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

1. Inleiding
In dit artikel wordt in het kort aangegeven hoe in de loop der eeuwen de
problemen die ontstonden met de
drinkwaterkwaliteit, richting gaven aan de
technische vooruitgang.
In dit perspectief worden twee verschillende perioden behandeld.
1. De allereerste periode van de
moderne drinkwatervoorziening.
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Dit is de periode van de enorme vooruitgang in drinkwaterbereidingstechniek.
Deze periode valt samen met die waarin
de natuurwetenschappen en techniek in
het algemeen grote vooruitgang werd
geboekt. De tijd van het onbegrensde
geloof dat de techniek alles kan oplossen.

2. De meest recente periode, die enkele
negatieve aspecten van de drinkwaterbereiding laat zien en die samenvalt met
de periode van een algemene scepsis over
de bijdragen van de techniek aan het
welzijn van de maatschappij.
Tenslotte worden enkele belangrijkste
huidige en toekomstige problemen van de
drinkwaterbereiding belicht.
2. Probleemvelden van
drinkwaterkwaliteit
In tabel I staan de belangrijkste probleemvelden van de drinkwaterkwaliteit
opgesomd met hun betekenis, oorzaken
en oplossingen. De schematische tabel
moet voornamelijk gezien worden als een
illustratie van de complexiteit van de
problematiek van de drinkwaterkwaliteit.
3. Beginperiode van de moderne
drinkwaterbereiding
De beginperiode van de moderne drinkwaterbereiding kan als de gouden tijd
binnen dit vakgebied beschouwd worden.
Deze tijd heeft enorm bijgedragen tot de
verbetering van de volksgezondheid, een
stuk geschiedenis waarop men trots kan
zijn. Een nauwkeurig tijdstip voor de
aanvang van deze periode is niet aan te
wijzen. De periode valt samen met de
industriële revolutie. Eén van de belang-

TABEL I- Drinkwater kwaliteitsprobkmen.
Aspect

Problemen

Oorzaak

Microbiologische
verontreinigingen

Ziekten
epidemieën

Oorspronkelijk
Natuurlijke en kunstmatige
onbekend
filtratie technisch
Chemische desinfectie
Later na Koch causaal
Meervoudige barrières
verband:
(voorraadvorming, coagulatie,
bacteriën nog later
filtratie, diverse desinfectieandere verwekkers
(onder andere virussen) technieken)

Chronische toxiciteit
Mogelijke
carcinogene
mutagene en
teratogene effecten

Natuurlijke spoorelemenien (Pb, As,F)
Gebruik en lozingen van
manmade organische
stoffen, bijvoorbeeld
oplosmiddelenbestrijdingsmiddelen
Drinkwaterbcreidingstechnieken
(THM's, AOX)
Afgifte zware metalen
tijdens transport

B.
Anorganische
en organische
microverontreinigingen

Oplossingen

Conditionering
Coagulatie
Ionenwisselingen
Beluchting
Adsorptie
Oxydatietechnieken
Alternatieven voor chloor
(chloordioxyde, orzon,UV)
Conditionering

(Pb, Cu)
C.
Organoleptische
eigenschappen

Verslechtering kleur,
reuk en smaak

Natuurlijke organische
stoffen
Afval- en afvalwaterlozingen (fenolen,
fosfaat'

Natuurlijke en kunstmatige
infiltratie
Langzame zandfiltratie
Coagulatie
Oxydatietechnieken (superchlorination chloordioxyde,
ozon)
Adsorptie op actieve kool

D.
Verbruikstechnische
problemen
(huishouden,
industrie)

Verkleuring
Produkten
Ketelsteen
Corrosie

IJzer, mangaan

Ontijzering
Ontmanganing
Ontharding
Conditionering

Hardheid
Agressiviteit

Samenvatting
In dit artikel wordt een kort overzicht van de geschiedenis van de
eerste periode van de moderne
drinkwaterbereidingstechnologie
gegeven. Hierbij wordt met name
aandacht besteed aan de meest
succesvolle drinkwaterbereidingsprocessen voor de bestrijding van de
'waterborne' epidemieën, te weten
filtratie en chemische desinfectie.
In het tweede deel worden de
recente en toekomstige problemen
van de drinkwaterkwaliteit en de
drinkwaterbereiding belicht.

rijkste kenmerken van die industriële
revolutie was de concentratie van de
bevolking rond de industriële centra wat
leidde tot een toenemende schaarste aan
niet-verontreinigde drinkwaterbronnen.
Dit verklaart waarom de grootste vooruitgang in de drinkwaterbereiding werd
bereikt in de toen meest vooroplopende
landen, Engeland en Schotland.
In de beginperiode van de moderne
drinkwaterbereiding speelden de
filtratie- en desinfectietechnieken de
belangrijke rol.
3.1. Filtratietechnieken
Als men behoefte heeft aan een nauwkeurige vaststelling van het aanvangsjaar
van de moderne filtratietechnieken komen
hiervoor twee jaartallen in aanmerking:
- 1791,toen aan James Peacock een
octrooi voor een filter werd verleend
(afb.1);
- 1829, toen James Simpson na drie jaar
experimenteren een langzaam zandfilter
met een oppervlakte van circa 0,4 hectare
in werking stelde.
Achteraf gezien is het verbazingwekkend
dat in deze tijd niet de gezondheidsaspecten, maar de organoleptische
eigenschappen en de troebelheid de
belangrijkste criteria voor drinkwaterkwaliteit waren. Langzame zandfiltratie
was erop gericht om parameters te
verbeteren. In diezelfde tijd, de eerste
helft van de vorige eeuw, wist men al dat
er een verband bestond tussen de
kwaliteit van drinkwater en het risico om
ziek te worden. Het duurde nog zo'n
vijftig jaar tot dat Koch de cholerabacterie
ontdekte en in het water aantoonde.
Daarmee werd een causaal verband
gelegd tussen het voorkomen van ziektes
en de kwaliteit van drinkwater en kon het
positieve effect van langzame zandfilters
begrepen worden.
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XXXIII. SMcifitlkm y fj* Prfo* rnsa h Kr.
JiM*t PIACOCK, «ƒ Fm/htry-fyuûrt, in tit
Farißt (f St. Luh, h tit CMPI/Vaf fSddUfa,
AnbblO ; fir im hventn» of t urn Mitttd
fir tbt Fittrttic* if Wstir tni ititr Ftmiii,
atiel wouldit if pitt fmi'ut aid print*
Vtiiilj.
Dated December JJ, 1791,
1 O ill to whom thefe prelims flail come, te.
Now Know Ts, that ia compliance with the ftid
provifo, I the (aid James Peacock do hereby
declare, that the nature of my faid inventioo for
filtrationof water and other fluids, applicable to
heads of water, of various magnitudes or extents,
for public fervice, refervoirs, or cifrcrns, for private ufe, »nd for other purpofes of filtration, and
in what manner the fame i»to be performed, is
defcribed asfollows ; that isto fay : My method
for thefiltrationof water and other fluids, is by
impelling the afcent of the fluid through the fil.
tering medium,inftead of the commonmethod by
defcent.
The filters will be eleanfed, by drawing eut the
head or body of water or fluid ; by which the
water or fluid will defcend in tlte filter, and carry
with it all foul and extraneous fubftances. In
.•r.ncli whereof, fee.

Afb. 1-Eerste Engelse octrooi voor
langzamezandfiltratie van 1791 [2].

Verder werd grote vooruitgang in de
filtratietechniek bereikt door ontwikkeling
van de snelfiltratie in de VS in de jaren
tachtig van de vorige eeuw. Snelfiltratie in
plaats van langzame filtratie betekende
een aanzienlijke kostenbesparing, hetgeen
een belangrijke voorwaarde was voor een
massale uitbreiding. Het gebruik van snelfiltratie ging wel enigszins ten koste van
de verwijdering van pathogenen.

Niettemin had de toepassing van snelfiltratie een groot preventief effect op het
voorkomen van door water verspreide
ziekten zoals wordt gedemonstreerd in
aft. 2. Dit laat de relatie zien tussen het
voorkomen van tyfus voor de in bedrijfsneming van SF en van chloring in
Cincinnati, Ohio en daarna.
Verder is het door toepassing van snelfiltratie mogelijk geworden een effectieve
vlokverwijdering na de coagulatie te
bereiken. Met een combinatie van
coagulatie en snelfiltratie werd het zelfs
mogelijk om een effectievere verwijdering
van pathogenen te bereiken dan met
langzame zandfiltratie.
Zowel om economische als om zuiveringtechnische redenen onderging het
SF-proces een aantal vergaande
modificaties. De bekendste hierbij zijn
meerlaagse-opwaartse- en continue
snelfiltratie. Bén van de recente
modificatie 'continue filtratie' zal in de
lezing van Wouters worden toegelicht.
3.2. Chemische desinfectie
Al leverden de filtratietechnieken een
enorme bijdrage aan ziektebestrijding,
zorgde de toepassing van chloor ervoor
dat grote epidemieën van zogenaamde
'waterborne' diseases in de westerse
wereld tot het verleden behoren.
Overigens is de historie van het gebruik
van continue chloring erg kort.
Alhoewel chloor in de vorm van chloorbleekloog al in het begin van de vorige
eeuw incidenteel werd gebruikt, werd pas
in 1902 in Middelkerke in België continue
chloring toegepast. Uitbreiding van het
chloringsproces vond vrij snel plaats.
De snelste uitbreiding was in de
Verenigde Staten. In 1910waren hier
achttien chloorinstallaties in bedrijf, in
1915 driehonderdveertig en in 1940 vier-

duizendzeshonderd. Deze snelle uitbreiding werd mogelijk gemaakt door de
techniek, via de ontwikkeling van
betrouwbare chloordoseringsapparaten.
Met deze apparaten was men in staat een
gewenste concentratie op een constant
niveau te handhaven.
Ook in Nederland is de geschiedenis over
chloring kort. Pas in 1922 werd in
Maastricht voor het eerst een continue
proces toegepast. De latere geschiedenis
van de chloring getuigt van een grote
inventiviteit van de drinkwaterbereiders.
Men wist al vrij snel na het eerste gebruik
de overige positieve eigenschappen van
de chloring te benutten. Zo leerde men
bijvoorbeeld dat chloor kon worden
gebruikt voor de verwijdering van
ammonia en dat met superchlorination
reuk en smaak van het water verbeterd
konden worden. Anderzijds waren er in
de jaren dertig al de eerste waarschuwingssignalen over de negatieve
aspecten van chloring. Dit hield verband
met de ontdekking van het ontstaan van
chloorfenolen tijdens de chloring van door
fenolen verontreinigd rivierwater.
De negatieve kanten van de chloring
werden in volle omvang pas herkend na
de ontwikkeling van gevoelige analysetechnieken, enkele tientallen jaren later.
4. Recente periode
Chloring kan men zien als een link tussen
de succesvolle pioniersperiode van de
drinkwaterbereiding en ons kritische- en
sceptische tijdperk. De eerste ernstige
bedenkingen over de betrouwbaarheid
over de drinkwaterbereiding ten aanzien
van kwaliteit van het geproduceerde
water, dateren uit de jaren zestig.
De aanleiding hiertoe was de ontwikkeling
van meer gevoelige microbiologische
methodes voor de bepaling van virussen

Afb. 2 - Verloop overtyfusgevallen entyfussterfte in Cineinati, Ohio,1885-1930 (logaritmisch) [3].

Filtrationbegins

Filtrationbegins
-'Nov. 1. 1907
O)

-o
•o

o
c

Q.

>.

year

Chlorlnationbegins
full-time1915

522

en andere pathogenen. Door deze
methodes werden virussen in oppervlaktewater waaruit drinkwater bereid
wordt, aangetoond. Hoewel in de loop der
tijd virussen slechts zelden in drinkwater
geïsoleerd werden, blijft er twijfel bestaan.
Een belangrijke basis hiervoor is de
resistentie van enkele pathogenen tegen
desinfectiemiddelen. Eén van de
bekendste voorbeelden van resistente
organismen is Giardia Lamblia.
Deze veroorzaakt in de Verenigde Staten
de meeste 'waterborne' epidemieën.
De grootste historische betekenis bleek de
ontwikkeling en de toepassing te zijn van
gaschromatografische technieken voor het
detecteren van organische stoffen in water
op het eind van de jaren zestig.
Een eenvoudig chromatografisch plaatje
maakte ineens duidelijk dat zowel in de
bronnen als in het drinkwater zelf
honderden en duizenden individuele
organische stoffen aanwezig zijn.
Het vermoeden bestond dat bij die stoffen
ook een aantal gezondheidsbedreigende
stoffen aanwezig was. Van de meeste
verbindingen kon toen nauwelijks iets
zinnigs gezegd worden, noch wat voor
stoffen het precies waren, noch welk
gezondheidsrisico ze inhielden.
4.1. Vormingvan gehalogeneerde stoffen
tijdensdechloring
De grootste klap kwam echter in 1974,
toen Rook de vorming van trihalomethanen tijdens de drinkwaterchloring
ontdekte.
Wat maakt deze ontdekking zo belangrijk?
1. Ineens kwam er een einde aan de
illusie dat de drinkwaterbereiding alleen
een positief effect op de kwaliteit van het
drinkwater kan hebben.
2. De omvang van de vorming van
gehalogeneerde stoffen.
Naast thrihalomethanen die in concentraties van tientallen microgrammen per
liter worden gevormd, ontstaan nog
andere, meestal nog niet geïdentificeerde
gehalogeneerde verbindingen. De totale
concentratie (gemeten als adsorbeerbaar
organische halogeen) kan enkele
honderden microgrammen per liter
bedragen. Deze gegevens tonen aan dat
tijdens de drinkwaterbereiding veel meer
potentieel schadelijke stoffen worden
gevormd dan dat er in de meest
verontreinigde bron aanwezig zijn.
De hele situatie is in de laatste drie tot
vier jaar nog ingewikkelder geworden
door de ontdekking van enkele stoffen in
concentraties van nanogrammen per liter,
zoals MX, die in deze concentraties
verantwoordelijk kunnen zijn voor een
groot deel van de gemeten mutageniteit.

TABEL II - Pathogenen die zichtijdens opslagen
distributie kunnen vermeerderen [4].
Micro-organismen Gevolgen
Amoeben
Encephalitis, Vehikel voor
bacieriën
Acinetobacter
Ziekte bij mensen met
verlaagde resistentie
Aeromonaden
Verwonding infecties,
maagklachten
Flavobacteriën
Meningitis bij pasgeborenen
Legionellen
(Iriepachtige ziekten,
longontsteking
Mycobacterien
Chronische ontstekingen
I'seudomonaden
Infecties van huid- en slijmvlies
Yersinien
Enteritis

3. De hardnekkigheid van het probleem.
Men is er vijftien jaar na de publikatie van
Rook nog niet in geslaagd het probleem
volledig op te lossen.
4.2. Verontreinigingvan grondwater
Een andere illusie die ons in het recente
verleden werd ontnomen is die over de
kwaliteitsveiligheid van grondwater. In het
begin van de jaren zeventig werd men in
vele landen geconfronteerd met onaangename neveneffecten van de intensieve
landbouwproduktie - nitraten in het
grondwater -, Het duurde bijna tien jaar
tot dat men zich de volledige omvang van
het probleem begon te realiseren. Kort na
de ontdekking van de vorming van
trihalomethanen werden in de beginjaren
tachtig in vele landen omvangrijke
verontreinigingen van het grondwater
door oplosmiddelen (tri- en tetrachloorethyleen) gevonden. Voor de drinkwaterbereiding betekenen deze ontdekkingen
evenzovele uitdagingen. In het geval van
de vluchtige oplosmiddelen in grondwater
resulteerde dit in een bevredigende
oplossing. Beluchting en actieve koolfiltratie bleken de vluchtige organische
oplosmiddelen effectief te verwijderen.
De vooruitgang in het onderzoek naar het
verwijderen van nitraat is, mede dankzij
de bijdragen van Nederlandse onderzoekers, hoopgevend. Verwijdering van
nitraat lijkt technisch binnen ons bereik.
Een evident voorbeeld van de wijze
waarop vervuiling inderdaad een
stimulans is geweest en nog is voor de
ontwikkeling van nieuwe technieken.
4.3. Bestrijdingsmiddelen
In het meest recente verleden, is duidelijk
geworden dat drinkwater dat bereid wordt
uit grondwater zowel als uit oppervlaktewater, ernstig bedreigd wordt door bestrijdingsmiddelen en hun metabolieten.
Het onderzoek naar de verwijdering van
bestrijdingsmiddelen en metabolieten is
pas gestart. Gezien de omvang van het
probleem kan geen snelle oplossing
verwacht worden. Eén van de belangrijkste conclusies die men over de

bestrijdingsmiddelenproblemen bij voorbaat kan trekken is dat een veilige drinkwaterkwaliteit alleen bereikt kan worden
met bijvoorbeeld een goede kwaliteit van
de bronnen en een voortdurend optimaal
functionerende drinkwaterbereiding met
goede kwaliteitscontrole.
4.4. Kwaliteitsverslechtering tijdenstransport
en opslagvan drinkwater
Een aparte groep drinkwaterkwaliteitsproblemen, die in nauw verband staat met
de bereiding is die van kwaliteitsverslechtering tijdens de distributie en
opslag, vooral door zware metalen
(koper en lood) en groei van gezondheidsbedreigende organismen.
Dankzij de conditioneringstechnieken is
men er in geslaagd de afgifte van zware
metalen tijdens het transport te beperken.
Een belangrijke bijdrage van Nederlands
onderzoek op dit gebied, de ontharding,
moet hier benadrukt worden.
Grotere onzekerheid bestaat er over de
aanwezigheid en de gezondheidsrelevantie
van potentieel schadelijke organismen in
de transportleidingen en bij opslag en in
binnenhuisinstallaties. In tabel II staat een
aantal van de organismen die daarbij een
rol zouden kunnen spelen vermeld.
Een belangrijk voorbeeld is natuurlijk
Legionellapneumophila. Volgens Botzenhart
und Hahn moet in Duitsland rekening
gehouden worden met zo'n 5.00010.000 Legionella-besmette patiënten per
jaar waarvan er dan zo'n 1.000-1.500 per
jaar zouden komen te overlijden.
Deze getallen die toch wel zorgwekkend
zijn, behoeven inderdaad nog een goede
bevestiging.
5. Problemen van vandaag en morgen
De belangrijkste drinkwaterkwaliteitsproblemen van vandaag en de nabije
toekomst staan in tabel III. Wat betreft
voorspelling van de problemen voor de
verdere toekomst lijkt even terughoudendheid op zijn plaats. De ervaring
leert namelijk dat vrijwel alle belangrijke
milieu- en daaruit voortvloeiende drinkwaterproblemen als een donderslag bij
TABEL III - Dehuidigeproblemen vande
drinkwaterbereiding.
Alternatieve desinfectiemethodes voor chloor
Nitraalverwijdering uit grondwater
Verwijdering van bestrijdingsmiddelen
Verwijdering van blauwalgen-toxinen
Ontwikkeling en evaluatie van verwijderingstechnieken voor hoogpolaire organische stoffen
Zuiveringstechnische maatregelen voor het
voorkomen van de groei van micro-organismen bij
de opslag/distributie en in huishoudelijke
installaties
Calamiteitenopvang
Evaluatie van de gevolgen van verzuring (zware
metalen, Al)
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heldere hemel tot uiting kwamen.
Zelden is men er in geslaagd de
problemen tijdig te signaleren, een
verschijnsel, dat vooral met het oog op de
beleidsvorming, een nadere bestudering
verdient.
Niettemin zijn er probleemgebieden
waarmee voor de drinkwatervoorziening
rekening gehouden moet worden, met
name:
1. Het op de markt brengen van nieuwe
stoffen al of niet in verband met de
alternatieven voor reeds gebruikte stoffen.
Men moet zich vooral zorgen maken
wanneer zulke middelen in grote hoeveelheden op de markt komen (overigens wel
volgens de regels), zoals bijvoorbeeld
wasverzachters en alternatieve
bestrijdingsmiddelen.
2. De vooruitgang van de analytische
technieken. Met enige simplificatie kan
men stellen dat het grootste deel van de
milieu- en drinkwaterkwaliteitsproblemen
door de analytici geïnitieerd is. Het is te
verwachten dat dit in de toekomst niet
anders zal zijn. Of men in staat zal zijn de
relevantie en de risico's van zulke
'ontdekkingen' te beoordelen zal ook
afhangen van de ontwikkeling en beschikbaarheid van benodigde toetsen.
Hen probleem, dat al gesignaleerd is,
vormen de hoogpolaire organische
verbindingen. Deze stoffen kunnen met
de huidige analytische technieken meestal
nog niet in lage concentraties aangetoond
worden. Zo kunnen bijvoorbeeld hoog
oplosbare metabolieten van bestrijdingsmiddelen voor onaangename verrassingen
zorgen.
3. Hen ingewikkeld probleemveld is - en
dat zal het waarschijnlijk nog lange tijd
blijven - de interactie tussen het milieu en
de drinkwatervoorziening:
- aan de ene kant de drinkwatervoorziening als het slachtoffer van de
milieuverontreiniging (de bekendste
problemen werden boven vermeld).
Hierbij krijgt de drinkwaterbereiding de
ongewenste rol om deze problemen steeds
weer op te vangen;
- aan de andere kant de drinkwatervoorziening als potentiële milieu- en
natuurbedreiging (onder andere zuiveringsslib- en spoelwaterlozingen, verdroging bij grondwaterwinning,
landschapsaantasting bij duinfiltratie,
enzovoort).
Een effectieve oplossing van de milieuproblemen kan slechts worden bereikt
met een overheidsbeleid gericht op
integraal milieubeheer. Het optimaal
inpassen van de spelregels bij dit integrale
beheer zal van de kant van de drinkwatervoorziening en vooral de drinkwaterbereiding nog veel inventiviteit vragen.

Zoals in het verleden de verantwoordelijke personen en instanties er steeds in
geslaagd zijn het motto 'Necessity is the
mother of invention' in de praktijk te
brengen leidend tot nieuwe technische
ontwikkelingen, zo verwachten wij ook dat
de nieuwe problemen soms via een meer
multidisciplinaire aanpak steeds tot een
oplossing zullen worden gebracht.
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Noord-Holland toetst
projecten integraal waterbeheer
Negen Noordhollandse projecten integraal
waterbeheer komen volgens de regionale
toetsingscommissie in aanmerking voor
een rijksbijdrage. De totale kosten voor
deze 9 projecten bedragen ca. 5,2 miljoen
gulden. Hiervan zou een bedrag van ca.
1,7 miljoen gulden voor subsidie in
aanmerking komen. De projecten:
Duinrellen St. Maartenszee, Integraal
Waterbeheer landgoed Marquette,
inrichting natuurvriendelijke oevers
Heksloot en milieuvriendelijke oeverbescherming Westwouderpolder hebben
daarbij volgens GS een zeer hoge
prioriteit. Dit staat in een brief die GS van
Noord-Holland hebben gestuurd naar de
Minister van Verkeer en Waterstaat.
In de Derde Nota Waterhuishouding zijn
rijksbijdragen aangekondigd om een
samenhangend gebiedsgericht water-,
milieu-, en natuurbeleid te bevorderen.
Het betreft proef/voorbeeldprojecten met
betrekking tot de bestrijding van
eutrofiëring en verdroging, aanleg milieuvriendelijke oevers en realisering van de
ecologische hoofdstructuur (Natuurbeleidsplan). De projecten moeten
betrekking hebben op regionale waterhuishoudkundige systemen.
Voor de regeling is voor 1992 in totaal
18 miljoen gulden beschikbaar. Subsidieaanvragen kunnen alleen worden
ingediend door de waterbeheerders en
provincies. Beheerders van natuur-

terreinen, waterleidingbedrijven etc.
kunnen alleen via de waterbeheerders en
provincies subsidie aanvragen.
De minister heeft de provincie gevraagd
een regionale toetsingscommissie in te
stellen, die de projectvoorstellen toetst
voordal zij bij het ministerie worden
ingediend.
De bij de provincie ingediende projectvoorstellen zijn door een commissie
bestaande uit Rijkswaterstaat directie
Noord-Holland, Directie Handbouw,
Natuur en Openluchtrecreatie, de
Vereniging van Noordhollandse Waterschappen en de provincie Noord-Holland,
getoetst.
Naast de door het ministerie gestelde
criteria (onder andere de ecologische en
technologische voorbeeldwaarde en de
bestuurlijke en financiële haalbaarheid van
het project) heeft de spreiding van
projecten over Noord-Holland een rol
gespeeld. De spreiding betreft niet alleen
het geografische aspect, maar ook de
spreiding over de verschillende instanties
en spreiding in de 'aard' van de projecten.
De minister zal naar verwachting dit
najaar een definitief besluit nemen over
de subsidie-aanvragen.

VSK-vakbeurs
De Jaarbeurs Utrecht organiseert de
vakbeurs Verwarming, sanitair en klimaatbeheersing van 18 tot en met 22 februari
1992. Het beursprogramma omvat
Produkten, diensten, systemen, technieken
en toepassingen voor de installatiebranche
met daarin aandacht voor energiezuinige
en milieuvriendelijke apparatuur.

Symposium WVO-Contactteam
Onder auspiciën van het WVO-Contactteam van Rijkswaterstaat wordt op
7 november 1991 een symposium
'Handhaven is doen' georganiseerd.
Het symposium wordt gehouden in het
Congrescentrum Agora in Helystad.
Het WVO-Contactteam houdt zich bezig
met coördinatie, beleidsontwikkeling en
uitvoering van de handhaving van de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren
(WVO) bij Rijkswaterstaat.
Nadere inlichtingen: RIZA,
ing.J. Rus, Postbus 17, 8200 AA Helystad,
telefoon 03200-7 0476.

