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Naar een hoogwatermodel voor de Overijsselse Vecht

1. Inleiding
Hoogwaterberichtgeving en hoogwatervoorspelling zijn voor degrote rivieren
Rijn enMaas gebruikelijk nadateen
bepaald alarmpeil is overschreden.
De methoden eninstrumenten die daarbij
tegenwoordig worden gebruikt verschillen
sterk metdie van eentiental jaren
geleden. Voorheen werkte menvoornamelijk met betrekkingslijnen, een
diagram waarin deteverwachten waterstand kanworden afgelezen aande hand
van eenbekende bovenstroomse
waterstand.
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Met devergroting vanhetinzicht ende
toename vande rekensnelheid zijn de
mogelijkheden omwaterstanden en
afvoeren nauwkeuriger te voorspellen
sterk toegenomen. Alsinds een groot
aantal jaren beschikt Rijkswaterstaat over
computermodellen waarmee hoogwatervoorspellingen voor de Rijn ende Maas
worden gemaakt. Hoogwatervoorspellingen voor deVecht zijn tot op
heden echter metbehulp vanbetrekkingslijnen enopbasis vanervaring gemaakt.

Samenvatting
Sinds begin 1990 isbijdedirectie Overijssel vanRijkswaterstaat een nieuw
hoogwatervoorspellingsmodel ingebruik. Methetnieuwe model kunnen tijdens
hoogwaterperiodes waterstanden enafvoeren opeengroot aantal punten langs de
Overijsselse Vecht worden voorspeld. Hetmodel voorspelt niet alleen de
maximale waterstanden maar hetgehele verloop vanpeil enafvoer gedurende
een hoogwaterperiode. Devoorspeltermijn vanhetnieuwe model bedraagt
2 dagen. Simulaties van verscheidene hoogwaterperioden uitdejaren '80leverde
goede resultaten. Denauwkeurigheid tot24uurvooruit bedraagt circa 0,10m.
Het wachten isnuopeenechte testcase indevorm vaneennieuw hoogwater.

Naar aanleiding hiervan werd begin 1989
het project 'afvoervoorspelling Overijsselse Vecht' gestart. Doel vandit project
was eenhoogwatermodel te ontwikkelen
waarmee tot2 dagen vooruit de waterstanden opdeVecht inNederland kunnen
worden voorspeld. Deelnemers aan dit
project waren deRegionale Directie

2. DeOverijsselse Vecht
De Overijsselse Vecht iseen regenrivier
die inhetBaumgebergte in Duitsland
ontspringt eninNederland nabij Zwolle
uitmondt inhetZwartewater;zie
afbeelding 1.Delengte vandeVecht is
177 km. Debelangrijkste functie van de
Vecht iseengoede afwatering te
verzorgen voor eengebied van ongeveer
3785 km 2 ; 47% daarvan ligt in Duitsland,
53% inNederland. Watervoorziening,
scheepvaart, recreatie enhet instandhouden vanflora enfauna zijn belangrijke

'Vakgroep Hydrologie, Bodemnatuurkundeen
Hydraulica
Afl).1 - Overzichtstroomgebiedvan deOverijsselse Vecht.
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Extreem hoge waterstanden opde
Overijsselse Vecht zijn standen die
gemiddeld eenmaal inde 10jaar voorkomen. Delaatste keer datdit gebeurde
was injanuari 1987. Detopafvoer bijde
Duits/Nederlandse grens bedroeg toen
circa 220 m 3 /s. Opeenaantal punten
langs deVecht inNederland werd zelfs
het hoogste waterpeil vandeze eeuw
gemeten. Dijkbeheerders waren in die
periode dag ennacht bezig met de
bewaking van de dijken. Meetploegenvan
provincie Overijssel en Rijkswaterstaat
voerden debietmetingen uitopeen aantal
punten inhetVechtsysteem. Tijdens deze
periode iseenaantal knelpunten naar
voren gekomen. Eenbelangrijk knelpunt
was hetgebrek aaninzicht, tothoehoog
het peil zougaan stijgen enwanneer die
hoogste stand teverwachten was.

model. Voorafgaand hieraan wordteen
korte beschrijving van het Vechtsysteem
gegeven.

Overijssel van Rijkswaterstaat, het RIZA
van Rijkswaterstaat ende Landbouwuniversiteit Wageningen, vakgroep HBH 1 .
Gelijktijdig werd door het Waterloopkundig Laboratorium Delft een waterbewegingsmodel ontwikkeld waarmee de
waterbeweging indeVecht tussen
Emlichheim (10,4 kmstroomopwaartsvan
de Duits/Nederlandse grens) en het
Zwartemeer kanworden berekend.
Dit waterbewegingsmodel vormt een van
de basiselementen vanhet voorspellingsmodel.
In ditartikel wordt ingegaan opde achtergronden vanhet hoogwatervoorspellings-
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nevenfuncties. In zijn loop door Duitsland
en Nederland neemt de Vecht verschillende beken en kanalen op.
De belangrijkste zijleidingen van de Vecht
zijn: de Steinfurter Aa (stroomgebied van
204 km 2 = 5% van totale stroomgebied);
de Dinkel (643 km 2 = 17%); het
Afwateringskanaal Coevorden (592 km 2 =
16%) en de Regge (841 km 2 = 22%).
Het verhang van de Vecht is alleen in de
bovenloop vrij groot. Er zijn op een 10-tal
plaatsen stuwen aangelegd met als belangrijkste doel het handhaven van een
voldoende peil voor de landbouw.
In de loop van de tijd is door de mens
verschillende malen ingegrepen in het
profiel van de Vecht en zijn zijleidingen.
Bochtafsnijdingen en kanalisatie van het
zomerbed zorgden voor een versnelde
afvoer. De verbeterde detailontwatering
en de aanleg van veel leidingen (voor de
turfwinning) in het stroomgebied
versterkten dit proces. De looptijd van een
hoogwatergolf van bron tot monding
bedraagt nu ongeveer 3 à 4 dagen. De top
van de hoogwatergolven van de Regge en
het Afwateringskanaal Coevorden
bereiken de Vecht over het algemeen
minimaal 1dag eerder dan de top uit
Duitsland (inclusief Dinkel).
Hoge waterstanden op de Vecht worden
veroorzaakt door hoge afvoer en/of door
opwaaiing vanuit het Zwartemeer, het
Ketelmeer en IJsselmeer. De invloed van
opwaaiing is echter alleen merkbaar in de
benedenloop, tot aan Vechterweerd.
3. Opzet hoogwatermodel Vecht
Het hoogwatermodel Vecht is opgebouwd
uit een aantal deelmodellen. Het waterbewegingsmodel voor het traject Emlichheim-Zwartemeer vormt de ruggegraat.
Hieraan is een aantal deelmodellen
gekoppeld. Deze berekenen afvoeren die
gebruikt worden als invoer voor het
waterbewegingsmodel. Afbeelding 2 geeft
een schematische weergave van de
modelopzet.
De ontwikkeling van de deelmodellen
staat in dit artikel centraal. De deelmodellen berekenen afvoeren die als
(bovenstroomse) randvoorwaarden in het
waterbewegingsmodel worden ingevoerd.
Binnen het project is de aandacht uitgegaan naar de modellering van 3 deelsystemen, te weten: de Vecht in Duitsland
bovenstrooms van Emlichheim; het
Afwateringskanaal Coevorden en de
Regge. Het belangrijkste is het deelmodel
waarmee de afvoer vanuit Duitsland
wordt berekend. Dit doordat het Duitse
gedeelte bijna de helft van de totale
oppervlakte van het stroomgebied in
beslag neemt. Daarnaast is de top-
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Aft. 2 - Opbouw hoogwatermodel.

ontwikkeling van de hoogwatergolf in
Duitsland bepalend voor het tijdstip van
de top in Nederland.
De modellering van de kleinere deelstroomgebieden zoals de Radewijkerbeek,
het Mariënberg/Vecht-kanaal en het
Ommerkanaal, wordt in dit artikel niet
behandeld.
De benedenstroomse randvoorwaarde
wordt bepaald door een model dat waterstanden bij de monding van de Vecht in
het Zwartewater voorspelt. Deze waterstanden staan sterk onder invloed van
opwaaiing vanuit Zwartemeer, Ketelmeer
en IJsselmeer. Peilverhoging als gevolg
van windopstuwing vindt plaats binnen
enkele uren. Het maken van een lange
termijn voorspelling is hierdoor niet
mogelijk.
4. Deelmodel Duitsland
Het stroomgebied van de Vecht in
Duitsland bovenstrooms van Emlichheim,
is langwerpig van vorm. Dit betekent dat
de afvoergolf vlakker van vorm is dan die
van een compacter gebied van gelijke

grootte. Dit is duidelijk zichtbaar in het
waterstandsverloop van de verschillende
peilmeetstations. Om dit deelstroomgebied te modelleren is gebruik gemaakt
van een meervoudig lineair regressie
(MLR) model. De regressietechniek
wordt gebruikt om een optimale lineaire
relatie te bepalen tussen een outputvariabele Y en één of meerdere inputvariabelen X b -,X n . Deze methode wordt
vaak toegepast voor de voorspelling van
waterstanden en afvoeren. Een bekend
voorbeeld is het MER-model voor de Rijn
te Lobith [Promes 1987].Met dit model
worden sinds enkele jaren de dagelijkse
voorspellingen te Lobith tot en met
4 dagen vooruit gemaakt.
Het deelmodel Duitsland voorspelt iedere
6 uur de waterstand te Emlichheim 6, 12,
18, ••tot en met 48 uur vooruit. Het model
gebruikt waterstanden die op verschillende tijdstippen gemeten worden bij
4 peilmeetstations, namelijk Emlichheim,
Neuenhaus en Ohne in de Vecht en Heek
in de Dinkel. Deze stations zijn gekozen
omdat de gegevens over de actuele
toestand opvraagbaar zijn of dit binnenkort worden (peilsprekers).
De basis van het MLR-model is een
meervoudige lineaire regressie vergelijking. Als voorbeeld wordt hier het
MER-model van Emlichheim voor een
6-uursvoorspelling gegeven.
E[H H m |ichheim( t = 6)] = C+ üx H ^ ^ ^ ^ ^ O )
+ a2 HL-mijchheimCt—Ö) + ß\ H N e u e n h a u s ( t = 0 )
+ 7i H o h n e ( t = - 1 2 )

met E[H emlichhcim (i=6)] :verwachte waterstand te Emlichheim met een voorspeltermijn van 6 uur.
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H HmHchheim (t=0) :waterstand te Emlichheim op tijdstip t=0
H N c u c n h a u s (t=0) :waterstand te Neuenhaus
op tijdstip t=0
t=0 :tijdstip van voorspellen
c, ah a2, ß\,}\ • te bepalen regressiecoëfficiënten
Voor iedere voorspeltermijn is een
dergelijke vergelijking afgeleid.
De coëfficiënten c, a, ß en y zijn de
regressiecoëfficiënten en worden uit de
waarnemingen geschat met behulp van de
kleinste-kwadratenmethode. Er is gebruik
gemaakt van 8 hoogwaterreeksen van
4 meetstations uit de periode 1980-1988
om het model te kalibreren.
De berekeningen zijn uitgevoerd met de
regressiemodule van het statistische
pakket SPSSx. Naast het berekenen van
de regressiecoëfficiënten kan deze module
ook aangeven welke waterstandsvariabelen van welke meetpunten met
hoeveel tijdstappen terug, het best passen
in de vergelijking. Dit opzoeken van de
juiste variabelen gaat in een aantal
stappen totdat een regressievergelijking is
geselecteerd waarbij zo weinig mogelijk
variabelen een zo goed mogelijke
verwachte waterstand leveren. Om enig
inzicht te geven in hoe een voorspelling er
in de praktijk uitziet, zijn in afbeelding 3
het waterstandsverloop en de voorspelde
waarden te Emlichheim uitgezet tegen de
tijd. Het deelmodel Duitsland levert voor
de 6-, 12- en 18-uursvoorspelling goede
resultaten (afwijkingen tot max. circa
0,08 m). Voorspellingen met een termijn
groter dan 24 uur zijn in een aantal
gevallen onnauwkeurig. Hoogwaters met
scherpe knikken in het peilverloop van
Emlichheim zijn minder nauwkeurig te
voorzien, zeker lang van te voren
(afwijking tot 0,30 m). De voorspellingen
van de extreme hoogwaters (boven de
180 m 3 / s) van maart 1981 en december
1986/januari 1987 voldoen echter goed
voor de langere voorspeltermijnen
(afwijkingen tot circa 0,10 m).
De voorspelde waterstanden te
Emlichheim worden met een Q/H-relatie
omgezet tot afvoeren (m 3 /s) en gebruikt
als input voor het waterbewegingsmodel.
De nauwkeurigheid (= standaardafwijking
residuen) van de voorspelde afvoer te
Emlichheim met voorspeltermijn van 12,
24, 36 en 48 uur is respectievelijk 4, 7,10
en 15%.
5. Deelmodel 'Het Afwateringskanaal
Coevorden'
Het Afwateringskanaal Coevorden voert
de overtollige neerslag van een deelstroomgebied met een oppervlak van
592 km 2 af naar de Vecht. Het ontvangt

Aß. 3
Hoogiüatervoorspclhng
maart 1981.

Hoogwater voorspelling Emlichheim
hoogwatervoorspelling van 13maart om 6.00 uur
24 ~ 36 «

Tijd [daaefil
berekend

^

gemetenwaarden

: 6- uursvoorspelling

PNP :nulpunt van de peilschaal

water van verschillende Drentse kanalen
zoals het Stieltjeskanaal en de Verlengde
Hoogeveensche Vaart via de Coevorder
grachten. Halverwege het kanaal, tussen
Coevorden en het lozingspunt in de
Vecht, bevindt zich de Drentse stuw.
Deze dient voor de peilhandhaving in het
kanaal. Van deze stuw zijn afvoergegevens
vanaf 1979 bekend. De gegevens zijn door
diverse oorzaken echter weinig betrouwbaar. Met deze wetenschap zijn een aantal
afvoerreeksen geselecteerd voor de
kalibratie en validatie van het deelmodel
'het Afwateringskanaal'. Er is een
eenvoudig model ontwikkeld dat de
afvoer 24 uur vooruit voorspelt aan de
hand van gemeten dagsommen van de
neerslag. Er is besloten het deelstroom-

gebied te modelleren door een lineair
reservoir met proportionele reductie.
Dit betekent dat een vast percentage van
de neerslag tot afstroming komt.
Argumenten voor deze keuze zijn:
- het reservoir-model heeft een eenvoudige structuur, maar blijkt in de
praktijk goed te voldoen;
- andere modellen geven geen betere
resultaten, vooral ook door de kwaliteit
van de gegevens waarop ze gebaseerd
zijn.
De invoergegevens zijn de afvoer van de
dag voorafgaande aan de voorspelling en
de dagsom van de neerslag van de dag
van voorspelling. Het resultaat is de
momentane afvoer (m 3 /s) op dag t om
24.00 uur. De modelvergelijking luidt:
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De onbekende reductieparameter a en
reservoirparameter k zijn geschat met de
kleinste kwadraten optimaliseringsroutine
(niet lineaire regressie) uit SPSSx. Er is
gebruik gemaakt van een 6-tal waarnemingsreeksen om het model te
kalibreren. Met dit model kunnen de
momentane afvoeren van het
Afwateringskanaal worden berekend
waarbij de standaardafwijking circa 15%
en de maximale afwijking circa 30% is.
Knelpunt voor een beter model vormt de
beschikbaarheid van goede gegevens, met
name afvoergegevens. Meetwensen zijn
geformuleerd om dit knelpunt op te
lossen.
6. Deelmodel Regge
Er is besloten om op dit moment af te zien
van de modellering van de Regge. De
veranderingen in de waterhuishoudkundige situatie (aanleg van Lateraalkanaalwerken tussen 1975 en 1990)
hebben waarschijnlijk tot gevolg dat het
systeem anders reageert. Te verwachten
valt, dat de neerslag die valt in het gebied
rondom Almelo sneller de Vecht bereikt
dan voorheen. Daarnaast zijn de beschikbare afvoergegevens van matige kwaliteit.
Doordat in 1990 in Archem (8 km bovenstrooms van de monding Regge in Vecht)
een ADM installatie (Akoestisch Debiet
Meting) is geplaatst, valt te verwachten
dat binnen enkele jaren een aantal goede
meetreeksen tijdens situaties met een
hoge afvoer beschikbaar zijn. Op basis
daarvan zou dan wel een deelmodel
geformuleerd kunnen worden.
Afvoervoorspellingen van dit deelstroomgebied worden nu geschat aan de hand
van werkelijk opgetreden afvoerwaarden,
gemeten met de ADM-installatie, in
combinatie met de gemeten en verwachte
neerslag in het stroomgebied.
7. Het waterbewegingsmodel
Het waterbewegingsmodel is een
toepassing van het RWS-programma
ZWENDL, een programma voor 1-dimensionale simulatie van waterbewegingen.

Met dit model kunnen 1-dimensionale
stromingssituaties op de Vecht en het
Zwartewater worden gesimuleerd. Naast
het gebruik van dit model als onderdeel
van het hoogwatermodel kan het ook
ingezet worden voor andere doeleinden.
Een mogelijke toepassing is bijvoorbeeld
het doorrekenen van de gevolgen van de
aanleg van een stuw in de Vecht. Ook is
koppeling met waterkwaliteitsmodellen
mogelijk. Hier wordt het gebruik als
onderdeel van het hoogwatermodel nader
toegelicht.

Als voorbeeld is hier het hoogwater van
maart 1981genomen. Voor de zijleidingen
zonder deelmodel zijn de in dit geval
werkelijke opgetreden waarden ingevoerd.
Het resultaat van de ZWENDLberekeningen, de peilverlopen te
Emlichheim, De Haandrik, Mariënberg en
Vechterweerd, is in afbeelding 4 weergegeven.
In vergelijking met de methode van
betrekkingslijnen wordt een behoorlijke
verbetering bereikt. De grote verbetering
zit hem vooral in het feit, dat langer van te
voren bekend is wanneer, op welk punt
langs de Vecht, de top gaat passeren.
De nauwkeurigheid van de voorspelling
van de maximale waterstand tot 24 uur
vooruit is voor het hoogwater van maart
1981circa 0,05 m.

Zodra de voorspellingen van de deelmodellen bekend zijn, kunnen met het
ZWENDL-model de verwachte waterstanden en afvoeren op verschillende
punten langs de Vecht worden berekend.
Voor de niet gemodelleerde deelstroomgebieden (Regge en de kleinere beken)
worden daartoe de geschatte afvoergegevens ingevoerd.

8. Conclusies en aanbevelingen
In dit project is een eerste versie gemaakt

Hoogwater maart 1981
voorspelling 13-3-81om 12uur

gemeten

voorspeld

Émiichheim

DeHaandrik

._-

..-

Manenberg

„•'

810311

810312

810313
Tijd (dagen]

Afi. 4
Voorspeldepeilverlopen.

referentievlak indezeafbeelding Isperstationgekozen
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van een hoogwatermodel voor de Vecht.
Met dit model kunnen voor een groot
aantal punten langs de Vecht voorspellingen tot 24 uur vooruit worden
gemaakt met een nauwkeurigheid van
circa 0,10 m. Voorspellingen voor de
langere termijn zijn onnauwkeuriger.
Oorzaken hiervan zijn onder andere de
snelle reactie van de deelsystemen
Afwateringskanaal en Regge op neerslag
en het ontbreken van voldoende gegevens
voor nauwkeurige modellering van deze
deelsystemen.
Deelmodellen voor het Duitse deelstroomgebied en het Afwateringskanaal
zijn gereed en functioneren naar wens.
De modellen worden nu door Rijkswaterstaat directie Overijssel gebruikt en
er is geadviseerd om na 2 jaar de
resultaten te evalueren. Hiertoe wordt van
ieder toekomstig hoogwater een verslag
gemaakt waarin naast de metingen in het
systeem ook de modelresultaten worden
beschreven. Hen herkalibratie na die
periode is aan te raden.
Tijdens het project is een aantal knelpunten naar voren gekomen. Belangrijkste
knelpunt vormt de beschikbaarheid van
geschikte en betrouwbare gegevens.
Neerslag- en afvoergegevens met een
meetfrequentie van minimaal lx in de
6-uur worden voor de meeste meetpunten
node gemist. Verschillende instanties
ontwikkelen plannen om dit te verbeteren.
Er is gedurende de ontwikkeling van het
hoogwatermodel veel contact geweest met
de beheerders van Vecht en Dinkel in
Duitsland. De goede samenwerking, die
daarbij tot stand kwam, is van belang voor
de hoogwatervoorspellingen in de
toekomst. Ook bij andere beheerszaken en
eventueel gezamenlijk aan te pakken
onderzoek speelt die samenwerking een
essentiële rol.
Referenties
Janssens, M. H. M. (1990). Naar een hoogwatermodel
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KIWA-medewerker
dr.J. C. Schippers, hoogleraar
in drinkwaterbereiding bij het
IHE-Delft
Per 1juni 1992 is dr. ir.J. C. Schippers
benoemd tot part-time hoogleraar aan het
International Institute
for Infrastructural,
Hydraulic and Environmental Engineering
(IHE) te Delft. Prof.
Schippers zal er de
leerstoel Water Supply
Technologies bekleden.
Met de vervulling van
deze leerstoel wordt de samenwerking op
het gebied van onderzoek en onderwijs
tussen het KIWA en het IHE geïntensiveerd. Het KIWA vergroot haar internationale betrokkenheid door deze
leerstoel beschikbaar te stellen.
Het IHE-Delft doet fundamenteel en
probleem-georiënteerd onderzoek en
verzorgt opleidingen aan buitenlanders,
voornamelijk uit ontwikkelingslanden en
Centraal- en Oost-Europa op de gebieden
van verkeer, water en milieu.
De opleidingen zijn post-academiale
diploma-, MSc- en PhD-opleidingen.
De nieuwe hoogleraar werd geboren in
1941. Tijdens zijn studie Chemische
Technologie aan de TU Delft oriënteerde
hij zich onder impuls van prof. dr. ir.
P. M. Heertjes op de waterbehandelingstechnologie. In 1966 trad hij in dienst bij
het Gemeentelijk Energiebedrijf
Dordrecht, waar hij tot 1975 hoofd van de
laboratoria was en tevens verantwoordelijk voor de Drinkwaterproduktie.
Gedurende enkele jaren was hij tevens
waarnemend directeur van de Technische
Milieudienst Drechtsteden.
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Sinds 1975 is prof. Schippers in dienst bij
KIWA NV, eerst met verantwoordelijkheid voor onderzoek en advisering op het
gebied van membraantechnologie, later als
coördinator van de Grondwatergroep, en
van de vakgroep Procestechnologie. Sinds
1988 is hij Hoofd van de afdeling
Behandeling en Distributie. Naast deze
activiteiten is hij reeds meer dan 20 jaar
extern docent voor het hoofdvak Waterbehandeling aan de International Course
Sanitary Engineering van het IHE, en is
hij lid van de Docentenraad. Buitenlandse
projecten brachten hem tevens onder
andere in de VS, Gabon, Libië, Marokko,
Japan en het Midden-Oosten.
Het wetenschappelijk werk van prof.
Schippers vond zijn neerslag in talrijke
publikaties en in rapporten van KIWA.
Zijn onderzoek over membraan-

filtratie en diepinfiltratie werd in 1989
afgesloten met een promotie aan de
Universiteit Twente.
Hij is voorzitter van het Standing
Committee on Desalination and Water
Reuse van de International Water Supply
Association. Hiernaast is hij lid van
verschillende Nederlandse en internationale commissies en organisaties.
Prof. Schippers zal op het IHE samenwerken met een internationale staf van
75 wetenschappers, waaronder een 10-tal
collega hoogleraren.
Zijn activiteiten zijn erop gericht het
onderwijs en onderzoek op het gebied van
drink- en industriewatervoorziening bij
het IHE te versterken en uit te bouwen.

Start project 'Expertise
Netwerk Bodembescherming'
Het afgelopen decennium is in toenemende mate het voorkómen van
bodemverontreiniging in de belangstelling
komen te staan. Kennis op het gebied van
'preventieve bodembescherming' is echter,
zo is gebleken, onvoldoende toegankelijk,
daar ze versnipperd bij verschillende
instanties aanwezig is.
Op initiatief van het ministerie van
VROM/DGM/Bodem is om deze reden
medio april 1992 het project Expertise
Netwerk Bodembescherming (ENBB) gestart.
Het project is gericht op het verzamelen
en toegankelijk maken van kennis op het
gebied van bodembescherming in preventieve zin. Daarnaast zullen via het netwerk
leemten in kennis worden gesignaleerd.
De looptijd van het project bedraagt
voorlopig drie jaar.
Tot de doelgroep van het project behoren
overheidsinstellingen, bedrijfsleven,
ingenieurs- en adviesbureaus, bouwbedrijven, dus alle (semi-)professionele
vragenstellers.
Het netwerk richt zich op het verwijzen
naar - en het verstrekken van - informatie
op het gebied van:
1. bodembeschermende beheersmaatregelen en
technische voorzieningen en
2. de uitvoering van wettelijkevoorschriften
en richtlijnen (Wet Bodembescherming).
Voor informatie met betrekking tot deze
onderwerpen kunt u vanaf heden terecht
bij CIMI (Centrale Ingang Milieu
Informatie), die als informatiebalie van
het netwerk fungeert; tel.030- 743085.
Voor specifieke inlichtingen verwijst CIMI
naar deskundigen bij TNO, KIWA, Staring
Centrum en RIVM.

