De invloed van vervuilde waterbodems opde grondwaterkwaliteit

Inleiding
In hetkader vande waterbodemproblematiek is regelmatig aandacht
besteed aande relatie tussen de waterbodemkwaliteit ende kwaliteit vanhet
oppervlaktewater. Ookisin diverse
artikelen de invloed vande waterverontreiniging op het aquatisch
ecosysteem aande orde gesteld.
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Samenvatting
Grondmechanica Delft heeft in opdracht vanDBW/RIZA eenglobale studie
uitgevoerd naar de invloed vanvervuilde waterbodems opde grondwaterkwaliteit.
Hiervoor iseenbureaustudie uitgevoerd naar hetvoorkomen van infiltratiegebieden in Nederland. Depotentiële verspreiding vanverontreinigingen via het
grondwater is gesimuleerd metbehulp vanhetnumerieke stoftransportmodel
VERA. Uitde studie blijkt datinde meeste gevallen de aanwezigheid van een
verontreinigde sublaag de grondwaterkwaliteit onder de waterloop niet significant
zal beïnvloeden. Inenkele specifieke gevallen kanditechter welhet geval zijn.
Een voorbeeld hiervan wordt in ditartikel nader uitgewerkt.
De algemene conclusie isdatinde discussie over de noodzaak van waterbodemsanering de mogelijke beïnvloeding vanhet grondwater een duidelijke
rol dient te spelen.

geselecteerd. Voor deze locaties is met
behulp vanmodelberekeningen een
evaluatie gemaakt vande belangrijkste
factoren en stoffen dieeenrolspelen bij
de mogelijke invloed van verontreinigde
sublagen opde grondwaterkwaliteit. Voor
een aantal typische probleemlocaties is
uiteindelijk via 2-dimensionale
verspreidingsberekeningen de omvang en
termijn vande problemen vastgesteld.

3 typische situaties schematisch weergegeven in afb. 1.Situaties met relatief
grote infiltratiedebieten zijn tevinden in
de benedenlopen vande grote rivieren,
waar de intreeweerstanden relatief laag
zijn (afb. la),enin situaties alshet Ketelmeer (afb. lb) waar behalve een relatief
lage intreeweerstand ookde grote breedte
en het grote peilverschil een aanzienlijke
infiltratie veroorzaken.
In andere situaties, zoals bijvoorbeeld in
kleine boezemwateren in West-Nederland
(afb. lc), zalde aanwezigheid van
verontreinigde slib vanwege de geringe
infiltratie alsgevolg vanhet dikke veenpakket onder de waterloop niet snel tot
beïnvloeding vande grondwaterkwaliteit
in het onderliggende watervoerende
pakket leiden.

Dit artikel geeft een samenvatting vande
belangrijkste resultaten van een
verkennende studie [lit.1]waarin getracht
is een concreet antwoord te geven opde
volgende vragen:
- waar kunnen zich problemen voordoen;
- voor welke stoffenkunnen zich
problemen voordoen;
- watzalde omvang van de problemen
zijn;
- opwelke termijn zullen zich problemen
voordoen.

Geohydrologisch gevoelige,
verontreinigde, locaties
Verontreinigde sublagen zullen, afgezien
van hetzeer trage diffusieproces, alleen
dan invloed kunnen hebben opde
kwaliteit vanhet onderliggende grondwater alser sprake isvaninfiltratie van
oppervlaktewater. Hiervoor moet de stijghoogte inhetwatervoerende pakket onder
de waterloop lager zijn danhet peilvan
het oppervlaktewater. Ditblijkt het geval
te zijn in een groot deel van WestNederland, maar ookin enkele gegraven
kanalen in het Zuiden en Oosten van ons
land. In hoeverre de infiltratie significant
is hangt echter afvaneen reeksvan
factoren, zoals de intreeweerstand vande
rivierbodem, de geohydrologische weerstand vande deklaag naast de waterloop
(polder), de grootte vanhet peilverschil
tussen de waterloop ende polder en van
het doorlaatvermogen vanhet onderliggende watervoerende pakket.

Via een globale landelijke inventarisatie
zijn potentiële probleemlocaties

Uit de inventarisatie kwam een aantal
infiltratiesituaties naar voren. Daarvan zijn

Aß. 2- Profieltypes.

AJb.la - Grote rivierzonder uitenvaarden
(bijvoorbeeldOude Maas).

Aß. lb- Waterloop met aan weerszijden diepe polders
(bijvoorbeeldhetKetelmeer).

Afb. Ie- Ondiepe waterloop m een dikkeslecht doorlatende laag(bijvoorbeeldhetAmstel-Dreehtkanaal).
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Weinig aandacht istotnu toe echter
besteed aande mogelijke verspreidingvan
de in de waterbodem geaccumuleerde
verontreinigingen naar het grondwater.
Toch kanditaspect inde discussie over
de waterbodemsanering niet buiten beeld
blijven.
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drinkwaternorm
_voor grondwater

vindt op korte termijn. Dit wordt veroorzaakt door sterke retardatie en geringe
infiltratie. Of op de langere termijn wel
problemen kunnen ontstaan hangt af van
de grootte van E (zie formule 1).
Een combinatie van grote infiltratiedebieten en een geringe retardatie maakt
dat in situaties waar voornamelijk zand
aanwezig is tussen de waterbodem en de
watervoerende pakket (profiel 2a en 2b)
zelfs sterk adsorberende stoffen de grondwaterkwaliteit significant kunnen
beïnvloeden.

Voor wat betreft de organische microverontreinigingen bepaalt de actuele
3
<•
5
concentratie in het slib of de emissies naar
10 log Cs (p g / k g )
het grondwater relevant zijn. In afb. 3 is
de relatie geschetst tussen het gehalte in
Afb. 3 -Relatie tussen sedimentconcentraties, logKom poriënwaterconcentraties endrinkwaternorm voorgrondwater. het sediment en het gehalte in het poriënwater bij verschillende octanol-waterverdelingscoëfficiënten. Uit de afbeelding
Parameter evaluatie
concentratie ten opzichte van de norm)
is op te maken dat bij een log K<,w= 7 de
Door middel van verkennende
die de potentiële ernst van de verontconcentraties in het water de drinkwaterberekeningen is gekeken naar de invloed
reiniging weergeeft:
norm pas overschrijden bij een gehalte in
van verschillende factoren, zoals de dikte
Csiib
het
sediment van meer dan 10 mg/kg d.s.
van de aanwezige sliblaag, de geohydroE=
(1)
Koc • foc• N
Daarentegen is dit bij log K,w = 3 reeds
logische situatie en de beschouwde stof.
bij een gehalte van 2 ,wg/kg d.s. het geval.
Dit heeft geleid tot combinaties van
Hierin is Csi;b de concentratie in het slib
De relatie tussen Koc en K„w kan worden
parameters onder welke de invloed van
(mg/kg d.s.), K(,c de adsorptiecoëfficiënt
benaderd met de volgende empirische
verontreinigde sliblagen op de grondbetrokken op het organisch koolstofformule [lit4]:
waterkwaliteit het grootst zal zijn.
gehalte in het slib (mVkg • oc),foc fractie
De bodemprofielen die in beschouwing
organisch koolstof (kg oc/kg d.s.) en N de
log KoC (mVkg) = 0,989 *
(2)
zijn genomen staan weergegeven in afb. 2.
norm (mg/m 3 of ,ug/l). Indien E kleiner
log
K
(
1
/
1
)
0
,
3
4
6
3
De infiltratie door de sliblagen is
ow
dan 1is dan blijft de concentratie in het
berekend met behulp van analytische
grondwater zeer duidelijk onder de norm.
waarbij rekening moet worden gehouden
formules [lit. 3] (zie tabel I). Hr is gebruik
Wanneer E groter dan 1is hang het af van
met een spreiding met een factor 5.
gemaakt van een 'mixing cell' model
de lokale situatie (slibdikte, geohydrologie
Stoffen met een lage K„w zullen dus reeds
REFCON,[lit. 2]. Hiermee is de doorbraak
enzovoort) of er wel problemen zullen
bij lagere concentraties in de waterbodem
berekend naar het watervoerende pakket
optreden. Met deze formule kan geschat
het grondwater kunnen beïnvloeden. Daar
toe voor een aantal organische en
worden of normoverschrijdingen kunnen
staat tegenover dat deze stoffen ook in
anorganische microverontreinigingen
optreden.
veel geringere mate accumuleren in de
(cadmium en arseen). Van de organische
waterbodem. Alleen ingeval een aanmicroverontreinigingen zijn 4 stoffen
zienlijke belasting plaatsvindt kunnen
De resultaten van de verkennende
geselecteerd met een sterk toenemende
problemen optreden. Een voorbeeld is
berekeningen wijzen uit dat bij situaties
adsorptiecoëfficiënt, te weten trichloor1,2-dichloorbenzeen (1,2-DCB, log
waar nog relatief dikke lagen klei en veen
methaan, pentachloorfenol, 2-PCB en
Kow = 3,4), waarvan eind jaren zeventig
aanwezig zijn tussen de waterbodem en de
dieldrin.
zodanig veel geloost is dat concentraties
watervoerende pakket (profiel 2c en 2d)
van 300 /^g/kg zijn gemeten in het
zelfs voor relatief slecht adsorberende
sediment van het Ketelmeer. Momenteel
verbindingen (bijvoorbeeld pentachloorVoor organische microverontreinigingen is
wordt 1,2-DCB nog slechts in lage
fenol) geen significante doorbraak plaatseen parameter E afgeleid (relatieve
concentraties in het oppervlaktewater aangetroffen.
TABELI.
Uit analyses van bodemslib afkomstig uit
Slib
Zand
Klei
Veen
c
(m)
dagen
(m)
(mm/dag)
het Ketelmeer blijkt dat y-hexachloor(m)
(m)
cyclohexaan (y-HCH) en 2,4,5-trochloorprofiel la
0,10
4,00
100
10,4
profiel lh
0,50
2,00
500
fenol (2,4,5-TCP ook stoffen zijn waarvan
3,4
profiel 5a
0,10
8,00
1.600
1,2
E groter dan 1is [lit. 5].Ter illustratie zijn
profiel 5b
0,10
4,00
1,00
1.100
1,7
een aantal gemeten concentraties weergegeven in afb. 3.
TABEL II.
Stof
y-HCH
l,2ßl)CB
2,4,5-TPC

(mVkg)
2
0.5
3

Log KoW
(1/1)
3,72
3,40
3,72

Sediment

Vloeistof

CONC(/ig/kg)

CONC (ug/1)

2,1
300
6,4

0,02
12
0,04

Verspreidingsberekeningen
Voor de 2-dimensionale verspreidingsberekeningen zijn met behulp van het
stoftransportmodel VERA[lit. 6] de doorsneden la en lb, die globaal overeen-
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Afb. 4a - Concentratie aan de bovenzijde van het watervoerende pakket, conservatief,
icliematisatte la, 0,1meter slib.

Concentratie

Aß. 4b - Concentratie aan de bovenzijde van het watervoerende pakket, conservatief,
schcmalisatie 2b, 0,1meter slib.
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komen met de situatie in respectievelijk
de Oude Maas en het Ketelmeer
geselecteerd omdat deze behoren tot de
belangrijkste potentiële probleemlocaties.
Om een bandbreedte aan te geven van
mogelijke effecten is voor de doorsnede
van het Ketelmeer gerekend met 0,1 m
slib en 2 m slib. Dit geeft tegelijkertijd een
bandbreedte in intreeweerstanden en
totale hoeveelheid stof.
Bij de verspreidingsberekeningen is
berekend met schoon rivierwater en
verontreinigd slb. De concentraties in het
slib zijn voor wat betreft de organische
verontreinigingen bepaald door
DBW/Riza [lit. 5],en voor cadmium en
arseen overgenomen uit het Slufterrapport
[lit. 8]. De chemische speciatie en de
concentraties in het poriënwater zijn
berekend met de geochemisch evenwichtsmodel CHEA.Voor de organische
parameters is hiervoor een lineaire
adsorptieisotherm aangenomen, gebruik
makend van de adsorptiecoëfficiënten
zoals zij vermeld staan in de literatuur
[lit. 4], (zie ook tabel II). Door uitspoeling
nemen de concentraties van de organische

3

Aß. 4c - Concentratie
aan de bovenzijde van
het watervoerende
pakket, conservatief,
schemalisatie lb, 2 meter
slib.

verontreinigingen in het slib afin de tijd.
In het slib heersen over het algemeen
anaërobe condities. Dit heeft tot gevolg
dat de poriënwaterconcentraties van zware
metalen vrijwel volledig worden bepaald
door de oplosbaarheidsprodukten van hun
sulfides, en door complexatie van de
zware metalen in oplossing. De maximale
oplosbaarheid van zware metalen is onder
deze omstandigheden dermate laag dat de
drinkwaternormen niet zullen worden
overschreden.
De berekende maximale poriënwaterconcentratie in het slib bedraagt voor
cadmium bijvoorbeeld 0,4 fig/\, terwijl de
drinkwaternorm 5/vg/1 bedraagt.
Voor arseen is de oplosbaarheid naar
verwachting iets groter, namelijk 15 ,«g/l
ten opzichte van een drinkwaternorm
50/^g/l.
Als er vanuit wordt gegaan dat de
omstandigheden in het watervoerende
pakket onder de rivier anaëroob zijn zal
het transport van zware metalen in het
watervoerende pakket voornamelijk
worden beïnvloed door adsorptie aan
bijvoorbeeld kleideeltjes. De adsorptie zal

vanwege de overwegend positieve lading
van de zware metaalionen groot zijn.
Arseen is onder anaërobe condities aanwezig als een negatief geladen complex
dat bij voorkeur adsorbeert aan ijzerhydroxydes. Deze zullen echter door de
reducerende omstandigheden niet aanwezig zijn in het watervoerende pakket
zodat het uitgespoelde arseen zich vrij
snel door het watervoerende pakket zal
verspreiden.
De resultaten van de 2-dimensionele
verspreidingsberekeningen worden
gepresenteerd in de vorm van
conccntratieprofielen aan de bovenzijde
van de watervoerende pakket, zowel
onder als naast de rivier. In afb. 4 zijn de
resultaten weergegeven van de
verspreidingsberekeningen voor een
conservatieve component, dat wil zeggen
een stof die zich beweegt met de snelheid
van het grondwater. De concentraties zijn
relatief ten opzichte van de initiële poriënwaterconcentratie zodat, indien de
maximale concentratie in het slib en de
toelaatbare concentratie in het grondwater
bekend zijn, voor iedere willekeurige
verbinding de te verwachten problemen
kunnen worden afgeschat (afgezien van
adsorptie).
Door uitspoeling van verontreinigingen uit
het slib zal de concentratie onder de rivier
eerst toenemen. De concentratie in het
slib neemt dan af. Zodra alle
verontreiniging uit het slib is verdwenen,
zal ook de concentratie in het watervoerende pakket af gaan nemen. Dunne
sublagen veroorzaken een lage piek, dikke
sublagen een hoge. Een kleine intreeweerstand gaat gepaard met een snelle
doorbraak. Bij een relatief smalle rivier
(afb. 4a) is de doorbraakpiek vrij smal
terwijl bij een brede waterloop (afb. 4b en
4c) ook een brede doorbraakpiek wordt
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Afb. 5a- Concentratie aan debovenzijde van hetwatervoerendepakket, 1,2-DCB,
schematisatie la, 0,1 meterslib.

waargenomen. Dit wordt veroorzaakt door
het fenomeen dat bij brede waterlopen het
stijghoogte verschil tussen rivier en watervoerend pakket afneemt naar het midden.
De infïltratiesnelheden dicht bij de oever
zijn daarom veel groter, zodat daar het
maximum eerst wordt bereikt, terwijl door
lange nalevering uit het slib midden onder
de rivier het maximum vrij laat komt.
Dit fenomeen is ook duidelijk te zien in
het concentratieprofiel in afbeelding 4b.
Bij 2 meter slibdikte (afb. 4c) wordt de
stijghoogte in de aquifer minder beïnvloed
door de rivier en is er een geringer
verschil tussen de infiltratie in het midden
en bij de oever. De afstand waarover de
piek zich na 100 jaar van de oever heeft
verplaatst is een ruwe benadering voor de
maximale ruimtelijke verbreiding op de
middenlange termijn. De afvlakking van
de piek in de tijd wordt geheel
veroorzaakt door dispersie.
Voor arseen vindt een snelle doorbraak
plaats tot de berekende oplosbaarheid van
15//g/l onder anaërobe condities. Indien
het arseen in het slib niet op zou raken
zou de concentratie in het hele watervoerende pakket oplopen tot deze waarde.
Metingen in oevergrondwater wijzen
inderdaad op verhoogde arseen
concentraties [lit. 7]. De vraag is of met
betrekking tot arseen ook niet gedeeltelijk
sprake is van een natuurlijk proces.
De arseen gehalten in sediment zijn ten
opzichte van de achtergrondwaarde niet
erg veel verhoogd. Cadmium laat een
lichte concentratiestijging zien onder de
rivier, maar de concentratie zal niet hoger
worden dan 0,4 /i/l.
Van de beschouwde organische verbindingen behandelen we hier alleen
1,2-dichloorbenzeen (1,2-DCB) omdat
voor deze stof de grootste emissies zijn
berekend. De resultaten van de verspreidingsberekeningen voor deze stof

Afb. 5b- Concentratie aan debovenzijde van hetwatervoerendepakket,1,2-DCB,
scliematisatie 1b, 0,1 meterslib.
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staan vermeld in afb. 5.Uit de resultaten
blijkt dat bij smalle rivieren met dunne
sublagen (schematisatie la) de norm van
0,1 /ig/1onder de rivier met een factor 3
wordt overschreden, en bij een brede
rivier met 2 meter slib met een factor 50.
Hoewel bij de schematisatie la deze
normoverschrijding naast de rivier niet
wordt terug gevonden (afb. 5a) blijkt uit
de resultaten voor schematisatie lb dat bij
dunne sublagen in een zone van 1km
naast de oever een kleine normoverschrijding kan worden verwacht. In het
geval van 2 meter slib wordt na 100 jaar in
en zone van 1,5 km naast de oever een
normoverschrijding met een factor 40
berekend. Het is duidelijk dat een stof als
1,2-DCB waar li veel groter dan 1is (zie
formule 1) tot aanzienlijke problemen kan
leiden.
De andere organische verbindingen die
beschouwd zijn (y-HCH, 2,4,5-TCP)
vertonen weliswaar het zelfde verspreidingspatroon, maar in concentraties
die ver beneden de norm van 0,1 ,ug/l
liggen, zodat voor deze stoffen geen
problemen hoeven te worden verwacht.
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Conclusies
Geohydrologisch gezien zijn in Nederland
een aantal gebieden aan te wijzen waar de
aanwezigheid van verontreinigd slib
mogelijk tot beïnvloeding van de grondwaterkwaliteit kan leiden. Dit zijn met
name de benedenlopen en esturia van de
grote rivieren Rijn (IJssel), Maas en
Schelde, en enkele kanalen in WestNederland. In Oost-Nederland zijn lokaal
in enkele infiltrerende kanalen een aantal
probleemlocaties aan te wijzen.
Uit verkennende berekeningen blijkt dat
in de meeste gevallen op grond van hoge
intreeweerstanden en hoge adsorpticcapacilcit geen problemen voor de grondwaterkwaliteit te verwachten zijn.
Voor een aantal specifieke situaties en
stoffen kan er echter wel significante
beïnvloeding van het grondwater
optreden, met name voor grote rivieren
met lage intreeweerstanden of met grote
breedte en grote potentiaalverschillen.
Of er daadwerkelijk problemen optreden
hangt af van de vaste stofconcentraties in
het slib, de oplosbaarheid, en de
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adsorptie-eigenschappen van de desbetreffende stof.
De 2-dimensionale verspreidingsberekeningen voor de meest gevoelige
situaties wijzen uit dat voor arseen een
snelle doorbraak verwacht kan worden
waarna, afhankelijk van de vaste stof
concentratie, de concentratie in het watervoerende pakket op zal lopen tot de
berekende oplosbaarheid van 15 //g/l.
De drinkwaternorm is 50 //g/l.
Zware metalen (cadmium) zullen onder
heersende condities zo slecht oplosbaar
zijn (0,4 //g/l) dat zij de drinkwaternorm
(5 //g/l) niet zullen overschrijden.
Voor bepaalde organische verbindingen
die in principe slecht adsorberen maar
vanwege hun hoge lozing (in het
verleden) toch in hoge concentraties voorkomen in het sediment zal de drinkwaternorm van 0,1 //g/l in de watervoerende
pakket ruim kunnen worden overschreden. Nadere verificatie van de
resultaten van deze oriënterende modelberekeningen aan de hand van metingen
wordt nodig geacht.
De slotconclusie is dat in de discussie over
de noodzaak van waterbodemsanering de
mogelijke beïnvloeding van het grondwater een duidelijke rol dient te spelen.
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Onderzoek naar afsluiting
stadsriolen voor regenwater
Grote delen van de Nederlandse riolering
moeten in de komende decennia worden
vervangen. Ze lekken naar het grondwater
en verontreinigen zo het drinkwater en de
bodem. Omgekeerd lekt grondwater in de
riolen, hetgeen de zuivering bemoeilijkt.
Door de enorme hoeveelheid afvalwater
zijn de inrichtingen voor afvalwaterzuiveringen inmiddels de omvangrijkste
vervuilers van het oppervlaktewater.
De aanpak van deze problemen loopt in
de miljarden. Prof. ir.J. 13. Ai. W'iggers van
de Technische Universiteit Delft denkt
financieel soelaas te kunnen bieden door
- net als vroeger - de straat weer in te
schakelen voor de afvoer van regenwater.
In delen van steden zou misschien het
hele ondergrondse regenwaterstelsel
kunnen worden afgeschaft.
Op 31 januari 1990 zei W'iggers in zijn
intreerede als hoogleraar Inzameling en
transport van afvalwater bij de Faculteit
Civiele Techniek: 'De huidige hydraulische en rekentechnische mogelijkheden
kunnen een oplossing bieden voor het
moeilijke bovengronds afvoeren van
regenwater na neerslag. Alijn vakgroep
Gezondheidstechniek en waterbeheersing
wil dit onderzoek uitbreiden samen met
de ingenieursbureaus op dit gebied.
Nagegaan moet worden of het water via
de straat kan worden afgevoerd naar
bekkens om vandaar onder vrij verval of
door middel van een gemaal en persleiding naar een inrichting voor de
behandeling van regenwater te worden
gevoerd'.
Achterstallig onderhoud
'De riolering is een zegen voor de volksgezondheid maar een ramp voor het
milieu', zei Wiggcrs. Toch blijven riolen
nodig voor de bescherming van de volksgezondheid en voor het bewoonbaar
houden van de steden. Er is echter veel
achterstallig onderhoud. Wiggers citeerde
uit een onderzoek van de nationale
Werkgroep Riolering en Waterkwaliteit
die eind 1989 een onderzoek afrondde dat
zeven jaar duurde en dat f 12,8 miljoen
kostte. De gemiddelde technische levensduur van riolen is circa 70 jaar. Delen van
de Nederlandse rioolstelsels zijn vóór de
Tweede Wereldoorlog aangelegd en
dringend aan vervanging toe. Daarmee is
nog maar voor een deel een begin
gemaakt. 75 procent van de riolering is nâ
1945 aangelegd. In geld uitgedrukt
bedraagt de vervangingsachterstand zo'n
4 à 5 miljard gulden. Omdat niet elk riool

70 jaar meegaat, zal er in de tweede helft
van de volgende eeuw een ware vervangingsgolf optreden.

EG Cost 681Treatment and
Use of organic sludge and
liquid agricultural wastes
Het vijfde internationale symposium van
Cost 681 Treatment and use of organic
sludge and liquid agricultural wastes is,
zoals bekend, in september 1988 in
Amsterdam gehouden. Op dit symposium
zijn de nieuwe ontwikkelingen, technologische aspecten en milieu-effecten op
slib- en mestgebied aan de orde geweest.
Het boek van dit symposium is onlangs
gepubliceerd (A. H. Dirkzwager and
P. L'Hermite ISBN 1-85166-418-1).
Sinds 1988 zijn de 6 werkgroepen die
binnen deze EG-actie bestaan verschillende keren bijeen geweest en zijn ook
symposia georganiseerd, die in een aantal
gevallen zijn gerapporteerd.
Het verslag van het Cost Concertation
Committee over de activiteiten 1986-1988
is inmiddels ook verschenen
(XII/ENV/21/88).
Van de recente publikaties worden hier
enkele, voor H 2 0-lezers interessante,
genoemd.
- Guidelines, recommendations, rules
and regulations for spreading manures,
slurries and sludge on arable and
grassland. J. H. Williams (doc. SL/124/
88-XII/ENV/14/88).
- Improved recommendations on olfactometries measurements. (J. H. Voorburg,
B. F. Pain and P. L'Hermite).
- Safe and efficient slurry utilisation.
(H. Haeni,J. E. Hall, II. Vetter and
P. L'Hermite).
- Thermal treatment of sludge.
(L. Spinosa, F. Colin and P.J. Newmann).
- Hygienic aspects related to treatment
and use of organic sludge and liquid
agricultural wastes. (D. Strauch, J. H. Over
and P. L'Hermite).
- Organic contaminants in waste water,
sludge and sediments: occurrence,
fate and disposal. (D. Quaghebeur,
I. Temmerman and G. Angeletti).
Voor inlichtingen over deze EG-actie kunt
u terecht bij mw. ir. L. E. Duvoort-van
Engers, nationaal vertegenwoordiger bij
het Cost concertation committee,
werkzaam bij het RIVM te Bilthoven,
030-74 3066 en bij de overige Nederlandse vertegenwoordigers in de werkgroepen: ir. A. Dirkzwager, DBW/RIZA,
03200-70488, ir.J. Voorburg, IMAG,
08370 -94911, drs. A. Minderhoud,
RIVM, 030-742035, ir. A. Hoogenboom,
RIVM, 0 3 0 - 7 4 2 8 2 6 en ir. P. van Lune,
113,050-246541.

