noodzakelijk, omdat deze
anders slechts zouden fungeren als
transportwegen, waarlangs het arseen op
een andere wijze meer of minder diffuus
in het milieu zou worden gebracht.
De nabehandelde processtroom dient van
een zodanige kwaliteit te zijn, dat zij weer
kan worden hergebruikt (gerecirculeerd).
In het laboratorium zijn verschillende
ontarseningsmethoden onderzocht [4].

20
10

Deze ordening in de structuur, gekoppeld
aan de oxydatie van organische stof
(450°C-500°C) kan een gunstige invloed
hebben op de selectieve ontsluiting van
arseen met behulp van een alkalisch
reagens. Het reactieve natriumoxyde, dat
onder meer vrijkomt bij de thermische
ontleding van natriumcarbonaat, kan goed
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in wisselwerking treden met het arseenoxyde:
As 2 0 5 + 3Na 2 0 - 2Na 3 As0 4
Ontsluiting van de arseencomponent kan
derhalve worden bereikt door het drinkwaterslib thermisch te behandelen in
aanwezigheid van natriumcarbonaat.
Hierbij wordt het goed oplosbare natriumarsenaat gevormd:
F e , 0 3 • As 2 0 5 + 3Na 2 C0 3 - F e 2 0 3 +
2Na 3 As0 4 + 3 C 0 2 1
Extractie met water geeft vervolgens een
oplossing van natrium-arsenaat.
Hieruit kan het arseen in principe worden
verwijderd met behulp van een anionenwisselaar [4].Na regeneratie van de
anionenwisselaar kan het arseen worden
geprecipiteerd in de vorm van bijvoorbeeld calciumarsenaat. Een andere
mogelijkheid is directe afscheiding van het
geëxtraheerde arsenaat als calciumarsenaat in een pelletreactor. Het ijzer
komt in de vorm van F e 2 0 3 beschikbaar.
Een mogelijk alternatief voor het ontsluitingsmiddel natriumcarbonaat is
natriumhydroxyde.
De thermochemische ontsluiting in
aanwezigheid van soda blijkt de meest
effectieve arseenverwijderingsmethode te
zijn [4].Het toepassen van deze methode
kan volgen op de ontwatering van het slib.
Ook is het mogelijk om uit te gaan van het
in depot opgeslagen slib, dat reeds sterk is
ontwaterd. Drogen en vermalen van het
depotslib zijn te verkiezen om de ontsluiting beter te doen verlopen.

weer vergelijkbaar met dat van de
behandeling van depotslib. In afb. 2 wordt
het schema van beide systemen
schematisch weergegeven.
Thermogravimetrische analyse van
de ontarsening
In afb. 3 zijn de verwijderingspercentages
van arseen uit arseenhoudend ijzerhydroxyde-modelslib met een gehalte van
circa 450 mg As/kg droge stof in afAJb. 2 -Slibverwerkingssysteem, gericht op hergebruik.
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Een geavanceerder verwerkingssysteem is
gewenst, wanneer men de produktie van
afvalstromen tijdens de ontwatering wil
beperken en het direct vrijkomende slib ter onderscheiding van het veel oudere
depot-slib aangeduid als processlib - als
uitgangsprodukt dient. De verwerking
dient aëroob te geschieden om
ongewenste mobilisatie van arseen te
voorkomen. Wanneer het arseen aan de
vaste fase kan worden gebonden tot het
moment van 'geplande' verwijdering zal
het mogelijk zijn de vrijkomende waterfasen te hergebruiken. Zuurstofloosheid
wordt voorkomen door snel in te dikken
en te ontwateren. Elotatie-indikking is
hiertoe een geschikte techniek. Voor ijzerhydroxyde-slib kan hiermee een drogestofgehalte van 4-5% worden bereikt [10].
Snelle ontwatering vraagt om een
effectievere conditionering. Met behulp
van vriesdooien kan drinkwaterslib in de
regel snel en met betrekkelijk eenvoudige
apparatuur worden ontwaterd tot een
droge-stofgehalte van circa 35-45% [9].
Voor het overige is het verwerkingsproces

hankelijkheid van de temperatuur weergegeven. Hierbij is uitgegaan van drinkwaterslib [4].Soda is hier als een
verzadigde oplossing toegevoegd.
Een verwijderingspercentage van 90%
blijkt mogelijk bij 900°C. Bij deze
temperatuur is bovendien de hoogte van
de soda-dosis minder kritisch.
Het arseenverwijderingsrendement wordt
in sterke mate bepaald door de
temperatuur waarbij het slib in aanwezigheid van soda wordt behandeld.
Om hierin een beter inzicht te verkrijgen
is gebruik gemaakt van (differentiële) thermogravimetrie (TG/DTG).
Van diverse themogravimetrische analyses
die zijn uitgevoerd, zullen enkele
belangrijke resultaten worden toegelicht
(afb. 4-5).
Uit de thermogravimetrische (TG)
analyses van beide onderzochte slibsoorten zonder ontsluitingsmiddel, blijkt
dat het gloeiverlies voor het coagulatie- en
grondwaterslib respectievelijk 29,5% en
31,5% bedraagt.
In de TG-curve en met name de eerste
afgeleide daarvan, de DTG-curve, zijn
voor soda (afb. 4) twee gewichtsverlagingen te onderscheiden. De eerste
vindt plaats tussen 40 en 150°C.
Deze bedraagt 3,1%en dient te worden
teogeschreven aan verlies van
geadsorbeerd water. Voorts is sprake van
een gewichtsverlies na 820°C. Deze wordt
niet alleen veroorzaakt door de ontleding
van soda, aangezien het gevonden
gewichtsverlies te aanzienlijk is (een
ontleding van in natriumoxyde geeft een
gewichtsverlies van 41,5%, terwijl de
gemeten waarde 86,5% bedraagt).

Afb. 3 -Arseenverwijdering uitarseenhoudend ijaerhydroxy denathermische behandeling bij respectievelijk
inafhankelijkheidvan de soda doseringverzadigde
450, 650en 900°C inaanwezigheidvan soda en extractie
oplossing [4j.
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Deze hogere waarde moet het gevolg zijn
van sublimatie van het gevormde natriumoxyde, welke reeds vanaf 850°C plaatsvindt [18].
De ontleding van soda verloopt volgens
de literatuur tussen 900 en 1.200°C [2].
Wanneer we de TG-DTG-curven van het
coagulatieslib, waaraan soda in droge
vorm werd toegevoegd, vergelijken met
die van het coagulatieslib zelf afb. 5), dan
valt een gewichtsverlies tussen circa 750
en 950°C waar te nemen. Ook voor het
grondwaterslib treedt dit verschijnsel op.
Het is duidelijk dat dit gewichtsverlies
wordt veroorzaakt door de thermische
ontleding van het toegevoegde soda,

waarbij kooldioxyde ontwijkt. Voor het
coagulatieslib zou dan op grond van de
soda-dosering het totale gewichtsverlies
15,2 mg moeten bedragen, hetgeen inderdaad valt te constateren.
Vergelijkt men de TG- en DTG-curven
van coagulatieslib met soda-additie met
die van zuiver soda, dan blijkt, dat de
ontleding van soda in aanwezigheid van
coagulatieslib sneller verloopt en bij een
lagere temperatuur begint. Voorts is vast
te stellen, dat het ontledingsprodukt
natriumoxyde volledig wordt vastgelegd
door reactie met slibcomponenten. Uit het
gemeten gewichtsverlies blijkt namelijk
dat alleen het vrijkomen van kooldioxyde
tot een verlaging leidt. Het gevormde

natriumoxyde sublimeert niet en moet dus
op een of andere wijze in de slibmatrix
vastgelegd zijn. Een plausibele verklaring
hiervoor is, dat ook andere in het slib
aanwezige oxyden met een duidelijk
amfoteer karakter met het soda reageren.
Voor de onderzochte slibsoorten is de
ijzeroxyde-component dominant.
Op grond van het amfotere karakter van
ijzeroxyden mag naast de vorming van
natriumarsenaat en natriumfosfaat ook de
vorming van natriumferraat worden
verwacht:
Fe 2 0 3 + Na 2 CO, - 2 NaFeO, + C 0 2
Fr zijn sterke aanwijzingen, dat bovenstaande reactie optreedt [1].Zo lijken ook
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TG-curve voor soda en caogulatieslib (COS) mei en zonder soda-additie
(opwarmsnelheid 10 °C/min ,atmosferische omstandigheden)

DTG-curve voor soda en coagulatieslib (COS) met en zonder soda-additie
(opwarmsnelheid 10 ü C/min., atmosferische omstandigheden)
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DTG-curve van soda en grondwaterslib (GWS) met en zonder soda-additie
(opwarmsnelheid 10 °C min., atmosferische omstandigheden).
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de T G - en DTG-curven in het geval van
grondwaterslib, waaraan duidelijk meer
soda werd toegevoegd (zie afb. 5), sterk
op die van thermisch behandeld grondwaterslib zonder soda-additie. Goed zichtbaar is de ontleding van het toegevoegde
soda. Bovendien is er nu wel sprake van
een extra gewichtsverlies, welke vanaf
circa 1.000"oC begint en zich bij 1.200°C
nog steeds voortzet. Dit gewichtsverlies
moet een gevolg zijn van vervluchtiging
van natriumoxyde, hetgeen er op duidt dat
een overmaat aan soda is gedoseerd.
Bij een dosering van 1 g soda per 5 g
droge stof is er geen sprake van
sublimatie van natriumoxyde. Dit wijst er
dus op dat hier alleen het gewichtsverlies
veroorzaakt wordt door het vrijkomen van
kooldioxyde, en dat al het gevormde
natriumoxyde in de slib-matrix vastgelegd
moet zijn door reacties met ijzeroxyde,
lbsforoxyde, arseenoxyde en mogelijk
andere amfoteren. Het ijzergehalte van
beide onderzochte drinkwaterslibsoorten
bedraagt circa 450-500 mg Fe/g droge
stof. Op grond hiervan is eenvoudig te
berekenen dat voor een volledige ferraatvorming de soda-behoefte 2 â 2,5 g droge
stof dient te bedragen. Deze dosering
komt goed overeen met experimenteel
gevonden waarden, waarbij een maximaal
arseenverwijderingsrendement werd
bereikt [4].
Opvallend is tenslotte de DTG-piek voor
het coagulatislib zowel in aanwezigheid als
afwezigheid van soda in het traject van
700-800°C. Dit is te wijten aan de
thermische ontleding van calciumcarbonaat, een onthardingsprodukt dat
substantieel deel uitmaakt van het slib.
Gedeeltelijke immobilisatie van arseen/
fosfor door de vorming van calciumarsenaat zou mogelijk kunnen zijn, hoewel
het arseengehalte desondanks toch kan
worden verlaagd van circa 100 mg As/kg
droge stof tot 10-15 mg As/kg droge stof.
Nabeschouwing
Het besproken onderzoek heeft aangetoond, dat arseen kan worden
verwijderd uit drinkwaterslib door een
thermische behandeling in aanwezigheid
van een ontsluitingsmiddel en wel
zodanig, dat het gehalte (ruim) beneden
de Wca-norm van 50 mg/kg droge stof
kan worden gebracht (ontarsening van
slib). Hierdoor valt het slib niet meer
onder de Wet chemische afvalstoffen,
waardoor nuttige toepassing en of hergebruik mogelijk wordt.
Voor hergebruik en/of nuttige toepassing
van drinkwaterslib komen met name de
sterk ijzerhoudende slibsoorten in
aanmerking. Ontarseend (en ge-

defosfateerd) coagulatieslib kan dan
namelijk na ontsluiting van de ijzercomponent worden hergebruikt als vlokmiddel. experimenteel kon worden vastgesteld, dat bij ontsluiten met geconcentreerd zoutzuur het residu vrijwel
volledig oplost [16].Voor ontarseend
grondwaterslib dient men voornamelijk te
denken aan nuttige toepassingen zoals
zwavelwaterstofbinding bij rwzi's.
De verwijdering van arseen uit drinkwaterslib vereist een thermische
behandeling bij een temperatuur van
750-900 °C. Bij deze temperatuur wordt
de organische stof volleidg geoxydeerd.
Een geschikt ontsluitingsmiddel is soda.
Het arseen kan dan in een eenvoudig
extraheerbare vorm (natriumarsenaat) van
de vaste fase - voornamelijk ijzeroxyde worden afgescheiden. Voor deze werkwijze loopt momenteel een internationale
octrooiaanvrage.
Vervolgonderzoek zal nodig zijn om te
komen tot optimalisatie van de
behandelingsprocedure, waarbij de hoogte
van de dosering van ontsluitingsmiddel
temperatuur van de thermische behandeling, alsmede de verwijdering van
andere in de matrix 'ingebouwde'
amfotere oxyden als die van fosfor,
chroom, zink en mangaan, ruim de
aandacht dienen de krijgen.
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PHLO-cursus 'Metingen in
open waterlopen voor het
kwantiteitsbeheer'
In Wageningen wordt op 18, 19,25 en
26 april 1991 de PHLO-cursus 'Metingen
in open waterlopen voor het kwantiteitsbeheer' gehouden. De cursusleiding is in
handen van ing. W. Boiten en
ir. P. M. M. Warmerdam (LU); er kunnen
maximaal 30 personen deelnemen en de
kosten bedragen f 1.350,-.
Het doel van de cursus is de deelnemers
inzicht te geven in het op optimale wijze
verzamelen van de waterstands- en
afvoergegevens in open waterlopen en in
enkele gebruiksmogelijkheden ervan in
het kwantiteitsbeheer. De doelgroep van
de cursus omvat de medewerkers van
Provinciale diensten en waterschappen die
belast zijn met het opstellen van het
meetplan en het inrichten en beheren van
het meetnet, alsmede hen die hydrologische gegevens inzamelen en bewerken.
Inschrijving en inlichtingen
De inschrijftermijn van de PHLO-cursus
eindigt op: 21 maart 1991. Nadere inlichtingen en een folder met intekenformulier
kunnen worden verkregen bij: Bureau
PHLO (secretariaat of ing. F. Appel),
Postbus 8130, 6700 FW Wageningen,
tel. 08370- 8 4 0 9 3 / 8 4 0 94.

