Bodemverontreiniging in regionale watersystemen

Een chemische bom in killen en kreken?

Toen enkele jaren geleden het probleem
van de verontreinigde waterbodems uit
incidenteel bekend wordende cijfers naar
voren kwam, trok dit slechts weinig
aandacht van provinciale besturen.
Voor het eerst kwam dit probleem pas op
nadat een hele serie andere grote
milieuproblemen beslag had gelegd op de
beschikbare middelen. Bodemsanering op
het droge, verzuring, vermesting en afvalverwijdering gaven de provincies, naast de
al oudere taken van de \X'et I.ucht-

%* f % *

IR.H.J.M. NAAIJKENS
Hoofd afdeling Bodem
Dienst WMV
Provincie Noord-Hrabant

verontreiniging, de Wet Geluidhinder en
de Hinderwet al meer dan genoeg zorgen.
Voor veel provincies was er dan ook
weinig betrokkenheid bij de waterbodems;
die vond men meer op het terrein van de
waterbeheerders liggen.
Deze laatsten waren echter nog niet zo
ingevoerd in alle aspecten van het milieubeleid en zagen de problemen nog niet in
hun volle omvang. Er werd afgewacht wat
het Rijk aan regels zou stellen en aan
middelen zou vrijmaken. Tot in de jaren
tachtig zijn er nog potentiële gevallen van
bodemsanering veroorzaakt doordat een
waterbeheerder de bagger ergens
deponeerde vóór er een analyse van de
samenstelling kon plaatsvinden.
Deze veronachtzaming van het probleem
van de vervuiling van de waterbodem is
nu voorbij. Ook bij de regionale besturen
is men zich nu bewust van de gevaren van
het ondeskundig handelen met verontreinigde specie, is men zich bewust van
de kwalijke gevolgen voor de kwaliteit van
oppervlakte- en grondwater, van de
risico's voor flora en fauna en voor de
mens. 'Men chemische bom in killen en
kreken' schreef NRC-Handelsblad op
19 augustus 1988.
Maar de groeiende aandacht voor dit
probleem brengt nog niet direct de
oplossing dichterbij. Want wie is de
'eigenaar' van dit probleem? De waterbeheerder brengt bagger boven water,
beseft dat verontreiniging bijzondere
behandeling noodzaakt en vraagt vervolgens aan de provincie: 'Waar het neer
te leggen?' Want de provincie is ten slotte
verantwoordelijk voor het afvalstoffenbeleid.
* Voordracht gehouden tijdens het
NVA-symposium over de problematiek van
de verontreinigde onderwaterbodems op
29 september 1988te Breda.

Samenvatting
Op grond van de ervaringen met betrekking tot de regionale wateren in
Noord-Brabant zijn de volgende punten te noemen.
- Er kunnen voor regionale watersystemen sluitende saneringsplannen voor de
waterbodem worden gemaakt, die herverontreiniging voorkomen op basis van
compartimentering en beheersing.
- Het nu beschikbare juridische, technische, bestuurlijke en financiële
instrumentarium is ontoereikend voor een daadwerkelijk snelle aanpak van de
bodemsanering van regionale wateren.
- Een intensieve samenwerking tussen waterbeheerder en provincie
(verantwoordelijk voor bodem en afvalstoffen) is bij waterbodemsanering
geboden.
- Sanering van waterbodems dient - qua aanpak - anders georganiseerd te
worden dan die van de droge bodems. De waterbeheerder is te zeer
belanghebbend verantwoordelijk om alle verantwoordelijkheid/kosten naar het
Rijk te schuiven.
- De waterbeheerder moet een saneringsplan opstellen en daarvan de kosten
dragen. Het Rijk dient aan te geven in welke gevallen bijdragen worden verleend.
De keuze voor verantwoordelijkheid voor de waterbeheerder ter zake van de
waterbodem is met name ingegeven doordat deze:
• reeds voor de zorg dient in te staan op basis van bestaande reglementering
(zorg voor 'het aquatisch milieu', dan wel het 'op diepte houden' van
watergangen);
• over instrumenten beschikt om verontreiniging tegen te gaan
(WVO-vergunningen);
• over financiën beschikt om de toestand van het aquatisch milieu te beschermen
c.q. te handhaven (WVO-heffingen).
- Provincies dienen plannen op te stellen voor verwerking en berging van
baggerspecie en daarvoor - binnen hun verantwoordelijkheid - ook de nodige
faciliteiten te bieden.
Het Rijk zal hiertoe een adequaat normenstelsel moeten ontwikkelen dat een
integratie biedt van de Wet Bodembescherming, de Interimwet Bodemsanering en
de Afvalstoffenwet.

Indien men dan vervolgens geconfronteerd wordt met de tarieven die aan dit
afvalstoffenbeleid vast zitten meent men
meteen een bijdrage van de milieubudgetten te moeten vragen. Is het een
waterproblecm of een milieuprobleem?
Is het een probleem van waterschap,
provincie of Rijk? Is het een probleem van
ingelanden of van staatsburgers, met
andere woorden: te betalen uit de
heffingen voor waterbeheer of uit de
algemene middelen?
Want hoewel de vervuiling van de
bodems van regionale wateren velerlei
problemen tot gevolg heeft, hoewel er een
ecologische, nautische, civiel-technische
en juridische kant aan kleeft, bij de
oplossing komt toch steeds de financiële
kant van het probleem zwaar naar voren.
Hier zal vooral op de regionale waterbodems worden ingegaan. De verschillen
met de grote wateren in beheer bij het
Rijk zijn immers groot. In de regionale
wateren zien we vaak verontreiniging in
geïsoleerde situaties, baggerspecie moet
soms zonder uitstel verwijderd worden, er
zijn geen bergingsmogelijkheden in eigen
water. De beheerders beschikken niet
over grote geldstromen met ruime

beleidsmogelijkheden; ze hebben altijd
anderen nodig om een oplossing te
kunnen realiseren.
Dit leidde er onder andere in NoordBrabant toe dat het probleem in een
samenwerking tussen waterbeheerders en
provincie wordt verkend.
Onderzoek naar de kwaliteit
In 1986 zijn de baggerprojecten in
Noord-Brabant tot het jaar 2000
geïnventariseerd. Daarbij is gebleken dat
in die periode minstens 3,6 miljoen
kubieke meter baggerspecie uit de
regionale oppervlaktewateren moet
worden verwijderd. Het gaat daarbij om
baggerwerken ten behoeve van de aan- en
afvoer van water en van scheepvaartwegbeheer.
De kwaliteit van de te baggeren waterbodems is geïnventariseerd op basis van
289 waarnemingen. Op grond van een
voorlopig gehanteerde normering bleek
deze van uiteenlopende kwaliteit te zijn, in
die zin dat:
- ongeveer tweederde deel (2,3 miljoen
kubieke meter) relatief schoon wordt
geacht en daarom al dan niet onder voor-
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waarden voor hergebruik geschikt wordt
bevonden;
- de overige bagger (1,3 miljoen kubieke
meter) zodanig is verontreinigd, dat voor
het uitkomende materiaal - zonder
afscheiding van de verontreinigingen geen hergebruiksmogelijkheden aanwezig
geacht worden.
De hierbij gehanteerde normering is iets
anders dan het thans in ontwikkeling
zijnde normeringsstelsel voor hergebruik
op het land.
Als de nog in ontwikkeling zijnde
normeringssystemen voor de kwaliteit van
de waterbodems zelf en de bijbehorende
saneringscriteria zijn vastgesteld, dan
zullen er zeker projecten aan de huidige
lijst van baggerwerken moeten worden
toegevoegd.
Ook in andere provincies zijn inventarisaties gaande. Op grond van de thans al
beschikbare incidentele waarnemingen
mag verwacht worden dat jaarlijks circa
drie miljoen kubieke meter specie als
verontreinigd behandeld moet worden.
Dit is echter niet gelijk over de provincies
verdeeld. In Friesland bijvoorbeeld lijkt
minder, in Groningen meer dan eenderde
verontreinigd te zijn.
De regionale wateren in Noord-Hrabant
van waaruit min of meer regelmatig
bodemspecie moet worden verwijderd
laten zich onderscheiden in:
1. vrijwel stilstaande wateren als polderen boezemwateren waarin voornamelijk
dood organisch materiaal tot afzetting
komt. Als de uitkomende specie van
voldoende kwaliteit is, kan deze vrijwel
overal over het land worden verspreid.
Verontreinigingen zijn hier meestal
afkomstig uit de landbouw, rioleringen en
rioolwaterzuiveringsinrichtingen;
2. scheepvaart- en afwateringskanalen
waarin voornamelijk minerale materialen
tot afzetting komen in de zwaaikommen
en havens en bij de loswallen. De kwaliteit
van de waterbodems in deze wateren is
erg divers gebleken. De geconstateerde
verontreinigingen zijn veelal afkomstig uit
het inlaatwater (Maas, Dommel, Mark
e.d.);
3. laaglandbeken en -rivieren waarin
voornamelijk mineraal materiaal wordt
afgezet in de zandvangers en op andere
plaatsen waar de stroming tot rust komt.
Veel van deze wateren zijn matig tot zeer
sterk verontreinigd. De verontreinigingen
zijn goeddeels afkomstig uit rioolstelsels
(overstorten), rioolwaterzuiveringsinrichtingen en uit de landbouw.
In enkele gevallen, zoals bij De Dommel
spelen grensoverschrijdende verontreinigingen, inmiddels opgeheven of

gesaneerde (zogenaamde 'historische')
bedrijfslozingen en lozingen vanuit niet op
een rioolwaterzuiveringsinrichting aangesloten rioleringen een rol.
Daarnaast blijkt steeds meer het belang
van de luchtverontreiniging. Hierover valt
•in kwantitatief opzicht op dit moment
echter nog weinig te zeggen.
Er wordt thans in Noord-Brabant nader
onderzoek uitgevoerd naar de herkomst
van de verontreinigingen in de waterbodems. Deze studie is nog niet afgerond.
In het kader van dat onderzoek wordt ook
gekeken welke bronnen nog actueel zijn
en hoe deze zo nodig kunnen worden
gesaneerd. Voor min of meer te
definiëren, kleinere watersystemen wordt
geprobeerd een stoffenbalans op te stellen
om zo de belangrijkste verplaatsingen van
verontreinigingen en de gevolgen hiervan
in de onderdelen van het watersysteem in
kaart te kunnen brengen.
Baggerwerken in Noord-Brabant
In de huidige praktijk wordt soms baggerspecie van slechte kwaliteit elders in
oppervlaktewater gestort. Ook komt het
voor dat specie van onvoldoende kwaliteit
ongecontroleerd op landbodems wordt
verspreid. Tevens wordt specie van
slechte kwaliteit nogal eens her en der in
kleine depots opgeslagen en ontwaterd.
Uit oogpunt van bodem- en oppervlaktewaterbeheer en, voor wat betreft de
depots, ook vanuit het oogpunt van de
ruimtelijke ordening vormt het een en
ander een ongewenste, oncontroleerbare
situatie die zo spoedig mogelijk moet
worden beëindigd.
De Dommel.

In gevallen waarin selectief baggeren zinvol is wordt dat niet altijd gedaan, zodat
onnodige menging van kwalitatief sterk
afwijkende afzettingen plaatsvindt.
Ook wordt niet altijd met de meest
geëigende werktuigen gewerkt, zodat door
opwoeling en uitstroming en dergelijke
van het fijne materiaal (waaraan het overgrote deel van de verontreinigingen is
gehecht) veel van de verontreinigingen in
het watersysteem achterblijven/
terugkeren.
Scheiding in een schone zandfractie en
een verontreinigd residu heeft tot nu toe
nog niet plaatsgevonden in Brabant.
Voor de tijdelijke berging van specie van
goede kwaliteit, waarvoor niet direct een
goede bestemming kan worden gevonden
en voor de (meer) definitieve berging van
specie van slechte kwaliteit, zijn enkele
centrale en goed controleerbare stortlocaties vereist, lien daartoe ingestelde
projectgroep zal eind 1988 voorstellen
doen om tot een snelle realisering van
zulke locaties te kunnen komen,
liventueel zal daarbij kunnen worden aangesloten op bestaande IBC-stortplaatsen.
Hierbij is het dan wel noodzakelijk dat de
vuile fractie zoveel mogelijk van de
schone fractie wordt gescheiden en dat
ook overigens - door goede ontwatering een flinke reductie van de hoeveelheid te
storten materiaal wordt nagestreefd.
Doordat de verontreinigingen in NoordBrabant het meest voorkomen in de
laaglandbeken en -rivieren en in de
kanalen en omdat daar de bodems overwegend zandig zijn, is meestal sprake van
grofkorrelig, mineraal materiaal. Zo'n
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scheiding is daarom doorgaans goed uitvoerbaar.
Baggerplan rivier De Dommel
Inmiddels wordt nu al zo'n twee jaar overlegd over de schoonmaak van de waterbodem van De Dommel tussen Eindhoven en Boxtel. Uit deze ervaringen zijn
een aantal lessen te trekken over wat de
daadwerkelijke aanpak van de waterbodemsanering in de weg staat.
Tegelijkertijd is er ook positieve ervaring
opgedaan die wellicht gebruikt kan
worden bij de regulering van bevoegdheden, verantwoordelijkheden en instrumenten voor de toekomstige sanering
van waterbodems.
Decennia lang is De Dommel verontreinigd met cadmium, zowel vanuit het
Nederlandse als Belgische deel van het
stroomgebied. In De Kempen waren het
vooral de zinkfabrieken die voor
cadmiumlozingen zorgden. In Kindhoven
en omgeving waren het de galvano- en
elektrotechnische industrie die ook voor
een aanzienlijk cadmiumbelasting
zorgden.
De lozingen in Nederland zijn de
afgelopen jaren door vergunningverlening
drastisch teruggebracht, tot tientallen
kilo's per jaar, waar vroeger sprake was
van honderden kilo's. In België staan
eveneens vérgaande saneringen voor de
deur bij de zinkfabrieken in Overpelt en
Balen.
Waarschijnlijk zal nog vele tientallen jaren
een aanzienlijke diffuse cadmiumbelasting
van De Dommel plaatsvinden vanuit De
Kempen, via oppervlakkige afvoer, uitspoeling, rioleringen enzovoort.
Het waterschap 'De Dommel' zag zich om
twee redenen genoodzaakt iets aan de
verontreinigde waterbodem van de
Dommel te gaan doen.
1. Als gevolg van slibafzettingen overstroomde het Dommeldal meer dan
normaal, met als gevolg landbouw- en
natuurschade en verontreiniging van de
oeverlanden met cadmiumslib.
2. De Dommel heeft in het waterkwaliteitsplan van de provincie
(voorlopig) een ecologische doelstelling
gekregen. Deze is niet verenigbaar met de
in de Dommelbodem voorkomende
cadmiumgehaltes (plaatselijk meer dan
90 mg/kg droge stof; WCA-norm is
50 mg/kg).
Begin 1987 stelde het waterschap een
principeplan op om de Dommelbodem
tussen Eindhoven en Boxtel te saneren.
Voor een goed begrip: bovenstrooms van
Eindhoven komt nauwelijks slib in de
Dommel voor, terwijl benedenstrooms
van Boxtel geen overstromingsproblemen

bestaan en ook geen ecologische doelstelling geldt. Het te baggeren tracé is
32 kilometer lang, bevat circa
400.000 kubieke meter slib hetgeen hier
neerkomt op circa 25 ton cadmium.
Ter vergelijking: volgens het IMP water
1985-1989 bedroeg de cadmiumbelasting
van zoet oppervlaktewater in 1985 in
Nederland 18ton, waarvan slechts 1 ton op
niet rijkswateren komt.
Het baggerplan van het waterschap voorziet in baggeren, scheiden/wassen van de
specie in een (zwaar verontreinigde) subtractie en een licht verontreinigde zandfractie. Volumereductie en concentratie
dus. Na uitvoering zal restvervuiling uit
België en De Kempen worden 'afgevangen' in een zand-/slibvanger nabij
Eindhoven. Daardoor wordt (her-)verontreiniging van het Wilhelminakanaal,
het te baggeren tracé én de Maas tot
stilstand gebracht.
Oompartimenteren van stofstromen is dat,
in termen van het integraal waterbeheer.
Het is dus geen plan om te dweilen met
de kraan open!
Een definitieve opslag danwei immobilisatie van het bovengehaalde cadmiumslib
was in het plan niet voorzien: noch de
provincie, noch het Rijk kon aangeven wat
er met dit slib moest gebeuren.
Niettemin bedroegen de kosten van het
plan 'tot en met scheiding' reeds
14 miljoen gulden.
Juni 1987 richtten Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant en het waterschapsbestuur zich tot de ministers van Verkeer
en Waterstaat en van VROM met een
opzet voor de financiering.
Voorgesteld werd een verdeelsleutel voor
kosten te hanteren volgens de volgende
opzet:
waterschap:
1,5 miljoen kwantiteitsbeheer
6 miljoen kwaliteitsbeheer
landinrichtingsdienst:
1,5 miljoen (reeds toegezegd als compensatie voor 'niet-verbeteren' van De
Dommel in kader van ruilverkaveling);
VROM:
3 miljoen (bodemsanering; project
cadmium in De Kempen);
V e n W:
3 miljoen (historische, grensoverschrijdende vervuiling; voorkomen verontreinigen Rijkswateren; proefproject,.
De minister van VROM berichtte begin
1988 dat een bijdrage zijnerzijds uitsluitend in het kader van de Interimwet
Bodemsanering zou kunnen worden verleend, mits voldaan werd aan alle daar-

voor geldende criteria en procedureregels.
Daarbij werd tevens een 'creatieve
aanpak' van de provincie gevraagd,
alsmede een 'voorstel tot kostenverdeling
tussen de bij sanering betrokken partijen'.
De minister gaf daarmee te kennen dat
wat aanpak betreft de IBS-lijn gevolgd
diende te worden, maar wat financiering
betreft kennelijk niet. Bij de behandeling
van het eerste programma voor de waterbodemsanering (40 miljoen gulden) werd
de minister van V en W financiële deelname in het Dommelproject door de
Tweede Kamer niet toegestaan: géén
financiële bijdragen uit de rijksheffingenpot voor sanering van regionale wateren.
Ondanks de tegenwind werd door waterschap, provincie, Rijkswaterstaat, Inspectie
Milieuhygiëne en Landinrichtingsdienst
samen verder gewerkt aan het saneringsplan.
Om te voldoen aan de criteria van de IBS,
werd onderzoek uitgevoerd naar de
risico's van het cadmiumslib voor mens en
milieu. Dit onderzoek, uitgevoerd door het
RIVM, is inmiddels goeddeels afgerond.
De inspecteur Milieuhygiëne in NoordBrabant vindt het uitgebrachte rapport
voldoende basis om De Dommel zo snel
mogelijk te baggeren. Het ministerie van
VROM wenst nader onderzoek op een
aantal punten.
De kosten van het project zijn inmiddels
zeker verdubbeld: 30 miljoen gulden.
Het waterschapsbestuur wenst namelijk terecht - duidelijkheid over de totaalkosten van het project, dus inclusief de
(eind)bestemming van het slib. In verband hiermee is grofweg berekend wat
afvoer van het slib naar AVR, danwei
definitieve opslag van dit - bewust
geproduceerde - chemisch afval gaat
kosten. De eerste aanwijzingen leiden tot
een verdubbeling van de oorspronkelijke
kosten.
Er is echter nog geen finale duidelijkheid
over de vraag wat met het chemisch
afvalslib (circa 30.000 ton waarin circa
25 ton Cd) moet gebeuren.
Dat valt natuurlijk niet alleen de provincie
te verwijten, gelet op de verantwoordelijkheden van het Rijk voor chemisch afval.
In Noord-Brabant vrijkomende bagger
Op grond van de gegevens in het
inventarisatierapport 'Waterbodems in
Noord-Brabant' en van recente opgaven
van baggerprojecten, kan een redelijk
betrouwbaar beeld worden gegeven van
de hoeveelheden bagger die in de periode
1990 tot 1995 in Noord-Brabant zullen
vrijkomen. De kwaliteit van de vrijkomende bagger is eveneens indicatief
bekend.
Voor deze periode is gekeken naar de
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hoeveelheden herbruikbare, niet of licht
verontreinigde baggerspecie (de laatstgenoemde voor beperkte toepassingsmogelijkheden) en de hoeveelheden sterk
verontreinigde baggerspecie die niet voor
hergebruik in aanmerking komen. Dit is
grofweg gebeurd op grond van de
momenteel in Noord-Brabant in ontwikkeling zijnde normering voor hergebruik op het land.
In totaal komt in Noord-Brabant ruim
1,3 miljoen kubieke meter baggerspecie
vrij tussen 1990 en 1995. In het gebied van
het Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch komt geen sterk verontreinigde
baggerspecie vrij.
De in het overige deel van Noord-Brabant
in de planperiode 1990-1995 vrijkomende,
sterk verontreinigde en niet herbruikbare
baggerspecie kan worden geraamd op
circa 623.000 kubieke meter (dit is circa
de helft van de totale hoeveelheid).
Na hydrocyclonage en ontwatering
resteert zo'n 190.000 kubieke meter te
storten slibkoek. Daarnaast komen dan
flinke hoeveelheden schoon en relatief
schoon zand vrij.
Verdeeld over het westelijk en het
oostelijk deel van Noord-Brabant is dan
in deze planperiode sprake van de
volgende te storten hoeveelheden:
- in West-Brabant circa 37.000 kubieke
meter slibkoek;
- in Oost-Brabant circa 150.000 kubieke
meter slibkoek.
Dit materiaal zal over het algemeen als
chemisch afval behandeld moeten
worden.
De naast de slibkoek na hydrocyclonage
overblijvende grove fractie zal bestaan uit
flinke hoeveelheden schoon of min of
meer schoon zand. De mogelijke
bestemming van dit materiaal is nog
onzeker.
Op dit moment vindt een landelijke
discussie plaats over de toepassing van
gereinigde grond en de voorwaarden en
restricties die hieraan moeten worden verbonden. Deze discussie gaat niet zozeer
over gereinigde grond maar over de
toelaatbare belasting van een specifiek
milieu door toepassing van grond met
daarin licht verhoogde concentraties aan
verontreinigingen ten opzichte van de
referentiewaarde, dan wel met in dat
milieu niet voorkomende (schadelijke)
stoffen.
De wettelijke kaders voor een terzake te
formuleren beleid worden gevormd door
de Wet Bodembescherming, de Afvalstoffenwet en de Interimwet Bodemsanering.
Voor wat betreft de Interimwet Bodemsanering bestaat de relatie met dit beleid
hierin dat de kwalitatieve uitgangspunten

voor het reinigingsbeleid mede bepalend
zijn voor de toepasbaarheid van de
gereinigde grond. Als de kwalitatieve
mogelijkheden aanwezig zijn om verontreinigde grond te bewerken tot
schone grond, dan spelen alleen financiële
argumenten een rol om dit niet (in de
praktijk niet geheel) te doen.
Een reiniging tot een restgehalte aan
verontreiniging kleiner dan de A-waarde
uit de toetsingstabel van de Leidraad
Bodemsanering kost veelal een veelvoud
van een reiniging die uitkomt tussen de
A- en B-waarde van genoemde tabel.
De keuze voor een minder vergaande
reiniging wordt meestal veroorzaakt door
het beperkte budget en het streven naar
een maximaal rendement van dit budget.
Daarnaast is in genoemde leidraad in het
kader van het definiëren van een goede
bodemkwaliteit het begrip 'multifunctionaliteit van de bodem' gehanteerd.
Aan dit begrip is inhoud gegeven door het
formuleren van referentiewaarden voor
een goede bodemkwaliteit.
Deze referentiewaarden bieden vrijwel
geen ruimte voor een reinigingsnormstelling anders dan reinigen tot aan de
referentiewaarden. Een reiniging anderzins betekent in de praktijk dat de grond
vrijwel niet zonder meer toepasbaar is en
onder dure IBC-condities moet worden
verwerkt.
In het kader van de Wet Bodembescherming is een AMvB in voorbereiding met betrekking tot de vereiste
kwaliteiten van bouwstoffen en daarin te
gebruiken materialen als gereinigde
grond, assen, slakken en dergelijke.
Bij de besluitvorming over mogelijke
actieve sanering van verontreinigde
bodems moet echter niet alleen rekening
gehouden worden met de kwaliteitsnormen en met de vergelijking van te
saneren of gereinigde grond met
referentiewaarden.
Evenzeer is van belang hoe de verontreiniging zich gedraagt en waar hij zich
bevindt. Wat is de opnamekans voor
organismen, wat is het blootstellingsrisico?
Wat is het effect in het ecosysteem, op
welk punt in de kringloop concentreert de
verontreiniging zich? Is er sprake van een
statische of van een dynamische situatie?
Wat is de relatieve betekenis van de
omvang van de verontreiniging, wat is de
totale vracht?
De beslissingen tot sanering en reiniging
zullen uitermate complex blijven, ook na
gereedkomen van een systeem van
kwaliteitsnormen. Enkel en alleen
dergelijke normen hanteren is te
eenvoudig.

Symposium
'Microverontreinigingen
in drinkwater'
De sectie Milieuchemie van de
Koninklijke Nederlandse Chemische
Vereniging KNCV en de sectie Milieutoxicologie NVT organiseren een
symposium over 'Microverontreinigingen
in drinkwater', te houden in de Jaarbeurs
te Utrecht op 9 mei 1989, aanvang
10.00 uur.
De bijeenkomst zal zich speciaal richten
op chloringsprodukten en op pesticiden.
Op het programma staan de volgende
voordrachten:
'Production of Mutant X during drinking
water chlorination', door dr. L. Kronberg
(Turku University, Finland).
'Dihaloacetonitrillen in drinkwater', door
drs. R . J . B . Peters (TUD).
Trichloorazijnzuur; Ohioringsprodukt en
pesticide', door drs. B. B. Hoogcarspel,
DWE 's-Oravenhage).
'Risico-analyses en normstelling voor
organische micro's in drinkwater', door
dr. ir. A. M. van Dijk-Eooijaard (RIVM,
Bilthoven).
'Pesticiden in drinkwater, oorzaak en
gevolg; het standpunt van de Nederlandse
Overheid en de drinkwaterbedrijven',
door ir. R. H. F. Kreutz (VEWIN,
Rijswijk).
'Chemisch analytische problematiek van
pesticiden in oppervlaktewater,
geïllustreerd aan de Drentsche Aa',
door E. W. Flentge (Milieuchemisch
Laboratorium 'De Punt', Groningen).
'Normstelling voor pesticiden in drinkwater; een toxicologische benadering',
door dr. G. M. Alink (LUW).
Inlichtingen bij: dr.J. L. M. Hermens, RUU,
tel. 030-535337/535400;
dr. ir. E. W . B . de Leer, TUD,
tel. 015-782456/786307.
In verband met de beperkte plaatsruimte
is vóóraanmelding noodzakelijk.
De kosten (inclusief lunch en koffie)
bedragen f 45,- voor leden van de secties
Milieuchemie of Milieutoxicologie,
f 25,- voor student-leden en f 5 5 , - voor
niet-leden.
Inschrijven bij: mevr. M. F. Kamstra,
Technische Universiteit Delft, Lab. voor
Alg. en Anal. Chemie, De Vries van
Heystplantsoen 2, 2628 RZ Delft,
tel. 015-786307.
De kosten dienen te worden overgemaakt
aan de Penningmeester Sectie Milieuchemie, dr. A.J. van Straten,
Postgiro 2252701, Hellevoetsluis.
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