De rol vande natuurlijke grondwaterstroming bijdebepaling van
beschermingszones bijfreatische winningen

1. Inleiding
In de discussie die in Nederland isgevoerd
over de bescherming van de grondwaterkwaliteit is het belang van de geohydrologie
goed onderkend. Met name voor de handhaving van een goede grondwaterkwaliteit,
indien ditgrondwater wordt gebruikt alsbron
voor de drinkwatervoorziening, zijn de
beschermingsrichtlijnen voor een belangrijk
deel gebaseerd op geohydrologische overwegingen. In dit verband wordt door de
Commissie Bescherming Waterwingebieden
(CBW) [ 1]gesteld dat in principe het gehele
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intrekgebied van een waterwinplaats
beschermd dient te worden. Uit praktische
overwegingen isdit uitgangspunt veelal niet
te realiseren en de CBW kiest daarom als
second-best oplossing voor een zonering op
basis van verblijftijden.
Voor de bepaling van de verblijftijden van
waterdeeltjes in watervoerende pakketten
staan verschillende methoden ter
beschikking. Een tamelijk vaak toegepaste
methode ishet gebruik van het computerprogramma FLOP. Deze berekeningsmethode gaat uit van analytische formules
die de stroming van grondwater naar putten
beschrijven. Door de werkelijkheid
verregaand te vereenvoudigen kunnen met
deze berekeningsmethode de verblijftijdslijnen van bijvoorbeeld 10en 25 jaar worden
vastgesteld.
De auteur van dit artikel isechtervan mening
dat bij het vaststellen van deze lijnen de
werkelijkheid nogal eens overgesimplificeerd
in model wordt gebracht. Dit kan leiden tot
onjuiste conclusies t.a.v. de ligging van de
10 en 25 jaars zones. De berekeningsresultaten kunnen verbeterd indien, meer
dan nu gebruikelijk is,rekening wordt
gehouden met ter plaatse geldende
geohydrologische omstandigheden.
Naast het probleem van de te sterke
vereenvoudiging van de geohydrologische
situatie iser de meer principiële discussie
over de waarde van de 10- en 25 jaarszones.
Een veel gebruikt argument voor deze
zonering isdat ingeval van een verontreiniging buiten deze zones een zekere
tijd beschikbaar isom maatregelen te nemen.
Dit argument zou terecht zijn indien menook
inderdaad kan waarnemen waar en wanneer
verontreinigd grondwater de 10-en 25-jaars
beschermingszones binnenkomt. Dit zou een
'waterdichte' monitoring van de grondwaterkwaliteit op de randen van de betreffende

zones betekenen. In de praktijk isdit
onuitvoerbaar en de realiteit laat dan ook
zien dat een verontreiniging veelal pas
geconstateerd wordt in het onttrokken water
op het pompstation. Mijns inziens kan
daarom de problematiek van de in te stellen
beschermingszones niet losworden gezien
van het tevensinbeschermingnemen van het
intrekgebied. De bepaling van het intrekgebied zou daarom de basis moeten vormen
voor de vaststelling van beschermingszones.
In de hierna volgende berekeningsvoorbeelden isgetracht om op een
eenvoudige wijze te illustreren hoe men in
voorkomende gevallen rekening kan houden
met de lokale geohvdrologische situatie en
hoe belangrijk deze lokale situatie is voorde
ligging van het intrekgebied. De berekeningsvoorbeelden hebben alle betrekking op een
onttrekking uit een freatisch pakket dat aan
de onderzijde wordt begrensd door een
ondoorlatende basis. Verder is aangenomen
dat de variatie in de verzadigde pakketdikte
te verwaarlozen ist.o.v. de pakketdikte zelf
zodat de formules voor volkomen spanningswater als basis genomen kunnen worden.
Er ishier bewust gekozen vooreen freatische
winningom een aantal redenen. Het blijkt dat
dit type onttrekking relatief veelvoorkomt in
Nederland, het aantal freatische winningen is
ongeveer een derde van het totaal aantal
pompstations (Den Blanken) [2].Een andere
reden isdat freatische winningen van nature
erg kwetsbaar zijn voor verontreiniging en
daarbij geografisch vaak ongustig liggen uit
een oogpunt van bescherming. Het isdaarom
gerechtvaardigd om freatische winningen
vanuit geohydrologisch oogpunt wat nader te
onderzoeken met alsdoel een betere onderbouwing van de berekening van de beschermingszones rondom deze winningen.
Aan de hand van een aantal rekenvoorbeelden waarbij wordt uitgegaan van
een 'standaard' onttrekking uit een freatisch
pakket zal een en ander worden toegelicht.
Bijde uitgevoerde berekeningen isuitgegaan
van een waterwinning van 3 miljoen m3 per
jaar. Deze winning wordt in werkelijkheid
gerealiseerd door middel van een aantal
putten. Daar de vorm van de stroombanen in
de nabijheid van de winmiddelen minder
interessant isvoor de bepaling van de
verblijfstijdlijnen van 10en 25jaar, isde
totale winning geschematiseerd tot een onttrekking met een volkomen put.
Het doorlaatvermogen van het betreffende
watervoerende pakket wordt gesteld op
75()m 2 /dag(k = 15 m/dag en D = 50 m).
De effectieve porositeit van het watervoerende pakket wordt gesteld op 0,35.
In de berekeningen isaangenomen dat de
verzadigde dikte van het pakket constant is
over het gehele beschouwde gebied. Daar de
hier uitgevoerde berekeningen alleen dienen
ter illustratie isgepoogd één en ander zo

eenvoudig mogelijk te houden.
Zo wordt ervan uitgegaan dat de winningis
gesitueerd inhetcentrum vaneen uitgestrekt
watervoerend pakket en niet wordt
beïnvloed door andere winningen. Tevens
wordt aangenomen dat geen oppervlaktewater aanwezig is.
2. Intrekgebieden vanwaterwinplaatsenin
freatische pakketten
De grootte van het intrekgebied van een
waterwinplaats kan globaal bepaald worden
met behulp van een vereenvoudigde waterbalansberekening. Indien bergingseffecten
buiten beschouwing worden gelaten en geen
toe- en afvoer via bijvoorbeeld oppervlaktewater plaatsvindt kan gesteld worden:
A x N= Q
waarin:
A = oppervlakte intrekgebied in m2
N = voeding van het grondwater in m/jaar
O = onttrekking in m3/jaar
Aan welke orde van grootte moet gedacht
worden indien we bovenstaande formule
toepassen? Stel dat een grondwateronttrekking van 3miljoen m3/jaar aanwezig
is in een gebied met een aanvulling van het
grondwater uit de neerslag van 0,2 m/jaar.
De oppervlakte van het intrekgebied isdan
15km 2 . Indien erradiale toestroming naarde
winning aanwezig ismoet dus gedacht
worden aan een intrekgebied met een straal
van iets minder dan 2,2 km rondom de
winning. De oppervlakte van het intrekgebied isweliswaar groot maat het isa priori
niet irreëel het gehele gebied als beschermd
gebied aan te merken. Het verdient echter
aanbeveling om nader onderzoek te doen
naar degrootte en vorm vanhet intrekgebied
rondom waterwinplaatsen.
Om de ligging van het intrekgebied nader
vast te stellen kan gebruik worden gemaakt
van diverse rekentechnieken. Een relatief
eenvoudige berekening ismogelijk met de
FLOP-rekenprogramma's.
De uitgangspunten en methodiek worden
uitvoerig beschreven in een aantal
publikaties (Van den Akker) [3en4].
Eenvoudig gezegd komt de methode erop
neer dat via het optellen van snelheidsvectoren de afgelegde wegvan een waterdeeltje met de bijbehorende verblijftijd
wordt berekend. In de FLOP-programma's
wordt gebruik gemaakt van analytische
oplossingen van stroomsnelheden naar
onttrekkingsmiddelen. Hierbij mag worden
opgeteld de snelheid van het waterdeeltje,
veroorzaakt door de aanwezige natuurlijke
stroming. Deze natuurlijke stroming van het
grondwater isin hoge mate mede bepalend
voor de vorm en grootte van het intrekgebied. Om het effect van de natuurlijke
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stroming tekwantificeren ishetnodigdeze te
karakteriseren door middel van een
analytische uitdrukking. In principe ishet
mogelijk om door optelling van
mathematische functies elke bestaande
natuurlijke stroming te benaderen.
In het volgende hoofdstuk zaleen aantal
voorkomende gevallen van natuurlijke
grondwaterstroming worden beschouwd.
Voor de duidelijkheid wordt nogmaals
gesteld dat gebruik wordt gemaakt van
analytische oplossingen van grondwaterstromingsproblemen. Dit houdt in dat alle
aannamen verbonden aan deze analytische
oplossingen ook in de hier beschreven
stromingsgevallen blijven gelden.
3. Uniforme natuurlijke grondwaterstroming
Bij de berekening van stroombanen naar
onttrekkingsmiddelen met behulp van
FLOP-programma's ishet vrij gebruikelijk
uit te gaan van uniforme natuurlijke
stroming. Deze stroming kan veelal via
isohypsenkaarten worden vastgesteld en het
resultaat iseen uitdrukking voor de snelheid
van het grondwater door de natuurlijke
stroming die luidt:
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waterstroming, mits deze gekwantificeerd
kan worden door een wiskundige uitdrukking, zonder grote problemen mede in
beschouwing kan worden genomen.
4. Eendimensionale afstroming onder
invloed van een constante grondwateraanvulling
Soms kan in een gebied waar grondwateraanvulling plaatsvindt een grondwaterscheiding aangegeven worden. De waterscheiding kan min of meer samenvallen met
in de topografie herkenbare punten. Zo kan
inhet gevalvaneen langgerekte heuvelrug de
afstroming gekarakteriseerd worden door:
N
D

waarin q n a t xdevolumestroomdichtheid inde
x-richting isloodrecht op de waterscheiding
en xde afstand tot de waterscheiding. N isde
natuurlijke grondwateraanvulling en D isde pakketdikte.
Indien nu het centrum van de onttrekking
wordt gelegd op de plaats waar de
geoydrologische gradiënt gelijk isaan 1/1000
(om een vergelijking met afb. 1 mogelijk te
maken) en als grondwateraanvulling
N = 0,2 m/jaar, dan volgt hieruit dat de
plaatscoördinaat van de onttrekking is:

natuurlijke afstroming de vorm van het
intrekgebied berekend en tevens zijn de
isochronen van 10en 25 jaar aangegeven.
Het intrekgebied zal zich gedeeltelijk gaan
uitstrekken over de oorspronkelijke waterscheiding heen. Met andere woorden, de
waterscheiding heeft zich verplaatst.
Uiteraard isde totale oppervlakte van het
intrekgebied gelijk aan het voorbeeld in
hoofdstuk 2, d.w.z. het intrekgebied heeft
een oppervlakte van 15 km2. De plaatskeuze van de winning isbepalend voor de
vorm van het intrekgebied. Dit wordt
duidelijk indien bijvoorbeeld de winning op
een tweemaal zo grote afstand (2740 m) van
de waterscheiding plaatsvindt (afb. 3).
De vorm en de liggingvan het intrekgebied is
anders alhoewel het totale oppervlak van het
intrekgebied gelijk blijft aan 15 km2.
Ter plaatse van deze winning heeft de
natuurlijke afstroming een verhang van
.
'

1
500

Zou dit verhang gebruikt zijn om een
uniforme natuurlijke afstroming te
karakteriseren dan wordt daarmee voor de
winning een oneindig groot intrekgebied
berekend met een breedte van
B = 5.480 m

In afb. 2 isvoor deze onttrekking en

dus bijna 5,5 km.
Hieruit blijkt dat de plaats van de winningin
samenhang met de natuurlijke grondwater-
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x = 1.370 m

10.960m

dus bijna 11 km.
Theoretisch strekt ditintrekgebied zichtotin
het oneindige uit.
In werkelijkheid zal de aanname van
uniforme stroming slechtszeer lokaal een
redelijke benadering geven. Regionaal
gezien ishet beter denatuurlijke grondwaterstroming tebenaderen dooreen hogere ordefunctie of door een relatie waarin de
grondwateraanvulling een rol speelt.
Het aantrekkelijke van de FLOPprogramma's isdat de natuurlijke grond-
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waarin q n a t xen q nat vde volumestroomdichtheden zijn in resp. x-en y-richting van
een cartesisch coördinaten stelsel en nde
porositeit voorstelt. Deze uniforme
natuurlijke afstroming samen met een onttrekking heeft een oneindig groot intrekgebied tot gevolg. Dit wordt geïllustreerd in
afb. 1 waar 3 miljoen mVjaar wordt
onttrokken. De gradiënt van de natuurlijke
grondwaterstroming in x-richting isin dit
voorbeeld 1/1000. De punten met verblijftijden van 10jaar en 25 jaar tot de put zijn in
de afb. 1 aangegeven. Inde stroomopwaartse
richting van de natuurlijke grondwaterstroming zal het intrekgebied naar een
breedte gaan van:
B
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stroming belangrijk isvoor de bepaling van
het intrekgebied. Wordt de onttrekking nog
verder van de waterscheiding gesitueerd dan
ontstaat een intrekgebied met weer een
andere vorm maar ook hier geldt dat het
totale oppervlak gelijk blijft aan 15 km2.
In afb. 4 ishet intrekgebied getekend voor
het geval de winning van 3 miljoen m3/jaar
isgesitueerd op x = 5480 m.
Door de uniforme afstroming te vervangen
door een beter bij de werkelijkheid aansluitende natuurlijke afstroming wordt het
berekende intrekgebied gereduceerd van
oneindig groot tot 15 km 2 , terwijl ook de
vorm grote verschillen vertoont.
De isochronen van 10en 25 jaar daarentegen
komen in de diverse berekeningen veel beter
overeen.
5. Eendimensionale afstroming onder
invloed vaneen plaatsafhankelijke
grondwateraanvulling
De regionale natuurlijke afstroming van
grondwater kan somsook met een nietlineaire functie worden benaderd. Stel het
geval dat een grondwaterscheiding
(bijvoorbeeld op een langgerekte heuvelrug)
aanwezig iswaarbij het grondwater in de
stroomafwaartse richtingwordt gevoed met
een plaatsafhankelijke aanvulling uit de
neerslag. Dit wilzeggen dat ineen cartesisch
coördinatenselsel de afstroming plaatsvindt
in de s-richting waarbij in het algemeen geldt
N = 2 ajS1
i= o

waarin s = xcosa + ysin a.
Hierin isa de hoek die de natuurlijke
afstroming maakt met de positieve x-as.ajis
een coëfficiënt afhankelijk van de lokale
situatie.
Het stromingsgeval inhoofdstuk 4 was
uiteraard een bijzonder geval van deze meer
algemene functie van grondwateraanvulling.
In afb. 5 ishet stroombeeld getekend dat
ontstaat indien voor een willekeurig geval de
Afb. 4.
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aanvulling vanuit de neerslag wordt weergegeven door de vergelijking:
N = -0,137 * KV9 * x2 + 0.548 * HV}
De waterscheiding wordt aangenomen te
liggen op x = o.
De aanvulling ter plaatse van de waterscheiding isdan N = 0,548 *W~' m/dag en
op een afstand van 2000 mvan de waterscheiding isde aanvulling nihil.
Voor waarden van xgroter dan 2000 misde
grondwateraanvulling zelfs negatief (kwel).
Deze aanvullingvan hetgrondwater heeft tot
gevolg dat de volumestroomdichtheid in de
x-richting is
x
1
qnat.x = - j j ƒ N • dx
o
Substitutie van de functie voor de aanvulling
geeft dan:

qnat.x =^-f- 1 -^* 10"9*x ' + °-5W*1<>"3* x)
Indien nudeonttrekkingwordtgesitueerd op
x = 1370 mdan ontstaat het stroombeeld
zoals dat in afb. 5 isgetekend. In dit gevalis
de oppervlakte van het intrekgebied groter
dan in voorbeeld van hoofdstuk 2. Dit is
uiteraard een gevolg van het feit dat de
voeding per oppervlakte eenheid van het
grondwater in het intrekgebied gemiddeld
minder is. Indien echter over het totale
intrekgebied de voeding wordt gesommeerd
dan isdeze volumestroom uiteraard weer
gelijk aan volumestroom van de winning.
In afb. 5 kunnen tevens de isochronen van
10 en 25 jaar getrokken worden met behulp
van de berekende verblijftijden op de
stroombanen. Een vergelijking met de
isochronen uit de vorige rekenvoorbeelden
levert geen grote verschillen op.
6. Natuurlijke grondwaterstroming inhet
algemeen
In de vorige hoofdstukken iseen aantal
eenvoudige gevallen van natuurlijke grondwaterstroming afgeleid. Onder de aanname
dat het watervoerende pakket homogeen is
en een konstante dikte heeft kan elke
bestaande grondwaterstroming benaderd
worden door een functie of een optelling van
functies. Men dient zich het volgende
echter te realiseren. Indien met een grondwateraanvulling gerekend wordt kan deze
door het aanbrengen van een onttrekking
veranderen in grootte. Dit geldt des te meer
als iseen situatie met kwel (negatieve
grondwateraanvulling) een onttrekking
wordt aangebracht. In de berekening moet
dan met die grondwateraanvulling worden
gewerkt die na het tot stand brengen van de
onttrekkingen gaat gelden. Dit geldt met
name voor stromingsgevallen in freatische
pakketten. In de FLOP-programma's hoeft
men zich niet te beperken tot alleen plaats-

Afb. x
afhankelijke natuurlijke grondwaterstromingen. Ook tijdsafhankelijke
natuurlijke stromingen kunnen op
eenvoudige wijze in de berekening worden
meegenomen. In het algemeen magdus
gesteld worden dat de natuurlijke afstroming
als een functie van de plaatscoördinaten en
als functie van de tijd kan worden ingevoerd.
Enkele voorbeelden van natuurlijke grondwaterstromingen zijn nognader uitgewerkt in
(Van den Akker) [4].
7. Intrekgebieden en verblijftijdslijnen
Maakt het nu veel verschil of men bij de
bepaling van beschermingszones rondom
pompstations uitgaat van het intrekgebied of
van isochronen?
Het antwoord op deze vraag is bevestigend
en wel om een aantal redenen. In de eerste
plaats iszoals de CBW reeds inhaar rapport
aangeeft een bescherming op lange termijn
alleen te realiseren indien het totale intrekgebied wordt beschermd. De tweede reden
ligt minder voor de hand, maar istoch
belangrijk en houdt rechtstreeksverband met
de mate van betrouwbaarheid van de berekening van het intrekgebied en de 10-en
25-jaars zones. In de gepresenteerde voorbeelden zijn geen grote verschillen te
constateren tussen de diverse isochronen van
10en 25 jaar. Dit wekt de indruk dat de
plaats van deze isochronen tamelijk ongevoelig isvoordegroottevande natuurlijke
afstroming en daarmee goed bruikbaar isals
uitgangspunt voor de vaststelling van beschermingszones. Dat dezeindruk nietjuistis
mag blijken uit het volgende. Men dient zich
te realiseren dat de grootte van beschermingszones wordt vastgesteld aan de
hand van berekeningen waarbij veelal met
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een gemiddelde k-waarde over de dikte van
het watervoerende pakket wordt gewerkt.
In deze berekeningen wordt het volgende
bepaald:
a. De stroombanen, dus de wegvan de
waterdeeltjes waarmee vrij eenvoudig de
vorm en ligging van het intrekgebied kan
worden vastgesteld.
b. De verblijftijden, dus de tijd die een
waterdeeltje nodig heeft om een zekere
afstand af te leggen.
Met betrekking tot de stroombanen (a) kan
opgemerkt worden dat deze in het algemeen
goed aansluiten bij de in werkelijkheid
optredende stroombanen. Ook indien een
doorgaande horizontale gelaagdheid in het
watervoerende pakket aanwezig iswordt de
vorm van de stroombanen niet beïnvloed.
Dit wil zeggen dat in elk laagje de stroombanen dezelfde configuratie hebben en dus
ook het intrekgebied voor elke laag even
groot is. Voor de verblijftijden (b) geldt een
heel ander verhaal. De snelheden in de
laagjes zijn evenredig met de doorlatendheden van deze lagen en omgekeerd evenredig met deporositeiten. Dit houdt indat de
verblijftijden in de diverse lagen verschillen.
De vaststelling van de 10-en 25-jaars zones
met behulp van de gemiddelde k-waarde kan
dusvoor dediverse lagenzoweltegrote alste
kleine zones opleveren. Voor een doorgaande laag met grof zand (relatief grote
k-waarde) betekent dit dat de 10-en
25-jaarszones groter zijn dan uit de berekening met de gemiddelde k-waarde volgt.
Rekenen met gemiddelde k-waarden
impliceert dat er grondwaterdeeltjes zijn die
eerder in de onttrekkingsmiddelen aankomen dan uit het isochronenbeeld zou
volgen. Gezien de voorkomende variatiesin
de k-waarden in verticale zin en afhankelijk
van de horizontale verbreiding van een laag
kan de fout in de berekende verblijftijd tientallen procenten groot zijn. Dit betekent dat
waar men rekent op een beschermingszone
gebaseerd op 10jaar verblijftijd dit in
werkelijkheid misschien slechts 7 jaar of nog
minder is. Dit alles pleit ervoor om als het
enigszins kan uit te gaan van de intrekgebieden voor de vaststelling van beschermingszones. Uiteraard kan op grond van
allerlei overwegingen gekozen worden
voor andere uitgangspunten. Hetwerken met
isochronen zal echter zonder de gelaagdheid
en de daarmee samenhangende variatie in
k-waarden in beschouwing te nemen een te
zwakke basis zijn om tot vaststelling te
komen.

8. Conclusies
Inhet voorgaande isgetracht aan tetonen op
grond van enkele eenvoudige geohydrologische beschouwingen met betrekking tot
freatische winningen dat:

—de berekening van het intrekgebied
belangrijk isvoor een afgewogen pakket
van beschermingsmaatregelen;
—de lokale situatie met betrekking tot de
natuurlijke grondwaterstroming, waterscheidingen, natuurlijke aanvulling en
gelaagdheid van pakketten belangrijk isvoor
de vorm en grootte van verblijftijdszones en
intrekgebieden.
9. Aanbevelingen
Bij de vaststelling van beschermingszones
zou men zich meer moeten realiseren dat de
grootte en vorm van het intrekgebied zich in
de loop der jaren kan wijzigen.
Oorzaken hiervoor kunnen liggen in bijvoorbeeld:
—waterhuishoudkundige maatregelen;
—veranderende onttrekkingspatronen.
Het zal dus zaak zijn om het dynamische
karakter van het geohydrologische systeem
op een tijdschaal van bijvoorbeeld enkele
tientallen jaren in beschouwing te nemen.
Daarnaast zal het nodigzijn tekomen tot een
verbetering van het monotoringsysteem voor
de grondwaterkwaliteit binnen beschermingszones.
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een speciale themamiddag gewijd, waarin
enkele afstudeerders een voordracht over
hun afstudeerproject zullen houden.Om hun
afstudeerwerk in een wat breder perspectief
te plaatsen worden hun voordrachten
aangevuld met lezingen van enkele
medewerkers van de Provinciale Waterstaat
van Utrecht.
Na afloop van elke voordracht iser
gelegenheid tot discussie.
Het programma isals volgt:
- Openingswoord door ir. R. G. Veldkamp.
- 'Historisch overzicht van de waterverontreiniging van de Vecht' door
ir. M. A. de Ruiter.
- 'Huidige waterkwaliteitsproblemen van de
Vecht' door dr. E. van Donk.
- 'Aspecten van de waterkwantiteit in de
Vecht' door ir. H. H. Siebers.
- 'COMEDY: Een waterkwaliteitsmodel
voor de Vecht' door M. Hinsenveld.
- 'Het werken met COMEDY' door
H. van Mameren.
De themamiddag wordt gehouden op
17 september in zaal G van het gebouw van
de afdeling Civiele Techniek, Stevinweg 1 te
Delft, aanvang 13.30 uur.
Belangstellenden worden van harte
uitgenodigd.
Voor nadere informatie kunt uzich wenden
tot ir. R. G. Veldkamp, tel. 015 - 7840 27.
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T Delft
Nieuwsuit de
vakgroep gezondheidstechniek
& waterbeheersing
Themadag overdeVecht
Door enkele studenten van de sectie
Gezondheidstechniek isals afstudeerproject
gewerkt aan het ontwikkelen van een waterkwaliteitsmodel voordeVecht. Dit isgedaan
in samenwerking met de afdeling Waterkwaliteit van de Provinciale Waterstaat van
Utrecht.
Aan de problematiek rond de Vecht wordt

3 september: Bestuursvergadering NVA.
18september: Programmagroep 4, 'Zware
metalen en organische microverontreinigingen in het aquatisch milieu'. Jaarbeurs
Utrecht. Contactadres: ir. M. Ilsink,
West-Overijssel.
23 -24 september: Lessencyclus 'Biodegradatie- en toxiciteitsproeven' wordt gehouden
te Leuven en iseen gezamenlijke activiteit
van de NVA en het KVIV. Contactadres:
dr. ir.A. Klapwijk, vakgroep Waterzuivering,
Landbouwhogeschool Wageningen,
tel. 0 8 3 7 0 - 8 34 28.
22 - 28 september: NVA-excursie
Zwitserland.
Contactadressen: ir. R. T. Eikelboom,
ministerie VROM; ir.J. H. Rensink,
LH-Wageningen.
4 oktober: Bestuursvergadering NVA en
overleg met NVA-programmagroepen.
24 oktober: Programmagroep 3.
'Verbranding van Zuiveringsslib',

