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Kosten van alternatieve desinfectietechnieken voor afvalwater

1. Inleiding
Achtergrond
Het effluent van een aantal rwzi's dat loost
op oppervlaktewater met een recreatieve
functie, wordt 's zomers gedesinfecteerd
om het besmettingsrisico te verkleinen.
Tot nu toe wordt voor deze desinfectie
chloorbleekloog gebruikt. Aan deze
methode kleven enkele nadelen.
- het risico van vorming van carcinogene
en/of mutagene gechloreerde koolwaterstoffen;
- de toxiciteit van het restchloor;
- de onvoldoende inactivering van
pathogène virussen.
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Vooral aan het laatste punt wordt de
laatste jaren veel aandacht geschonken.
Als virussen onvoldoende worden
geïnactiveerd, impliceert dit dat chloordosering vrijwel ineffectief zou zijn voor
de bestrijding van gastro-enteritis
(maag-darmstoornissen) bij zwemmers [1]
Gezien de genoemde bezwaren van
chloring is er een groeiende belangstelling
voor alternatieve desinfectiemethoden.
In 1984 heeft TNO in opdracht van de
Dienst Binnenwateren/RIZA een
inventarisatiestudie uitgevoerd naar de
toepasbaarheid in Nederland van
alternatieve methoden [2J.
Vier methoden kwamen als meest
belovend uit deze studie naar voren:
- coagulatie/flocculatie/vlokkingsfiltratie;
- ozonisatie;
- UV-bestraling;
- dosering van chloordioxyde.
In dit artikel wordt een samenvatting
gegeven van de rapportage inzake de
kostenaspecten van deze technieken, die
DWB/RIZA heeft laten opstellen.

Samenvatting
Recent onderzoek heeft aangetoond dat er verband bestaat tusen het optreden van
gastro-intestinale klachten van zwemmende recreanten in oppervlaktewater en de
lozing van gezuiverd en gedesinfecteerd afvalwater. Het vermoeden dat het
gebruikte chloorbleekloog als desinfectiemiddel onvoldoende werkzaamheid heeft
ten opzien van virussen, wordt daarmee ondersteund. Om de effectiviteit van de
desinfectie te verbeteren en ter ondervanging van andere bezwaren die kleven aan
toepassing van chloorbleekloog, zoeken de waterkwaliteitsbeheerders naar
alternatieve methoden die werkzamer zijn ten aanzien van virussen.
In opdracht van de beheerders is een studie naar de kosten van vier alternatieven
uitgevoerd, waarbij de effectiviteit tevens in beschouwing is genomen. De onderzochte methoden zijn:
- coagulatie/flocculatietechnieken;
- ozonisatie;
- UV-bestraling;
- dosering van chloordioxyde.
De investeringskosten en de jaarlijkse kosten van de vier systemen zijn met elkaar
vergeleken. Tevens is nagegaan wat de neveneffecten van de alternatieve
methoden zijn en in hoeverre een kostenbesparing kan worden bereikt indien niet
gedurende het hele jaar maar alleen in het zomerseizoen wordt gedesinfecteerd.

nodig criteria voor de effectiviteit op te
stellen. In deze studie is ervan uitgegaan
dat het effluent moet voldoen aan de
normen die het RIVM voor zwemwater
heeft voorgesteld. Dit normvoorstel, dat
overigens nog ter discussie staat, is
gebaseerd op bestaande wetgeving (EG,
WVO, WHVZ) en op recente epidemiologische inzichten [1].In tabel I zijn deze
eisen die het RIVM voorstelt gegeven.
Ter vergelijking zijn ook de normen van
de EG-richtlijnen vermeld.
Opzet
De methode om de kosten van desinfectie
TABEL II - Hffluentkarakteristiek.
CZV
B/A'
Zwevende stol'
NKj
pH
thermotol. coliformen
faecale Streptococcen
enterovirussen
transmissie (UV)

(g/mi)
(g/m')
(g/mi)
(g/mi)
(g/m')
(per 1)
(per 1)
(per 1)

(%)

90
15
15
10
8
1.000.000
100.000
100
50

TABEL I- Normering microbiologische kwaliteit
zwemwateren rwzi-cfflucnt.

iAantallen
per liter)

EG-norm
zwemwater

RIVM-normvoorstel
rwzieffluent

thermotolerante
coli-achtigcn
faecale Streptococcen
enterovirussen

<20.000
< 1.000
<
0,1

<1.000i)
< 1002')
<
0,1

') Escherichia coli
) Enterococcen

2

vast te stellen was de volgende:
- voor de kwaliteit van het te desinfecteren water is uitgegaan van het effluent
van een goedwerkend, laagbelast aëroob
zuiveringssysteem (zie tabel II);
- voor rwzi's van 3 standaardcapaciteiten
(te weten 10.000, 50.000 en 100.000 i.e.
waarbij 1i.e. is gedefinieerd als 54 g
BZV/d en 0,15 m 3 /d.) zijn desinfectieinrichtingen gedimensioneerd;
- aan de hand van prijsopgaven van
leveranciers van apparatuur is een kostenraming opgesteld.

Afb. 1 -Schema metsimultaneprecipitatie metliokkingsftitratie.
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De dimensionering en de kostenraming
zijn uitdrukkelijk alleen bedoeld voor een
onderlinge vergelijking van de technieken
en kunnen niet als ontwerpcriterium
worden gebruikt.
2. Technieken
Coagulatie/flocculatie
In de afvalwaterbehandeling worden
coagulatie/flocculatie-processen frequent
toegepast voor de verwijdering van
zwevende stof, fosfaat en zware metalen.
Bij het proces worden echter ook microorganismen afgevangen. Op aanbeveling
van genoemde studie van hetTNO[2]
heeft de TU-Delft onderzocht welke
verwijdering van coli-achtigen, Streptococcen en enterovirussen met deze
systemen bereikt kan worden [5].
Met twee systemen - naprecipitatie en
simultane flocculatie gevolgd door
vlokkingsfiltratie - waarbij ijzer (III)chloride als vlokmiddel en polyelectroliet
als hulpmiddel werden gebruikt, is onderzoek verricht.
De dimensionering van de desinfectieinstallatie voor de drie rwzi's met
standaardcapaciteit werd hoofdzakelijk op
de resultaten van het TU-Delft-onderzoek
gebaseerd. Afb. 1en 2 laten de processchema's zien, in tabel IIIis de dimensionering weergegeven.
Ozonisatie
Ozon is een krachtig oxydatiemiddel.
Daarom wordt het onder meer bij de
bereiding van drinkwater veelvuldig
toegepast voor desinfectie, ontkleuring,
ontgeuring en andere doeleinden. In de
afvalwaterbehandeling hebben de
benodigde hogere doses en de daarmee
gepaard gaande hogere kosten, toepassing
van ozon geremd. Doordat ozonisatie
echter een zeer schone (geen toxische
resten in het water) en zeer effectieve
methode is,wordt nu vooral in de VSop
enige tientallen rwzi's ozon toegepast.
Ozon wordt ter plaatse van de toepassing
geproduceerd. Het meest toegepaste
opwekkingsproces is elektrische ontlading
in een buiselectrode (afb.3).In afb.4is
de totale ozoniseerinrichting schematisch
weergegeven.
Het ozonhoudende gas wordt na generatie
door middel van begassingselementen in
het water gedispergeerd. In de contactruimte worden ozon en water in trappen
gedurende circa 20 minuten met elkaar in
contact gebracht hetgeen voldoende is
voor een efficiënte en volledige overdracht.
De belangrijkste parameters vande
ozonisatie-inrichtingen voor de drie rwzi's
van standaardcapaciteit zijn in tabel IV
weergegeven.

TABEL III- Dimensioneringvan tzoee coagulatie/flocculatiesystemen.
Capaciteit rwzi

(i.e.)
(mVd)
(mVh)

DWA debiet
RWA debiet

10.000

50.000

100.000

1.500
390

7.500
1.800

15.000
3.600

38

188

375

7,5
15,6

38
72

75
144

38
0,3
33
98
488

188
1,5
150
450
2.250

Simultaneprecipitatie +- vlokkingsfiltratie
Fe-dosering inAT
(kg/d)
Fe-doseringin
vlokkingsfiltratie
(kg/d)
oppervlakte
filters
(m?)
Naprecipitatie
Fe-dosering
PF.-dosering
volume mengtanks
volume vlokgroeitanks
lameloppervlak

(kg/d)
(kg/d)
(m')
(m3)

(m-')

375
3
300
900
4.500

TABEL IV- Dimensioneringdesinfeetie-inriehtmgen metozon.
10.000

Capaciteit rwzi
RWA-debiet
DWA-debiet
pompcapaciteit
generatie-capaciteit
contact-ruimte

(m'h)
(mVd)
(mVh)
(kg0,/h)
(mi)

100.000

50.000
1.800
7.500
3 x 600
3.x 83
3x200

390
1.500
3.x 130
3.x 18
3x 43

3.600
15.000
4x900
4x 12,5
4x300

TABEL V- Dimensionering IJV-installatic.
Capaciteit rwzi
aantal modules à 8 lampen
aantal lampen
elektrisch verm ogen gem.
max.
reactor aantal
reactorlengte
reactordiepte
reactorbreedte

Fe D O S E R I N G

(i.e.)

10.000

50.000

100.000

-

22
176
96.000
17,6
1
7,8
1,2
0,7

100
800
329.000
80
2
7,8
1,2
1,6

200
1.600
657.000
160
4
7,8
1,2
1,6

(kWh/jr)
(kW)

-

(m)
(m)
(m)
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Afb. 3-Buiselectrode voorozon-generatie.
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Aß. 4 - Ozomseerinstallatie.

Uit de verschillende literatuurgegevens
[3, 4, 6] blijkt dat een dosis van 14 g O per
m3 water voldoende is voor een effectieve
afdoding van bacteriën en virussen (de
benodigde dosis hangt uiteraard sterk af
van de watersamenstelling zodat dit getal
geenszins als ontwerpparameter mag
worden gebruikt).
Ultraviolettestraling
UV-straling wordt voor desinfectie toegepast in de drinkwaterbereiding, in de
voedingsmiddelenindustrie en in koelwatersystemen. Ervaring met UVdesinfectie van afvalwater is beperkt, de
meeste ervaring is tot nu toe opgedaan in
Canada en de Verenigde Staten. De techniek wordt als zeer 'schoon' aangemerkt
en UV-installaties zijn relatief eenvoudig
te bedienen en te onderhouden.
Als bezwaar geldt echter dat voor het
bereiken van een goede effectiviteit ten
aanzien van virussen en Streptococcen een
veel hogere dosis nodig is dan voor het
inactiveren van coli-achtigen.
Het werkingsmechanisme bij ultraviolette
straling grijpt aan op het genetisch
materiaal - dit in tegenstelling tot
desinfectie-chemicaliën, die op de
celwand inwerken. De straling dringt door
tot binnen in de cel of het eiwitkapsel (bij
een virus). Daar wordt het erfelijk
materiaal beschadigd, waarbij twee DNAbasen tot dimeer worden omgevormd. Het
gevolg hiervan is dat het metabolisme en
de replicatie (en daarmee de groei)
worden verhinderd. Geringe beschadiging
aan het DNA kunnen echter door herstelmechanismen ongedaan worden gemaakt.
Om blijvende inactivering van het
organisme te bewerkstelligen is het
daarom nodig een zekere drempelwaarde
te overschrijden [7,8].
Bij het ontwerp van een UV-desinfectieinrichting spelen vele factoren die moeilijk
modelleerbaar zijn een rol: menging,

TABEL VI - Dimensioneringchloordioxide-installatie.
Capaciteit rwzi

10.000.

(i.e.)

RWA-debiet
n\VA-debiet
produktiecapauteit
gemiddelde produktie

50.000

100.000

1.800
7.500
5,4
23

390
1.500

(mVh)
(mVd)
(kg/h)
(kg/d)

4,:

3.600
15.000
11
45

TABEL VII - üemifecüegraadtenopzichte van

RIVM-normvoor tel(effluent) enEG-norm(zwemwater).

Methode

I'hcrmotolerant t
coli-achtigen

Feacale
Streptococcen

Enterovirussen

simultane precipitatie
+ vlokkingsftltratie
napreeipitatie + PE-dosering
ozonisatie
ultraviolette straling
chloordioxyde
chloor

- (+/-)
- (+/-)
+
+
+
+

- (+/-)
- (+/-)
+
+ / - (+)
+
+

+
p
+*

normvoorstel-RIVM
(aantal kiemen per liter)

< 1.000

<100

>0,1

+ voldoet aan norm
+ / - voldoet waarschijnlijk aan norm
voldoet niet aan norm

? vooralsnog onbekend
( ) ten opzichte van EG-norm voor zwemwater
* weinig literatuurgegevens voorhanden

TABEL VIII - Investeringskosten van desinfectictechnieken.
simultane precipitatie
+ vlokkingsftltratie
ozon
UV-straling
chloordioxyde

10.000

50.000

10.000

f 870.000
fl.910.000
f 500.000
f 390.000

1.600.000
4.170.000
1.550.000
610.000

2.720.000
7.240.000
2.910.000
830.000

Afb. 5- UV-lampen in doorstroomde-gootreaetor.
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installatie. De dimensionering wordt
weergegeven in tabel VI.

TABEL IX - Jaarlijksekosten van desmfectietechnieken.
Techniek

Simultane
precipitatie
+ vlokkings
filtratie

Kosten per
capaciteitsklasse
/0.000 i.e.
jaarlijkse kosten
kosten per i.e.
kosten per m 3
50.000 i.e.
jaarlijkse kosten
kosten per i.e.
kosten per m 3
100.000 i.e.
jaarlijkse kosten
kosten per i.e.
kosten per m '

f/jr.

Ozon

UV-straling

Chloordioxydc

182.000
18,20
0,33

282.000
28,20
0,52

97.000
9,70
0,18

69.000
6,90
0,13

f/m'

471.000
8,30
0,17

724.000
14,50
0,26

314.000
6,30
0,11

205.000
3 ,10
0,07

f/jr.
f/(i.e. jr.)
f/m 3

828.000
8,30
0,16

1.305.000
13,10
0,24

607.000
6,10
0,11

361.000
3,60
0,07

f/(i.e. jr.)
f/m 3
f/jr.
f/(i.e. jr.}

verschillen in gevoeligheid van verschillende organismen voor UV, uitdoving,
verstrooiing en dergelijke. Bij de
dimensionering is daarom veel gebruik
gemaakt van de ervaring van producenten
van UV-apparatuur. Als gevolg van de
toch beperkte ervaring met afvalwater
bleek uiteindelijk slechts één producent in
staat een bevredigende opgave te doen.
Bij de kostenraming is uitgegaan van een
systeem met lage-drukgasontladingslampen in een doorstroomde-gootreactor
(zie afb. 5). Als dosis voor effectieve
inactivering van coli-achtigen is 300 J/m 2
aangehouden. De desinfectie-installatie
wordt gedimensioneerd als in tabel V
aangegeven.
Chloordioxydc
Chloordioxyde wordt voornamelijk in de
papier- en pulpindustrie toegepast als
bleekmiddel. In de waterwereld wordt het
toegepast als desinfectie- en ontkleuringsmiddel bij de drink- en proceswaterbereiding. Het is een krachtig bactericide;
de schaars beschikbare gegevens geven de
indruk dat de virucide werking eveneens
groot is.
Op basis van de schaarse literatuurgegevens over de virucide werking van
chloordioxyde, waarboven een veiligheidsmarge is gesuperponeerd, is voor de
dimensionering een dosis aangehouden
van 4 g C10 2 per m 3 water.
Chloordioxyde is een gas dat ter plaatse
van de toepassing gegenereerd dient te
worden uit:
- chloor (als gas of als loog) en chloriet,
of
- zoutzuur en chloriet.
Het chloordioxyde wordt in het water
gedispergeerd met analoge apparatuur als
voor chloorbleekloog.
Voor de Nederlandse situatie, waarin
transport en gebruik van chloorgas aan
strenge regelgeving gebonden is,werd de
voorkeur gegeven aan een zuur-chloriet

3. Effectiviteit
In tabel VII is aangegeven wat de effectiviteit van de vier beschouwde technieken
is ten aanzien van de inactivering van
bacteriën van de coligroep, Streptococcen
en enterovirussen. Ter vergelijking zijn de
waarden van het RIVM-normvoorstel als
ook de effectiviteit van het momenteel
toegepaste chloor opgenomen. Ozon en
chloordioxyde zijn zodanig te doseren dat
alle organismen van het normvoorstel
effectief worden geïnactiveerd. Met
coagulatie/flocculatietechnieken kon niet
aan de voorgestelde normering worden
voldaan.

TABEL X— Besparingvan kosten bijseizoembedrijf
vergeleken metvoljaarsbednjf(in procenten).
Capaciteit rwzi (i.e.)

10.000

simult. precip. +
vlokkingsfiltratie
ozonisatie
UV-straling
chloordioxyde

50.000

100.000

25
11
31
34

29
15
32
41

14
7
28
18

TABEL XI - Neveneffecten van de

'swfectietct-.hnieken.

Techniek
Effect
Verwijdering van toxische stoffen
Ontstaan toxische stoffen
CZV/BZV-verwijdering
P-verwijdering
NKj-verwijdering
Verwijdering zwevende stof
Verbetering zuurstofgehalte
Verwijdering kleur
Verwijdering geur
*
+
o
-

Ten aanzien var ide dosis UV-st raling die
nodig is voor inactivering van virussen is,
onder de gestelde aanname van 50% UVtransmissie van het effluent (tabel II),
onvc ildoende bekend. Daarom is de
straf ingsdosis in de onderhavige studie

Coagulatie
flocculatie

Ozon

UV

Chloordioxyde

0

+

0

+

0

0

0

-

+
+
+

\

0

0

0

0

0

0

0

0

0*

+

0

0

0

+
+

0

0

0

+

0

0

0

+

0

indien vlokfiltratie wordt toegepast:
gunstig
neutraal
ongunstig

TABEL XII — Vergelijking van ko
Methode

sten en neveneffecten van vier alternatieve desmfectietechnieken en

Chloor **

Ozon

UV

C10 2

Simultaan +
vlokfiltratie

Na-precip.

+
+

+
+
+

+
+/?

+
+
+

-

-

23,60
12,10
10,90

8,10
5,20
5,10

6,00
3,40
3,00

15,40
7,90
7,10

33,10
20,40
17,70

0,43
0,22
0,20

0,15
0,10
0,09

0,11
0,06
0,06

0,28
0,15
0,13

0,60
0,37
0,32

0

+
+
+
+

+
+
+
+l~

+/-

0

0

0

0

0

Desinfectiegraad *
Coliformen
Enterococcus
Enterovirus

Kosten per i.e.perjaar ff/i.e. jaar)
10.000 i.e.
0,15
50.000 i.e.
tot
100.000 i.e.
0,32
Kosten per m3afvalwater
10.000 i.e.
50.000 i.e.
100.000 i.e.
Neveneffecten
CZV/BZV
P
N
SS/helderheid
(ieur-kleur
Oi opgelost

ehlormg.

(f/m3)

+/0
o
+/+/o

* t.o.v. RIVM-normvoorstel
** bij de in Nederland gebruikelijke
doses
+ goed effect/voldoet aan norm

0

+

0

0

0

0

0

+/+
+
+

0

0
0
0

+ / - matig effect/voldoet waarschijnlijk of meestentijds aan norm
voldoet niet aan norm
o geen effect
? vooralsnog onbekend
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afgestemd op inactivering van coliachtigen.
EG-norm
De EG-norm voor zwemwater (zie
tabel I) ligt voor coli-achtigen en Streptococcen hoger dan de waarden van het
RIVM-voorstel, de waarden voor virussen
komen met elkaar overeen. In tabel VII is
eveneens aangegeven wat de effectiviteit
is ten opzichte van de EG-norm.
4. Kosten
De kosten van de vier beschouwde technieken, te weten de stichtingskosten van
een desinfectie-inrichting (inclusief BTW)
en de jaarlijkse kosten, zijn in de tabellen
VIII en IX weergegeven. Ter vergelijking:
de jaarlijkse kosten van chloordosering
variëren van f 0,15 tot f 0,30 per i.e. per
jaar.
Gevoeligheidvoor normstelling
Als bijdrage aan de discussie over de
normstelling voor kiemgetallen is onderzocht in hoeverre de kosten worden
beïnvloed, indien wordt uitgegaan van
EG-normen in plaats van het RIVMvoorstel. Die invloed bleek nihil. De
oorzaak daarvan ligt erin dat de virusnorm
maatgevend is gebleken voor de dimensionering en de benodigde dosis en dat de
beide normen voor virussen overeenstemmen. Een uitzondering geldt de UVtechniek, omdat de dimensionering voor
deze techniek is afgestemd op de inactivering van coli-achtigen. Bij een soepeler
norm voor coli-achtigen wordt een UVinstallatie goedkoper.
Seizoens- versusvoljaarbedrijf
In de studie is uitgegaan van desinfectie
van het rwzi-effluent gedurende het
gehele jaar. De discussie over de noodzaak om het gehele jaar te desinfecteren of
alleen gedurende de zomermaanden is
nog gaande en valt buiten de reikwijdte
van deze studie. Als bijdrage aan de
discussie wordt hier de invloed op de
kosten weergegeven van het bedrijven van
de desinfectie gedurende het zomerseizoen (tabel X).
5. Neveneffecten
De neveneffecten van desinfectie met de
beschouwde technieken zijn in tabel XI
kwalitatief weergegeven.
De waardering van de neveneffecten is
sterk afhankelijk van lokale factoren
(onder andere aard van het ontvangende
water).
De grootte van de neveneffecten blijkt
nauwelijks afhankelijk van de
nagestreefde normstelling ten aanzien van
kiemen.

6. Conclusies
De resultaten van de studie zijn in
tabel XII samengevat. Uit de studie zijn de
volgende conclusies afgeleid.
1. Desinfectie met chloordioxydeis het
meest economische alternatief, de
bactericide werking voldoet aan het
RIVM-normvoorstel. Er zijn aanwijzingen
dat chloordioxyde bij de gekozen dosering
enterovirussen inactiveert.
2. De kosten van toepassing van chloordioxyde zijn aanzienlijk hogerdan de
huidige praktijk met gebruik van chloorbleekloog.
3. Ultraviolettestralingis enige tientallen
procenten duurder dan chloordioxyde
terwijl de effectiviteit ten aanzien van
inactivering van virussen momenteel
onvoldoende bekend is.
4. Coagulatie/flocculalietechnieken zijn duur
en voldoen niet aan het RIVM-normvoorstel voor wat betreft virusverwijdering.
5. Ozon voldoet aan het RIVM-voorstel,
maar is een factor 2 à 3 duurder dan UVstraling, resp. chloordioxyde.
6. Toepassing van de EG-norm voor
zwemwater in plaats van het normvoorstel
van het RIVM als toetsingscriterium voor
effluent heeft geen invloed op de kosten.
Een uitzondering geldt de UV-techniek
die iets goedkoper wordt.
7. Het bedrijven van de desinfectieinrichting tijdens het seizoenin plaats van
gedurende het hele jaar levert voor
chloordioxyde een kostenbesparing van
28 tot 43% op jaarbasis op. De kostenbesparing bij UV-straling varieert
tussen 28 en 32%.
7. Dankwoord
De studie werd gefinancieerd door de
Dienst Binnenwateren/RIZA. De auteurs
zijn de leden van de Begeleidingscommissie, bestaande uit de heren R. van
Dalen (ZS Veluwe), A. H. Havelaar
(RIVM),J. Helmer (HH van Delfland).
Th. J. Nieuwstad (TU Delft) en J. W. de
Waal (Min. v. VROM), bijzonder
erkentelijk voor hun bijdragen aan het
eindrapport van de studie.
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Nederlandse Vereniging
voor Afvalwaterbehandeling en
Waterkwaliteitsbeheer
23e Essener Tagung over de
toekomstperspectieven voor
drink- en afvalwater
De 23e Essener Tagung, die van 28 tot en
met 30 maart aanstaande in Essen wordt
gehouden, heeft als thema: WasserAbwasser-Abfall; Perspektiven für das
Jahr 2000. De organisatie is in handen van
het Institut zur Förderung der Wassergüte- und Wassermengenwirtschaft, het
Eandesamt für Wasser und Abfall
Nordrhein-Westfalen en de Lehrstuhl für
Siedlungswasserwirtschaft der RheinischWestfälischen Technischen Hochschule
Aachen.
De te behandelen deelthema's zijn:
- Wasserwirtschaft in Europa, Ansprüche
und Chancen.
- Gewassergütewirtschaft und Trinkwasserversorgung, Ziele und Zusammenhänge.
- Kommunale Abwasserentsorgung,
Künftige Verhältnisse bei Kanal und
Kläranlage.
- Industrieabwasserbehandlung,
Anforderungen und Lösungen.
- Abfallwirtschaft, Strukturen für die
Entsorgung.
Programma's en aanmeldingsformulieren
voor de Essener Tagung zijn verkrijgbaar bij het secretariaat van de NVA,
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk.

EWPCA Symposium 1990 in
München
Parallel aan het IFAT '90 van 22 t/m
25 mei 1990 wordt op dinsdagmiddag 22
mei en woensdag 23 mei 1990 het Achtste
EWPCA-ISWA Symposium gehouden.

