Europeescongres:boerenmoetenmestopslaguitbreiden

De landbouwersindelandenvande Europese
Gemeenschap moeten hun opslagcapaciteit
voor mest belangrijk uitbreiden. Die capaciteit isnu zogrootdatdeboeren nagemiddeld
twee maanden geen ruimte meer hebben.
De capaciteit moet echter zogroot worden
dat mest vijf tot zesmaanden kan worden
opgeslagen, zodat de mest op voor het milieu
gunstiger tijden op het land kan worden
verspreid.
Tot die conclusie kwamen begin juli de
deelnemers aan een door de EG in Italië
georganiseerde bijeenkomst waarin een
advies aan de EG werd opgesteld over
'Groundwater protection and agricultural
activities'. Dr. F. G. Mulder van de
NV Waterleidingmij Oostelijk Gelderland
woonde het congres bij namens de
Nederlandse waterleidingbedrijven.
Het congres wasvolgens Mulder belegd om
te zien welke maatregeen nu alnodig zijn
tegen de nitraat-verontreiniging van
grondwater door het gebruik van mest op
landbouwgrond. De nu toegestane norm is
vijftig milligram nitraat per liter grondwater.
Deze grens wordt op sommige plaatsen in
Nederland en andere Europese landen al
overschreden, aldus Mulder.
Het congres beveelt aan nu al uitgebreid te
onderzoeken waar zich in de toekomst
mogelijk nitraatverontreinigingen in de
bodem zullen voordoen. Het gaat namelijk
om processen die tientallen jaren duren,
aldus de toelichting van Mulder.
De zaak ismet nameook voorNederland van
belang omdat de waterleidingbedrijven
ongeveer tweederde van het drinkwater uit
grondwater betrekken. Er isop dit moment
volgens Mulder nog geen goede methode om
nitraat uit het water te verwijderen.
Het congres—waaraan ook landbouwvertegenwoordigers, hoogleraren en
ambtenaren deelnemen —besprak ook
uitgebreid de economische kanten van de
zaak. Het principe 'devervuiler betaalt'werd
onderschreven, maar het heffen van speciale
milieubelastingvoorboeren werd afgewezen.
De congresdeelnemers denken de boeren
door middel van goede voorlichting via
kranten en televisietekunnen overtuigen van
het nut van gereguleerd gebruik van mest.
Dat betekent bijvoorbeeld niet gieren als
er geen planten op het land staan, aldus
dr. Mulder. (ANP)

de EG maakt vooreenbelangrijk deelgebruik
van grondwater. De nitraatconcentraties in
grondwater nemen toe.Er zijndaarom maatregelen nodig die een verdere toename van
de nitraatconcentraties kunnen voorkomen
en een reductie van de concentraties
veroorzaken waar de 50 mg/l grensis
overschreden of overschreden dreigt te
worden.
Er zijn drie categorieën te onderscheiden in
deze problematiek:
1. de bijdrage van het boerenerf;
2. de verspreiding van dierlijke mest;
3. de landbouw.

De conclusies en aanbevelingen van het
congres, die aangeboden zullen worden aan
de EG, worden hieronder samengevat.

I. Technische middelen
1. Boerenerf. De percolatie van verontreinigende stoffen uit de mestopslag en
eventueel de stallen kan met bestaande
middelen worden tegengegaan.
2. Mest. Wanneer het niet mogelijk isom
de dierlijke mest nuttig aan te wenden voor
bemesting, moeten andere mogelijkheden
worden gevonden, zoals passende en veilige
opslag.
3. Landbouw.
3.1. Een eerste reeks van activiteiten richt
zich op het goede beheer van stikstof in de
bodem. Dergelijke acties komen zowel de
landbouw alsde waterkwaliteit ten goede en
hebben inderegelgeenongunstige financiële
gevolgen.
3.2. Waar de waterkwaliteit van groot
belang isin verband met winning,en andere
maatregelen niet toereikend zijn, moeten
krachtiger maatregelen worden genomen.
In enkele gevallen kunnen dergelijke
maatregelen ernstige economische gevolgen
hebben voor de betrokken landbouwers,
zoals het veranderen van bouwland in
weiland in de waterwingebieden.
Voor de keuze van passende technische
middelen dienen van de waterwingebieden
de exacte locatie, dewaterkwaliteit en alle
nitraatbronnen vastgelegd te zijn. Daarbij
dient er een adequaat bemonsteringsprogramma te zijn.
3.3. In sommige wingebieden kan het
tientallen jaren duren voordat de van de
landbouw afkomstige hoge nitraatgehalten
doordringen tot in de winbare laag.
In dergelijke gevallen moet er bijgemengd
worden met nitraatarm water uit een andere
bron of nitraatverwijdering worden
toegepast.
In sommige gevallen zijn beide alternatieven
economisch niet haalbaar, bijvoorbeeld door
een geïsoleerde ligging.

Grondwaterbeschermingen landbouwkundige activiteiten
Algemeen
De maximaal toelaatbare concentratie voor
nitraat in de drinkwaterrichtlijn bedraagt
50 mg/l NO3. De drinkwatervoorziening in

I I A . Wetgeving
1. De bijdrage van het boerenerf in de
verontreiniging zou evenals industriële
verontreiniging in de milieuwetgeving
aangepakt moeten worden, waarbij de
relatieve ernst van de verontreiniging in de
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sancties tot uitdrukking moet komen.
2. Hetzelfde geldt in principe voor de
verspreiding van dierlijke mest.
3. Voor wat betreft de landbouw, werden
tijdens het congres verschillende meningen
geuit: sommige deelnemers waren van
mening dat met name voor het gebruik van
(kunst-)meststoffen al beperkende regels
gesteld kunnen worden; anderen achtten
dergelijke regelingen vooralsnog inefficiënt,
onvoldoende onderbouwd en onmogelijk te
controleren.
I I B . Economische consequenties
1. Het principe 'de vervuiler betaalt' wordt
onderschreven, maar diverse deelnemers
hebben de indruk dat met name bij diffuse
bronnen de identificatie van de bron of de
relatieve bijdragen daaraan moeilijkheden
zal geven.
Anderzijds dienen dekosten vande genomen
of te nemen maatregelen niet op de
consument te worden afgewenteld.
2. Het invoeren van een belasting op
meststoffen isbesproken, met name de
efficiency en toepasbaarheid van een
dergelijke belasting. Voordat tot dergelijke
maatregelen wordt overgegaan moet er een
evaluatie worden gemaakt van de economische en agronomische consequenties.
Alle wet- en regelgeving die de landbouwkundige praktijk beïnvloedt dient te worden
getoetst aan het EG-landbouwbeleid.
II C. Grondwaterbeschermingsrichtlijn
Gesteund door de drinkwaterindustrie werd
de suggestie gedaan om nitraten op te nemen
in Lijst II van de EG Richtlijn ter
bescherming van het grondwater.
III. Media en bewustwording
De noodzaak van effectieve informatie aan
de media, het publiek, het politieke veld,
volksvertegenwoordiging en mensen
betrokken bij de problematiek, alsmede de
noodzaak van een voortdurende 'opvoeding'
van de landbouwers en hun adviseurs, waren
zaken waarmee alle congresgangers hun
instemming betuigden.
Er werden enkele praktijkvoorbeelden
gegeven. Zo zullen mededelingen aan
boeren beter worden begrepen en meer
effect sorteren wanneer de directe
economische consequenties van een bepaalde
regeling of handelwijze daarin worden
uiteengezet. Het opzetten van een technisch
adviseringssysteem werd besproken met de
nadruk op het noodzakelijk regionale of
lokale karakter daarvan. Een dergelijk
systeem roept de noodzaak op van een
technische infrastructuur voor advies,
opleidingen en toezicht (adviesgroepen;
eenvoudigemethoden vananalyseen controle
van nitraatgehalten, computerisering, etc.)
en het leggen van normen voor een goede
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landbouwkundige praktijk.
Alle initiatieven op EG-niveau om de
bestaande opleidingen, subsidies en overige
middelen op dit terrein te toetsen en
eventueel aan te passen aan de conclusies en
aanbevelingen van het congres dienen te
worden gestimuleerd.

Landbouw heeft geenhaast
metopruimenmestvaalten
Het Landbouwschap istegen invoering per
1 januari 1986vandoorde rijksoverheid vast
te stellen normen voor het gebruik van
dierlijke mest. Wel isdeze overkoepelende
organisatie van boeren, tuinders en agrarische
werknemers bereidom mee tewerken aan de
oplossing van het milieuprobleem van het
mestoverschot, maar alleen in stappen.
Dit isvorige week gebleken ineen vergadering van het Landbouwschap. Het bestuur
vindt dat de ministers Braks (Landbouw) en
Winsemius (Milieubeheer) tehardvan stapel
lopen met hun planomovervijfmaanden een
wet in werking te laten treden die alles
aangaande dierlijke mest regelt.
Het verklaarde dat de gevolgen voor de
veehouders niet te overzien zijn op een zo
korte termijn.
Braks heeft in november 1984als voorlopige
maatregel een tussenwetje ingevoerd dat
uitbreiding van varkens- en pluimveehouderijen verbiedt. Dat heeft hijgedaan om
de hoeveelheid varkensmest en kippestront
niet nog groter te laten worden.
Het Landbouwschap wil binnenkort alvast
een 'mestbank' oprichten die moet gaan
bekijken wat er met het goedje dient te
gebeuren. De landbouworganisaties willen
dat het Rijk financieel meedoet aan die
mestbank. Zelf heeft het agrarisch bedrijfsleven inmiddels vijf miljoen gulden
vrijgemaakt om te laten onderzoeken wat er
met mest zoalkanworden gedaanzonder het
milieu aan te tasten. (ANP)

CentraleRaadMilieuhygiëne
betreurtlangzamevorderingen
waterzuivering
De Centrale Raad voor de Milieuhygiëne
betreurt de langzame vorderingen bij de
zuivering van het afvalwater. Dit blijkt uit
een voorlopig commentaar van de Raad op
het Indicatief Meerjarenprogramma Water
1985/1989 van de regering. Vooral het
fosfaatgehalte van hetwaterzaleenflink stuk
omlaag moeten om overbemesting van de
oppervlaktewateren te voorkomen.
De in de afgelopen vijfjaar tot stand
gekomen uitbreiding van de zuiveringscapaciteit bijopenbare lichamen isver achtergebleven bij de plannen diedestijds zijn
gemaakt, zo constateert het advieslichaam
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van de overheid. Slechts4 5 % van de in het
vorige meerjarenprogramma voorgenomen
uitbreiding is verwezenlijkt.
De Raad noemt diteen nogslechter resultaat
dan in de periode 1975/1979, toen 6 5 % van
de voorziene uitbreiding gereedkwam.
Opvallend isvolgens de Raad dat de nu voor
1990 voorgenomen totale zuiveringscapaciteit 660.000 i.e. lager ligt dan de voor
1985 voorziene capaciteit. Deze achterstand
isbetreurenswaardig, vindt de Raad.
Even teleurstellend zijn naar de mening van
de Raad de vorderingen van de bestrijding
van de overbemesting. Aan de desbetreffende
normen van de kwaliteit van het water wordt
in vele Nederlandse rivieren en meren niet
voldaan.
Dit isvoor een deel toe te schrijven aan
de stagnerende defosfatering van het
afvalwater. De totale capaciteit van de
zuiveringsinrichtingen, waar het afvalwater
van fosfaat wordt ontdaan, isvan 1980 tot
1985 zelfs teruggelopen van 1.214.000i.e.
in 1980 naar 775.000. De doelstelling voor
1985 lag bij een half miljoen. (ANP)

Chloorinhetdrinkwater
opTerschelling
Bij periodieke controle isgebleken dat het
drinkwater op Terschelling abnormale
aantallen bacteriën van de soort Aeromonas
bevat.
Deze bacterie kan bij daarvoor gevoelige
personen darmstoornissen veroorzaken.
Naar de oorzaak van de aanwezigheid van de
bacterie in deze omvang isinmiddels een
onderzoek ingesteld.
In overleg met de inspectie van de Volksgezondheid isde NV Waterleiding Friesland
uit voorzorg maandag 1 julijl.begonnen het
afgeleverde wateropTerschellingtechloren.
De bedoeling van het chloren isom de in het
leidingnet aanwezige bacteriën te doden.
Het water smaakt hierdoor niet lekker maar
het is betrouwbaar.
Het chloren van het drinkwater zal worden
voortgezet totdat de waterleiding de oorzaak
van de verhoogde aanwezigheid van de
Aeromonas bacterie heeft opgespoord en
weggenomen.
Bij de laatste controle op de andere Friese
Waddeneilanden en op het vasteland van
Friesland werden geen afwijkingen
gevonden.
Voor alle zekerheid voert dewaterleiding nu
op het vasteland een extra controle uit.
De genomen watermonsters zijn momenteel
in onderzoek.
De resultaten hiervan zullen over enkele
dagen bekend zijn.
De bewoners en gasten opTerschelling zijn
door middel van een huis-aan-huis verspreide
folder op de hoogte gesteld.

'Keuringschoongemaaktegrond
steedsbelangrijker'
De keuring van schoongemaakte grond wordt
belangrijker. Dat concludeert de Vereniging
Milieudefensie nu milieu-minister
Winsemius 'aannemers de vrije hand wil
geven in de keuze van de schoonmaakmethode'.
Tot nu toe werd per sanering een open
inschrijving gehouden. Bedrijven werden
beoordeeld op prijs en kwaliteit. De minister
wilvolgensmilieudefensie nogslechtsde prijs
als criterium hanteren.
De kwaliteit zou dan vastgelegd moeten
worden via concentratiegrenzen in het
bestek. Alles komt aan op het meten van de
concentraties in schoongemaakte grond: niet
de schoonste, maar de goedkoopste
technieken krijgen voorrang, aldus
milieudefensie.
De vereniging meent dat schoonmaaktechnieken veel te snel worden toegepast.
Noodzakelijke proefnemingen zijn vaak nog
niet afgerond.
Milieudefensie stelt verder vast dat de
overheid door gebrek aan goedkope
schoonmaaktechnieken steeds vaker afziet
van grondreiniging.Volstaan wordtvaak met
minder grondige saneringsvarianten als
isolatie, afdekken of grondwaterzuivering.
De ontwikkeling van nieuwe,betere en
wellicht op de lange duur goedkopere
technieken wordt hierdoor 'gefrustreerd',
zegt de vereniging in het jongste (zomer)nummer van haar maandblad.
De kosten van de bodemsanering in
Nederland worden geraamd op twee tot
tien miljard gulden. 'Er valt met het
opruimen van gifbelten duseen aardig centje
te verdienen', aldus milieudefensie. Er isbij
het huidige tempo nog voor zeker dertigjaar
werk.
Het Rijk heeft voor het ontwikkelen van
reinigingstechnieken een subsidiepot
beschikbaar van 100 miljoen gulden.
Vijf bedrijven hebben inmiddels forse
bedragen uit deze pot gekregen, zegt
milieudefensie. De subsidiecommissie die
deze bedrijven begeleidt, kijkt vooralnaar de
economische haalbaarheid van proefprojecten, zo stelt de vereniging met spijt
vast. (ANP)

ZinkerinCalandkanaalvoorWestlandsgietwater
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Acht drijvende bokken legden op zaterdag
29juni een bijna 300 meter lange zinker met
een totaalgewicht van 900 ton op een diepte
van ruim 31 meter-NAP indebodemvan het
Calandkanaal. Minister ir. G. J. M. Braks
van Landbouw en Visserij gaf via een
portofoon de opdracht om de leidingenbundel te laten zinken.
Met de bouw van de zinker werd op
1 maart 1985 begonnen. De Dienst van
Gemeentewerken Rotterdam iszowel voor
de bouw alsvoor het leggen van de zinker
verantwoordelijk. Het project, dat
7,4 miljoen gulden kost, heeft vijf deelnemers: Amoco Netherlands Petroleum
Company, Drinkwaterleiding Rotterdam,
Hoogheemraadschap Delfland, Nederlandse
Aardolie Maatschappij BV en de PTT.
De zinker isgemaakt uit hoogwaardig staal
zodat hij stabiel in de uitgebaggerde sleuf in
de bodem van het Calandkanaal komt te
liggen. De constructie bestaat uit drie delen:
een vloerbuis met een lengte van 284 meter
en tweegeleidelijk opgaandeeinden,éénvan
114en één van 102 meter lengte.
Het hoogteverschil tussen de vloerbuis en de
opgaande einden bedraagt op het hoogste
punt 35 meter.
Zeven leidingen
De zinker bestaat uit een constructie waar

Minister Braks van Landbouw en Visserijgeefthetsein voor de zinkeroperatie.

zeven leidingen in zijn opgenomen.
De Amoco Netherlands Petroleum
Company gebruikt deleidingindezinker met
een doorsnede van 250 mm voor het naar de
Europoort transporteren van de olie-die op
de Noordzee wordt gewonnen en in Hoek
van Holland via pijpleidingen aan land komt.

Water gaat er ook door de leidingvan het
Hoogheemraadschap Delfland. Dit isde
grootste leiding met een diameter van
1.600 mm. Om de verziltingvan de sloten in
het Westland een halttoeteroepen,gaat men
zoet water uit de Bernisse gebruiken dat via
het Brielse Meer, de zinker in het Calandkanaal en de nog te leggen zinker in de
Nieuwe Waterweg naar het Westland wordt
gebracht.

De opstaande uiteinden van dezinker zijn 35 meter hoog.
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De leiding van de DWL met een diameter
van 800 mm dient voor het transport van
drinkwater dat in het Westland gebruikt gaat
worden alsgietwater in de glastuinbouw.
Voordat men hiervan in april 1986 kan
profiteren moet er nogeen zinker door de
Nieuwe Waterweg worden gelegd.
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De Nederlandse Aardolie Maatschappij BV
heeft vier leidingen, drie van 200 mm en een
van 400 mm in de zinker. Van deze vier
leidingen wordt er een gebruikt voor het
transport van olie van het winveld bij Berkel
en De Lier naar Europoort. Door twee
andere leidingen gaat gasen condensaat van
het veld bij Gaag naar de Gasunie en
raffinaderijen in het Europoortgebied.
Net als de leidingen van de DWL en van het
Hoogheemraadschap Delfland moeten ook
de leidingen van de NAM BVnogmet een
zinker door de Nieuwe Waterweg.
De PTT trekt door de gebaggerdesleuf een
kunststof leidingwaar later een glasvezelkabel voor het telecommunicatienet
doorheen getrokken kan worden.
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•
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NVRD zetresultaten proeven
afvalscheiding opeenrijtje
'Afval, hoe halen we eruit wat erin zit?'.
Dat is het thema van een studiedag die de
Nederlandse Vereniging van Reinigingsdirecteuren (NVRD) op donderdag
12 september a.s. in de schouwburg van
Hoorn organiseert. Het symposium vindt
plaats alsonderdeel van het najaarscongres
van de NVRD.
Het isde derde keer, dat de NVRD een
studiedag over afvalscheiding houdt.
Bij eerdere gelegenheden werd ingegaan op
de afzetmogelijkheden van de verschillende
componenten van huishoudelijke en van
bedrijfsafvallen. Bij het symposium op
12 september a.s., dat door de directeurgeneraal voor de milieuhygiëne,
ir. W. C. Reij, zalworden geopend, zullen de
resultaten van de vele experimenten, diein
de afgelopen jaren met afvalscheiding zijn
ondernomen, metelkaarworden vergeleken.
Het symposiumwordtgeleiddoor presentator
Wim Bosboom. De toegangsprijs bedraagt
voor niet NVRD-leden ƒ 125,-. Het entreegeld moet worden gestort op rekeningnr. 67.74.96.133 van de NMB te Hoorn
(gironr. van de bank 17410)onder vermelding van 'entreegeld symposium najaarscongres'. Nadere inlichtingen:
Ing. A. Robaard, secretaris OPOR-commissie
NVRD, tel. 0 5 4 9 0 - 6 0861.

VV'insemiuszegtdriemiljoen toe
voor Dordtse gifwijk
De Dordtse gifwijk Merwedepolder zal
gedeeltelijk worden afgegraven, met schone
grond worden afgedekt en zodanig met
schermen worden geïsoleerd dat de
verontreiniging zich niet kan verspreiden.
Er hoeven geen huizen te verdwijnen.
Dat schrijft minister Winsemius van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer in een brief aan Gedeputeerde
Staten van Zuid-Holland. De minister
zegt hierin een bedrag toe van ruim
3 miljoen gulden voor de 'voorbereidende
werkzaamheden'.
De totale saneringskosten lopen volgens een
woordvoerder van de provincie 'in de
tientallen miljoenen'. De rijksbijdrage hierin
laat de minister afhangen van het
gedetailleerde saneringsplan dat GS op
zullen stellen. Ook tweederde van het
toegezegde geld voor de voorbereidingen is
afhankelijk van de uitwerking van het
saneringsplan. De minister dringt hierbij met
name aan op kostenbeheersing.
Wie de kosten zal dragen om de huiseigenaren eenvrijewoonkeuze te garanderen
isnog niet geheel duidelijk. De woordvoerder
van de provincie verzekerde echter dat deze
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niet op de bewoners zullen worden verhaald.
In de Merwedepolder kwam eind 1983
bodemverontreiniging aan het licht.
In de wijk waren in het verleden twee stortplaatsen. Het bedrijf Chemische Industrie
Rijnmond gebruikte een van deze plaatsen
om chemisch afval testorten. In debodemzit
onder meer cadmium en kwik. (ANP)

Aanbieding grondreinigingsrapport aanminister Winsemius
Op donderdag 11juliishetdoor Hollandsche
Wegenbouw Zanen bv (HWZ) opgestelde
rapport 'extractie van verontreinigingen uit
vervuilde grond' in een bijeenkomst van
de Nederlandse Vereniging van Grondreinigende Bedrijven (NVGB) op het
Ministerie officieel overhandigd aan de
minister van VROM, dr. P. Winsemius.
Het rapport ishet resultaat van een
gezamenlijke studie van HWZ en TNO,
waarvoor de ministeries van VROM en EZ
op grond van de regeling 'milieuvriendelijke
technologie' subsidie hebben verleend.
H W Z heeft in zijn grondreinigingsinstallatie
een aantal verontreinigde gronden verwerkt
met goed resultaat. De hiervoor gebruikte
extractiemethode houdt in dat verontreinigingen met behulp van een spoelvloeistof uit
de vervuilde grond worden gehaald.
Het verwerken isgedaan met de mobiele
grondspoelinstallatie, die op dit moment in
Amsterdam staat opgesteld. Deze installatie
heeft een capaciteit van 20 ton per uur en is
milieuvriendelijk.
Op dit moment zijn in Nederland nog drie
bedrijven die operationele installaties hebben
voor het verwerken van verontreinigde grond.
Met olie verontreinigde grond en grond
afkomstig van onder meer gasfabrieken kan
met deze extractiemethode worden gereinigd.
De concentratie van zware metalen in
verontreinigde grond wordt met deze
methode aanzienlijk verminderd. Echter er
zal nog verdere studie nodig zijn om het
proces te optimaliseren en tot bevredigende
resultaten te komen.
H W Z (onderdeel van de Hollandsche
Betongroep NV HBG) houdt zich bezig met
procesmatige grondreiniging, het ontgraven,
vervoeren, isoleren (met verticale schermen
afscheiden) en immobiliseren (chemisch
behandelen) van verontreinigde grond en
waterzuivering.

Opnieuw tweeKIVIcursussen
Grondmechanica enFunderingstechniek in 1985-1986
Het komende seizoen zullen weer twee
cursussen Grondmechanica en Funderingstechniek worden gegeven onder auspiciën

van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs,
sectie voor Grondmechanica en Funderingstechniek.
De praktische uitvoering isin handen
gegeven van het Studiecentrum Bijzondere
cursussen te Zwijndrecht.
Er iseen basiscursus CGF-2 die alsinds
1977 tweemaal perjaar wordt gegeven en
12 avonden in beslag neemt en er iseen
cursus CGF-1 voor hen diedieper op de
materie willen ingaan met een tijdbeslag van
13 avonden.
De lessen van de basiscursus zijn bedoeld
voor mensen uitdepraktijk, zoalsopzichters,
uitvoerders en inspecteurs Bouwtoezicht.
Het doel van de cursus isdeze mensen die
kennis bij te brengen die nodig is,om de
problemen op het gebied van de grondmechanica en de funderingstechniek
waarmee ze in hun werk worden geconfronteerd vroegtijdig te leren onderkennen.
De te behandelen onderwerpen zijn: het
ontstaan van de grondsoorten, grondonderzoek in het terrein, classificatie van
grondsoorten, eigenschappen van de grond,
funderingen op staal, funderingen op palen,
ophogingen, bouwputten, bemalingen etc.
Voor decursusCGF-1wordtdezebasiskennis
bekend verondersteld. Gezien het niveau is
een TH- of een HTS-opleiding gewenst.
Beide cursussen worden afgesloten met een
examen. Aan de geslaagden wordt een
diploma uitgereikt.
Cursusdata:
CGF-2 Utrecht
(basis) Breda
CGF-1 Utrecht
Delft
Zwolle

donderdag 26-09-1985
donderdag 16-01-1986
donderdag 26-09-1985
donderdag 16-01-1986
maandag 13-01-1986

Inlichtingen: Studiecentrum Bijzondere
Cursussen, postbus 415, 3330 AK
Zwijndrecht, telefoon 078 -'19 40 00.

