Ecotoxicologische aspecten van het begrip basiskwaliteit voor water:
een pragmatische benadering

l)c recente ontwikkelingen in de ecotoxicologie en de milieuchemie bieden
nieuwe perspectieven om doelstellingen
voor microverontreinigingen in oppervlaktewater beter te onderbouwen. Bij de
voorbereiding van de 'Derde Nota Waterhuishouding' zijn gegevens uit toxiciteitsonderzoek gebruikt om een selectie te
maken van de stoffen die in aanmerking
komen voor normstelling. Deze benadering is één van de invalshoeken waarlangs
normen voor water tot stand komen.
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Daarnaast spelen zaken als het al dan niet
toepassen van veiligheidsfactoren en het
meewegen van maatschappelijke belangen
een rol bij het vertalen van de resultaten
van onderzoek naar normen en criteria.
Dit heeft nog niet plaatsgevonden.
De uiteindelijke voorstellen voor de
basiskwaliteit zullen te zijner tijd met de
Derde Nota in discussie komen.
Voor 120 stoffen zijn 'ecotoxicologische
waarden' afgeleid uit de huidige, vaak
beperkte toxicologische gegevens [1],
De voorgestelde waarden houden
rekening met de verdeling van stoffen
tussen water, waterbodem en biota.
Het grote aantal stoffen vraagt om een
nieuwe aanpak van de toetsing. Naast een
beperkt landelijk programma worden
meetprogramma's in sterkere mate 'maatcostuums', die zijn toegesneden op het
emissiepatroon in een watersysteem. Voor
veel stoffen ontbreken thans nog adequate
analysemethoden. Het zoeken naar een
laag detectieniveau zal daarbij niet meer
uitsluitend gestuurd worden door technische ontwikkelingen, maar ook door de
relevante ecotoxicologische concentratie.
De ingeslagen weg is een tussenstation
omdat de ontwikkeling van modellen voor
een ecotoxicologische risico-evaluatie van
stoffen in volle gang is [2]. Daarnaast zal

in de toekomst ook rekening gehouden
moeten worden met de afstemming tussen
de compartimenten water, bodem en
lucht.
Basiskwaliteit, ook een ecotoxicologisch
begrip
Basiskwaliteit is een ingeburgerd begrip
bij het waterbeheer. Hen onderdeel van de
definitie in de voorgaande IMP's voor
water heeft mede een ecotoxicologische
achtergrond [3],hoewel dit in de uitwerking van de normen tot nu toe niet
expliciet tot uiting is gekomen. De
definitie van de basiskwaliteit berust op
drie 'pijlers', namelijk:
1. geen overlast (met name stank)
veroorzaken,
2. levenskansen bieden voor aquatische
gemeenschappen, en
3. toelaten van algemene vormen van
menselijk gebruik.
De gehanteerde werkwijze in dit
onderzoek tracht zo goed mogelijk aan te
sluiten bij de bestaande definitie voor de
tweede 'pijler', zoals die is omschreven in
het IMP-water [3]:
'... dat het oppervlaktewater levenskansen
biedt voor aquatische levensgemeenschappen, waarvan ook hogere organismen, zoals diverse vissoorten, deel uit

kunnen maken en tevens ecologische
belangen buiten het water (bijvoorbeeld
vogels en zoogdieren die waterdieren
consumeren) beschermt.'
Een ecotoxicologische vertaling hiervan is
gevonden in de 'chronische NOEC' (No
Observed Effect Concentration), dat is de
hoogste concentratie waarbij geen effecten
worden waargenomen in een langdurende
laboratoriumtoets. Alleen effecten die
invloed hebben op de overleving van een
populatie zijn in beschouwing genomen.
Deze effecten zijn nagetrokken bij een
beperkt aantal soorten op verschillende
trofische niveaus in het aquatisch
ecosysteem. Met name zijn waterbodembewoners buiten beschouwing gebleven,
omdat hiermee tot nu toe te weinig
ecotoxicologisch onderzoek heeft plaatsgevonden voor een samenhangende
evaluatie.
Ecotoxicologisch uitgangspunt
Zowel directe effecten op waterdieren als
de gevolgen van doorvergiftiging via de
voedselketen zijn in beschouwing
genomen. In principe is de concentratie
in water die overeenkomt met de laagste
NOEC uit betrouwbare literatuur voor
deze beide routes als 'ecotoxicologische
waarde' gekozen.
Sterfte, groeiremming en verminderde

TABEL I - De 'ecotoxicologische waarde'wordt afgeleidvan de hoogste concentratie waarbijgeen nadeligeffect is
gevonden inlaboratoriumtoclsen met een aantalrepresentatieve diersoorten.
'1 axonomische groep
Eencellige algen
Schelpdieren en slakken
Kreehachiigen
Vissen
Vogels en zoogdieren die vissen of schelpdieren
eten (alleen bij bioaccumulerende stollen.1

Effect
- groeiremming (96 uuri
- chronische of ELS*-toetsen
- remming van groei en/of voortplanting
- groeiremming in chronische
( > 28 dagen) of ELSMoetsen
- remming van groei en/of voortplanting

toetsen met eieren en larven

Bioaccumulerende stoffen, een potentieel gevaar in voedselketens
Aalscholvers dievisetenzullen eerder last krijgenvan PCB'sdan devissen.Inhet'zoete'zijn
ottersook eenkwetsbare groep,terwijl deeffecten vanPCB's bijzeehonden bij iedereen
bekend zijn.
Voor dit soort stoffen,die bioaccumuleren, iseen benadering gekozen die inprincipe de meest
kwetsbare soorten zalbeschermen.
Devoortplanting van marterswordt geremd bijeenconcentratie van0,25 MQPCBper kilogram
voer (toegevoegd aancommercieel droogvoer) [13].Inhetzelfde onderzoek isook remming van
voortplanting waargenomen (tenopzichte vande controlegroep) bijeentien maallagerePCB
concentratie,aanwezig invisselevers diealsvoer werden gebruikt. Omdat de controlegroep
echter evenveel PCB'sbevatte ('natuurlijke' achtergrond?), kon dit verschil niet worden
toegeschreven aandePCB's.Bijander onderzoek aanmarterachtigen enzeehonden werden
vergelijkbare effecten gevonden,zij het bijenigszins hogere PCB-gehaltes.
De'ecotoxicologische waarde'voor PCB'sisafgeleidvanbovengenoemde NOECvoor marters
(inditgevalde LOEC/2,afgerond naar 0,1/;gtotaalPCB/kg voer).Dezewaarde iseenfactor 10
lager dande huidige norm indeWarenwet voor visbestemd voor menselijke consumptie:ditis
niet onlogisch omdat de mens inverhouding veel minder viseet.
Voor dezeven huidige standaard congeneren zijndeconcentraties inwater, berekend op basis
vandebioconcentratiefactor water/vis. De'ecotoxicologische waarde'voor PCB'sinwaterbodems, het relevantecompartiment, komt dan uitop0,050 mg/kg d.s. (0,031voor desomvan
de7genormeerde congeneren). Eengroot aantalwaterbodems inNederland voldoetthans niet
aandeze 'ecotoxicologische waarde'.
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voortplanting zijn de effecten die in
beschouwing werden genomen, omdat die
het voortbestaan van een populatie, en
dus ook van een levensgemeenschap
nadelig beïnvloeden (tabel I).
De bioaccumulatieroute is vooral van
toepassing op een aantal 'klassieken': de
PCB's, dioxines, en de meeste organochloorbestrijdingsmiddelen. Vooral gespecialiseerde consumenten zoals de
duikeenden [4] (mosseleters), aalscholvers
[5] en otters [6] (viseters) lopen risico's
(zie kader: Bioaccumulerende stoffen, een
potentieel gevaar in voedselketens).
Combinatietoxiciteit
Oppervlaktewater is een 'soepje' met vele
'specerijen'. Ook al liggen de gehaltes van
afzonderlijke verontreinigingen vaak
beneden de niveaus waarbij effecten
kunnen optreden, toch kunnen veel
stoffen in lage concentraties met elkaar
wel schadelijk zijn door een gecombineerd
effect [7].Daarom is een factor toegepast
om deze combinatietoxiciteit te integreren
in de 'ecotoxicologische waarde', wanneer
er aanwijzingen bestaan dat een aantal
stoffen via eenzelfde mechanisme werken
(zie het kader: Hen stof is nooit alleen ...).
Milieuchemische evenwichten
De opgeloste concentratie in water waarbij
in het laboratorium geen effecten optraden is gekozen als eerste uitgangspunt.
De 'ecotoxicologische waarden' zijn voorgesteld voor het compartiment water of
voor zwevend stof en waterbodem,
afhankelijk van de fysisch-chemische
eigenschappen van een stof. Via gemeten
of berekende milieuchemische evenwichten kunnen kritieke concentraties in
zwevend stof en in waterbodem worden
afgeleid [8].De afgeleide waterbodemkwaliteit is zodanig, dat bij evenwicht in
gehalten tussen bodem, water, zwevend
stof en organismen geen overschrijding
van de 'ecotoxicologische waarde' voor
water mag voorkomen.
De consequenties van deze afstemmingen
blijken uit het voorbeeld van de zware
metalen en arseen (tabel II), waar de
'ecotoxicologische waarden' strenger zijn
dan de huidige basiskwaliteit oppervlaktewater, doch minder streng dan de huidige
basiskwaliteit waterbodems. Dit wijst op
een discrepantie in onderbouwing en
afstemming van de huidige basiskwalitcit.
De stappen naar een 'ecotoxicologische
waarde'
De weg naar een 'ecotoxicologische
waarde' verloopt globaal via een vijftal
stappen:
1. Herst is de laagste chronische NOHC
voor de onderzochte organismen vast-

TABEL II - Eenselectie -eau de afgeleide 'ecotoxicologische waarden'vergeleken metde huidige basiskwalitcit.
Ecotoxicologische waarde3

Huidige basiskwalitcit
1

arseen
cadmium
kwik
nikkel
chroom
koper
lood
zink

Waterbodem
mg/kg d.s.
29
0,8
0,3
35
100
36
85
140

9,3
24
3
25
28
9

0,04**

0,1

2,9

0,1

0,6

0,007

0,028

atrazine
simazine
dinoseb
aldicarb
methyl-parathion
tributyhin
tritenyltin
dieldrin
DDT + der.
endosulfan
r-HCH (lindaan;
heptachloor

Totaal4
/'g/l
16
0,1

Totaal
/'g/l
50
2,5
0,5
50
50
50
50
200

benzeen
E 6 PAK's
! 7 PCB's

2

0,03

0,005*

0,03
0,001**
0,002**
0,0001*'
0,001**
0,04
0,001**
0,00003

0,4
0,5
0,2
0,003
0,008
0,005
0,008

0,003
0.005

83
2
0,6
40
483
42
533
477

0,08
0,02

0,02
0,03
0,01
0,01
0,04

Waterbodem
mg/kg d.s.

0,003*
0,001*
0,01

0,1
0,008*

0,04
0,01
0,01
0,01
0,02

-: niet opgenomen in de basiskwalitcit
*: minder relevant in water;
**: minder relevant in waterbodem
': IMP-water [3];
2: VROM [12];
': Stortclder et al.[1];
': som van opgeloste concentratie en hoeveelheid gebonden aan 30 mg zwevend stol'per liter water.

gesteld via een uitgebreid literatuuronderzoek.
2. Indien alleen een nominale toevoeging
bekend is, dan is de 'opgeloste concentratie' van de NOEC berekend.
3. Vervolgens is de combinatietoxiciteit
verrekend bij (groepen van) stoffen met
verwante werkingsmechanismes.
4. Uit (1) is, met toepassing van de
correctiefactoren uit (2) en (3) de 'ecotoxicologische waarde' berekend voor het
compartiment water.
5. Uit (4) zijn de 'ecotoxicologische
waarden' afgeleid voor zwevend stof en
waterbodem, met behulp van de bekende
of berekende verdelingscoëfficiënten.
Miljoenen stoffen: welke wel en welke
niet
Uit de duizenden potentieel milieubelastende stoffen is eerst een lijst van
287 stoffen opgesteld met 'bekende' lijsten
(zwarte lijst stoffen van HEG, aandachtstoffen van WMS en IRC), veel gebruikte
bestrijdingsmiddelen en probleemstoffen
uit de praktijk. Hieruit zijn de 120 stoffen
geselecteerd door hun toxiciteit en hun
bioaccumulerende potentie te vergelijken
met de gemeten gehaltes in water of de
produktie-/emissiecijfers in de afgelopen
jaren. Voor deze stoffen is ten slotte een
'ecotoxicologische waarde' vastgesteld.
Het is opvallend dat 'slechts' 14 stoffen in

deze selectie afvielen omdat de gemeten
concentraties zeer duidelijk beneden
kritische niveaus bleken te liggen. Voor de
overige stoffen ontbreken de gegevens om
te kunnen vaststellen of ze een potentieel
risico vormen voor aquatische systemen.
Meetprogramma's: maatwerk
Hen volledig routineprogramma is volgens
ons in de toekomst niet meer aan de orde.
Met een lijst van 120 parameters is het
niet mogelijk om alle stoffen in een meetprogramma op te nemen omdat dit
economisch niet gerealiseerd kan worden,
het voor veel stoffen technisch niet
haalbaar is (detectiegrenzen), en in vele
gebieden praktisch gezien ook niet
nodig is.
Naast een beperkt landelijk programma
zullen meetprogramma's steeds meer toegespitst moeten worden op de locale
problematiek, en op het compartiment
waarin het meest efficiënt gemeten kan
worden (water, zwevend stof of waterbodem). De nadruk zal moeten liggen op
een inventarisatie van de problemen op
regionaal niveau, waaruit een efficiënt
meetprogramma kan worden afgeleid. De
meetinspanning moet zich concentreren
op de meest geschikte compartimenten,
overeenkomstig de recente CUWVOaanbevelingen [9].
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De wereld houdt niet op bij 0,1 //g/l
Ecotoxicologische effecten houden geen
rekening met detectiegrenzen. Met name
bij een aantal bestrijdingsmiddelen vallen
veel 'ecotoxicologische waarden' lager uit
dan de befaamde 0,1 //g-grens voor
drinkwater (tabel II). Soms ook is de kans
op effecten pas bij hogere concentraties
aanwezig.
Door de invoering van de 'ecotoxicologische waarden' kunnen prioriteiten
worden gesteld voor de ontwikkeling of
perfectionering van analysemethoden.
Het zoeken naar detectiegrenzen heeft
tegelijkertijd een duidelijk doel gekregen.
Ecotoxicologische kennis vaak
onvoldoende
Voor een groot aantal stoffen kan geen
'ecotoxicologische waarde' worden vastgesteld, omdat het minimum aan toxiciteitsgegevens ontbreekt dat nodig wordt
geacht voor een goede onderbouwing.
Aanvullingen van deze gegevens zijn
noodzakelijk, al hoeft dit niet persé te
betekenen dat al deze stoffen getoetst
moeten worden. Verdere ontwikkeling en
toepassing van de kennis over de relatie
tussen de chemische structuur en de
eigenschappen en effecten van stoffen kan
leiden tot belangrijke besparingen [10].
Voor sommige stoffen bestond de behoefte om 'ecotoxicologische waarden' voor te
stellen ondanks een gebrek aan gegevens
over de chronische toxiciteit. Hierbij zijn
uitkomsten van kortdurende toetsen
geëxtrapoleerd op basis van de ver-

houding tussen de niveaus waarbij korteen lange-termijn effecten zijn opgetreden
bij verwante stoffen.
Bij het opstellen van de 'ecotoxicologische
waarden' is ook geen rekening gehouden
met mogelijk mutagene of kankerverwekkende eigenschappen, omdat de effecten
ervan op ecosystemen onvoldoende zijn
onderzocht. De grenzen voor deze stoffen
bij de mens zouden dan bepalend kunnen
zijn.
Tot slot blijft nog steeds een belangrijk
probleem liggen bij de vertaling van de
laboratoriumgegevens naar de reële
risico's in het veld. Bij de huidige stand
van kennis zullen meestal alleen nog
laboratoriumgegevens voldoende houvast
bieden.
Nieuwe perspectieven voor
risico-evaluatie
De geschetste benadering voor het vaststellen van 'ecotoxicologische waarden' is
een tussenstation, waarin de huidige
kennis van de aquatische toxicologie op
pragmatische wijze is verwerkt.
De risico-evaluatie voor ecosystemen is
echter in volle ontwikkeling. Kooijman en
van Straalen [11] hebben hiervoor recent
modellen voorgesteld. Op basis van een
aantal statistische aannames, vertalen zij
de kennis over effecten in laboratoriumtoetsen op enkele soorten naar risiconiveaus voor een gehele levensgemeenschap. Deze aanpak lijkt in de toekomst
nieuwe perspectieven te bieden, al is met
recht gesignaleerd in het rapport van de

Een stof is nooit alleen ...
Verontreinigingen komen in het milieualtijdvoor als mengselsvanveelstoffen in lage
concentraties. Hoewelde meeste gegevens uitecotoxicologisch onderzoek betrekking hebben
opéén stof, ishet indeafgelopenjaren duidelijk geworden (mede door onderzoek vandeRUU
[14]) dat deeffecten vanveel stoffen bijelkaar inlage concentraties optelbaar zijnalsde
werkingsmechanismen enigzins verwant zijn.Degecombineerde effectenvanstoffen latenzich
het beste uitdrukken indeformule:
Combinatie-effect =27

conc.stof 'i' inwater
effectconc. stof'i'

Vertaald naar 'ecotoxicologische waarden' betekent dit datdesomsvandequotiënten vande
concentratie inwater metde NOEC(opgelost) vande stoffen uiteengroep niet meermag
bedragen dan 't', zijndedegezamelijkeNOEC'svandegecombineerde groep:
_ conc. stof 'i' inwater

2

<1

NOECstof 'i'
Inprincipe zou hiermee een'normstelling achteraf' mogelijk zijn: naaraanleiding vande
metingen kandeze berekening worden gecontroleerd.Ditisinde praktijk nog moeilijkte
hanteren.Daarom isgekozen om de bovenstaande formulevoor combinatietoxiciteit viatwee
factoren teverwerken inde'ecotoxicologische waarden':
1. eenfactor corrigeert voor destoffen uitdegroep diewelaanwezig kunnen zijn inhet
water, maar waarvoor geen 'ecotoxicologische waarde'isvastgesteld:alsbijvoorbeeldvoor
60%vanhetgeëmitterdetonnage vaneengroep stoffen 'waarden'zijnvastgesteld,dan
bedraagt dezefactor 0,6.
2. detweede factor wordt bepaald door hetaantal stoffen waarvoor een 'waarde' isvastgesteld.
Bij8stoffen bedraagt dezefactor bijvoorbeeld0,125.
Uiteraard isdeze benadering flexibel gehanteerd.PAK'senPCB'sbijvoorbeeld,komen in relatief
vaste onderlinge verhoudingen voor,dieook zijnaangehouden bij hetformulerenvan
'ecotoxicologische waarden'.Daarnaast issomsook rekening gehouden met gecombineerde
werking vanverschillende groepen.

Gezondheidsraad [2] dat deze modellen
op een aantal punten nog nader uitgewerkt moeten worden voordat ze
geschikt zijn om het beleid te onderbouwen. Hen bijkomend praktisch
probleem is, dat de schattingen van een
'veilige' concentratie met deze methodes
pas nauwkeuriger worden als de
chronische toxiciteitsgegevens van meer
dan 5 soorten in de berekening worden
betrokken (pers. med. dr. C.J. van
Leeuwen, DGM). Dergelijke gegevens
waren bij minder dan 30 stoffen in deze
studie voorhanden [1].
Daarnaast zullen een aantal van de aannames waarop het systeem stoelt nog
nadere onderbouwing behoeven, en moet
een methode worden gevonden om
combinatietoxiciteit en doorvergiftiging in
de voedselketen te verwerken in de
uitkomsten.
Bij stoffen waar vergelijkingen mogelijk
waren tussen de benadering van van
Straalen (Risico Analyse Bodemverontreinigingen RAB) en de hier geschetste
aanpak, bleken de verschillen kwantitatief
niet groot. De 'veilige' waarden die voor
cadmium (0,06 //g/l) en lindaan
(0,14 //g/l) zijn berekend met de
RAB-methode [2] wijken nauwelijks af
van de voorgestelde 'ecotoxicologische
waarden' (0,1 //g/l) voor beide stoffen.
Met het voorafgaande hopen wc een
nieuwe impuls te kunnen geven aan de
discussie over de 'basiskwaliteit' en de
verdere ecotoxicologische onderbouwing
van doelstellingen voor het waterbeheer.
Naar onze mening is daar voldoende
reden voor.
Het rapport 'Kansen voor waterorganismen. Een ecotoxicologische onderbouwing van kwaliteitsdoelstellingen voor
water en waterbodem'(DBW/RIZA nota
nr. 89.019) is verkrijgbaar bij DBW/RIZA,
Postbus 17, 8200AA Lelystad,
t.a.v. ing. L. A. van der Kooij.
Verantwoording
Dit onderzoek is kritisch en opbouwend
begeleid door een werkgroep met diverse
vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat
(DBW/RIZA en DGW), RIVM en
VROM-DGM.
Referenties
1. Stortelder, P. B. M., Gaag, M. A.van der en
Kooij, L. A.van der (1989). Kansen voor waterorganismen. Een ecotoxicologische onderbouwing
van kwaliteitsdoelstellingen voor water en waterbodem. DBW/RIZA nota 89.016. April 1989.
178pp + bijlagen.
2. Gezondheidsraad (1988). Ecotoxicologische
risico-evaluatie van stoffen. 160pp.
3. IMP-Water 1985-'89.Ministerie van V&W.
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van oppervlaktewater is veelal naar
zuiveringschappen gedelegeerd en het
kwantiteitsbeheer van oppervlaktewater
ligt bij de waterschappen. Een eenduidige
doelstelling en samenwerking tussen deze
eenheden kan integraal waterbeheer
dichter bij de realiteit brengen. Mogelijk
zijn de provinciale waterhuishoudingsplannen een eerste stap in deze richting
[zie Kuijpers et al., 1987].
Toch zijn we er daarmee nog niet. PIWAT
laat namelijk zien dat er een concrete
gezamenlijke inspanning nodig is vanuit
ruimtelijke ordening, milieubeleid, natuurbeleid en waterbeheer. Dit impliceert een
integraal gebiedsgericht milieubeleid
[RIVM, 1988; Klijn, 1988]. Water is
immers één van de milieu-compartimenten. De wisselwerking tussen de
compartimenten water, bodem, lucht en
biota, maakt dat waterbeleid niet los
gezien kan worden van algemeen milieubeleid en beheer [zie ook Bijlsma, 1988],
Integraal milieubeleid moet uitgaan van
een lange-termijnvisie. Juist doordat
steeds van baten op korte termijn is uitgegaan, is in het waterbeheer een vicieuze
cirkel ontstaan van elkaar opvolgende
cultuurtechnische ingrepen die tot nieuwe
waterhuishoudkundige problemen en een
steeds verdergaande aantasting van het
milieu leiden. Met PIWAT is gepoogd
deze vicieuze cirkel te doorbreken.
Tot slot
Dit artikel is gebaseerd op het rapport
Plan Integraal Waterbeheer Twente
[PIWAT et al., 1988). Het is opgesteld
door een interdisciplinaire studiegroep in
het kader van de Universitaire Beroepsopleiding Milieukunde, een postdoctorale
opleiding verzorgd door de milieukundecentra van de Rijksuniversiteit Leiden, de
Universiteit van Amsterdam, de Vrije
Universiteit en de Landbouwuniversiteit
Wageningen.
De auteurs waren respectievelijk als
begeleider en onderzoeker bij PIWAT
betrokken.
Het rapport is te bestellen bij het
Centrum voor Milieukunde Leiden
(071 - 2 7 74 86).
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Naschrift redactie
Prof. W. H. van der Violen liet weten in
de bovenstaande reactie geen aanleiding
te zien zijn commentaar te herzien.
Navraag bij prof. Pons had hem namelijk
geleerd dat de Oer-IIorstermeer wel
degelijk een zoute fase heeft gekend.
In een brief aan dr. Appelo schrijft hij
daarover: 'Zelf had ik deze mening reeds
op grond van een boring die ik ooit in de
Horstermeerpolder verrichte; de daar
aangetroffen klei leek zeer veel op de
Cardiumklei, die ik uit de Noordoostpolder kende. Schelpen heb ik er niet in
aangetroffen en naar foraminiferen is
gezien het doel van het onderzoek - een
ontwateringsadvies voor een tuinder - niet
gekeken. Een bewijs heb ik dus niet.'
Overigens verklaarde prof. Van der
Molen, dat zijn commentaar in eerste
aanleg ten doel had een andere mogelijke
verklaring te bieden voor het zoute
grondwater van holocene ouderdom in de
Horstermeer. De discussie gaat (buiten
deze kolommen) verder.
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water heeft gevormd waarvan de tijdschaal redelijk nauwkeurig bekend is.
Dat is blijkbaar heel anders in NoordDuitsland waar in betrekkelijke saaiheid,
de zoet/zout fronten zich geen meter
verplaatst hebben.
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Prof. Knoppert neemt
afscheid van TU Delft
Op woensdag 14 juni a.s., tussen 15.30 uur
en 18.00 uur, zal prof. ir. P. L. Knoppert
tijdens een interne bijeenkomst afscheid
nemen van de Faculteit der Civiele
Techniek van de Technische Universiteit
Delft.
Tussen 15.30 uur en 16.30 uur zullen
toespraken worden gehouden door prof.
ir. B. Beukers, prof. dr. ir.J. C. van Dam,
prof. ir.J. H. Kop, ir. A. N. van Breemen
en prof. ir. P. L. Knoppert in collegezaal G
van het Gebouw voor Civiele Techniek.
Tussen 16.30 uur en 18.00 uur zal er
gelegenheid zijn voor een informeel
samenzijn met prof. ir. P. L. Knoppert en
diens echtgenote in de hal op de eerste
verdieping van het Gebouw voor Civiele
Techniek.

