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Een verzadigde CaCI2-oplossingalstracervloeistof omsubsurface flow
in de tijdeninde ruimtete kwantificeren

Samenvatting

Met behulp van een verzadigde CaCI,-oplossing isgetraeht subsurface flow opeen helling
zowel in de tijd als in de ruimte te kwantificeren. Onder subsurface flow wordt hier
verstaan de vochtbeweging in het bodempakket die zowel in verzadigde als
onverzadigde vorm kan optreden en
veroorzaakt wordt door een verandering van
permeabiliteit in het bodemprofiel.
Bij een dergelijk experiment dient het
betreffende hellingsegment vóór de proefneming goed gekarakteriseerd te worden om

DRS.C.J. RITSEMA

en zo ideaal mogelijke bemonsteringsdiepte
te bepalen. Deze bemonsteringsdiepte dient
namelijk net boven het vaste gesteente of
boven een eventueel minder permeabele
bodemlaag te liggen. Worden deze verkennende metingen nauwkeurig verricht dan
blijkt de subsurface flow tijdens de
proefneming goed te vervolgen. De methode
is minder geschikt voor hellingen met een
bodemdikte groter dan circa 0,5 meter.
De ruimtelijke verspreiding van de
subsurface flow bleek sterk gekoppeld te zijn
aan de mate van regenval, het (initiële)
bodemvochtgehalte en de topografie van de
vaste ondergrond.
De snelheid van de subsurface flow bleek in
eerste instantie bepaald te worden door de
aanwezigheid van stelselsgrote macroporiën.
Hierdoor vindt in de eerste uren na de
infiltratie een relatief zeergroteafvoer van de
tracervloeistof plaats. Na verloop van tijd
vindt het transport van de tracervloeistof
echter steeds meer plaats inde diepere
regionen van het bodempakket met snelheden die ongeveer overeenkomen met de
theoretische doorlatendheidswaarden van de
betreffende bodem.
Introductie

Bij onderzoek naar het gedrag van
(sub)surface flow werd in het verleden onder
andere gebruikgemaakt van kleurstoffen
[Reynolds, 1966;Ottevanger & Ritsema.
1984] en radioactieve tracers [Blume et al.
1967; Pilgrim* Huff. 1978].
Chemische tracers worden vooral gebruikt in
rivieronderzoek, zoals voor het bepalen van
de afvoer aan de handvan de,nade injecties,
optredende verdunning van de tracer
[Browne &Foster, 1978;Gregory &Walling,
1973]. De hiervoor meest gebruikte tracers
zijn natriumchloride en natriumbichromaat.
Met behulp van natriumchloride als tracer is

Le Puy

-5&- hoogtelijn.In cm

, Valenoe

I

Inffflratlepunt

1

bemonstehngspunt

D

So

/

lOOcm

Privas i

D The study area

Aubenas / G
/ Montélimar
vlll^euve-

FRANCE

Afb. I - Ligging van het onderzoeksgebied
[naar: Roels, 19H4\.

het volgens Browne &Foster [1978] mogelijk
om een afvoer van enkele ml/s te bepalen.
De in dit onderzoek uitgevoerde proeven
naar het gedrag van subsurface flow in de
bodem zijn uitgevoerd met een verzadigde
CaCl 2 -oplossing. De voornaamste redenen
hiervoor waren:
- het kostenaspect (zeer goedkoop);
—de eenvoudige toepasbaarheid;
- het feit dat de metingen verricht zouden
worden in een kalkbodem;
—de wetenschap dat het chloride-ion in het
algemeen niet adsorptiegevoelig isen
dientengevolge met een zelfde snelheid door
de bodem beweegt als water.
Theoretische achtergrond

De afvoer van stoffen diezich inde bodemoplossing bevinden issterk gekoppeld aan
het ontwateringspatroon door de bodem
[Tyler &Thomas, 1981],
Wanneer een bepaalde hoeveelheid tracervloeistof aan de bodem wordt toegevoegd zal
dit een overeenkomstige hoeveelheid
bodemoplossing verplaatsen.
Bij het - in laboratorium verticaal gericht transport van een tracervloeistof treden
kleine snelheidsverschillen op waardoor de
geïnfiltreerde 'zoutband' verspreid wordt
volgens een 'normal probability density
function'. Deze spreiding van de geïnfiltreerde zoutband wordt hydrodynamische dispersie genoemd [Day & Forsythe. 1957].
De meeste laboratoriumproeven uitgevoerd
met relatief kleine aggregaten vertonen dit
type zoutgedrag [Biggar &Nielsen. 1962],
wanneer een constant vochtgehalte gehandhaafd blijft en er geen adsorptie en/of
exclusie van het tracerion optreedt
[McMahon &Thomas, 1974].
Day & Forsythe [1957] ontwikkelden een
vergelijking voor de relatieve afname in
concentratie van een geïnjecteerde traceroplossing bij transport door een verticale
laboratoriumkolom die op constant vochtgehalte werd gehouden. De vergelijking is
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goed toepasbaar onder geconditioneerde
laboratoriumomstandigheden.
De laatste jaren ishet echter duidelijk
geworden dat de zoutbeweging in bodemprofielen niet altijd op deze wijze verloopt.
Black et al [1973], Van Genuchten
& Wieringa [1976], Quisenberry & Phillips
[1976], Tyler &Thomas [1977],Bouma
& Wösten [1979] en Addiscott et al [1978]
toonden aan dat de verplaatsing van het
intiële bodemvocht door de toegevoegde
traceroplossing in ongestoorde bodems/
bodemmonsters niet zo efficiënt verloopt als
in laboratorium gevulde bodemkolommen.
De voornaamste reden voor de immobiliteit
van de intiële bodemvochtoplossing isde
aanwezigheid van stelselsmeer of minder
grote poriën in de bodem. Hier wordt de
toegevoegde traceroplossing relatief zeersnel
door afgevoerd, waarbij de traceroplossing
maar een gering contact met de vaste bodem
verkrijgt [Thomas & Phillips, 1979].
Nitraat- enchlorideverplaatsingen in bodemprofielen (veldomstandigheden) vertonen een
dergelijk gedrag [Thomasetal, 1973;Tyler&
Thomas. 1977;Tyler &Thomas, 1981].
Gebiedsbeschrijving
Het onderzochte gebied ligt in het
département Ardèche (mediterraan
klimaat), ruim 3 kilometer ten noordwesten
van Villeneuve de Berg, Frankrijk (zie
afb. 1). Het onderzoek heeft plaatsgevonden
op het zuidelijk gedeelte van de, noord-zuid
georiënteerde, waterscheiding tussen de
Ruisseau Largentelle en de Ruisseau Baume
de Bouze.
De helling isopgebouwd uit kalkige mergels
uit het Valanginiën. De bodem die op de
kalkige mergels wordt aangetroffen isde
rendzina. De bodem isinhetalgemeen slecht
ontwikkeld en niet dikker dan 40 cm.
De helling isalsgevolg van ontbossing en in
het verleden opgetreden overbeweiding
spaarzaam bedekt met vegetatie en op
verscheidene plaatsen versneden door rills
(relatief ondiepe niet-permanentegeulen)en
gullies (diepe permanente geulen).
In tabel Izijn enige algemene hellingkarakteristieken weergegeven.
Werkwijze
Op de betreffende helling zijn drie plots
uitgezet. Bij elk van deze plots isna het
nemen van bodemmonsters ter bepaling van
de initiële chloridegchalten een bepaalde
hoeveelheid verzadigde CaCl2-oplossing in
de bodem geïnfiltreerd (variërend van 3,75
tot 7,50 liter per plot afhankelijk van de
piotgrootte). De infiltratie heeft in alle
gevallen tijdens of direct na een regenbui
plaatsgevonden.
Het apparaat dat voor de infiltratie gebruikt
iswerkt volgens het 'Mariotte'-principe.
De op de bodem gebrachte vloeistof infil-

T A B E L I- Enige algemene karakteristieken vanhet
hellingsegment waarhet experiment heeft plaatsgevonden
[naar Roek, I9H4\.
Variabele
hellingvorm
hellingshoek
bodemdikte*
kleigehalte
org. stofgehalte
stenig bodemopp.
bulk density
verz. waterdoorlatendheid
veg. bedekking

Eenheid
concaaf
IS.5
26
45
1.1
35
1.41

-

°
cm

%
%
%3

g/cm

m 3 s/kg

13,5 • 10""
45

%

De mediaan-waarde, in alle andere gevallen
ishet gemiddelde weergegeven.

TABEL II — Enige algemene kenmerken vande plot.
Variabele
max. hellingshoek
gem. bodemdikte
(n = 71 o = 3,9)
veg. dichtheid
gem. initiële chloridegehaite
(n = 44 a= 17.64)
x + 1,96 0
totaal aantal
bemonsteringspuntcn

Eenheid
°
cm

21

%

8,8
35

ppm
ppm

29,07
63.64

-

~) 2

chloride
concentratie

WK
EH
CD

•
•

-- 10.000 ppm
S 1.000ppm.:'-; 10000ppm
ï

100p p m ; '

1 000ppm
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100ppm
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Afb. 4 - De chlorideverspreiding op l2-5-'81.

treert in de bodem terwijl een constant-head
gewaarborgd blijft.
Met tussenpozen ishierna op de verschillende
meetpunten hellingafwaarts van het
infiltratiepunt de bodem bemonsterd.
De bemonstering werd verricht op een
variërende diepte, afhankelijk van de
bodemdikte terplaatse.Bijelke bemonstering
werd circa 30 gram materiaal verzameld.
Naderhand zijn de chloridegehaltes titrimetrisch, met behulp van een autoanalyser,
bepaald aan de hand van 10gram luchtdroge
gemalen grond. De analyseswerden steedsin
duplo uitgevoerd.
In de navolgende bespreking zullen alleen de
resultaten van één van de plots aan bod
komen. Dit isde plot waardesubsurface flow
zowel in de tijd als in de ruimte het nauwkeurigst te vervolgen bleek. Dit was onder
andere het gevolg van het feit dat bijdit
proefoppervlak de piotkarakterisering het
meest diepgaand isverricht. Enige kenmerken van deze plot zijn in tabel II
weergegeven.
Resultaten bespreking
De monsternames terbepalingvande initiële
chloridegehaltes op de plot werden 1 dag
voor de aanvang van de CaCl2-infiltratie
verricht. Afb. 2 geeft de ruimtelijke verspreiding van de initiële chloridegehaltes
over de plot weer.
In totaal werder3,75 literverzadigde CaCl 2 oplossing geïnfiltreerd. Afb. 3geeft de
afzonderlijke regenbuien (in mm) in de
betreffende periode weer, de opeenvolgende

bemonsteringsdata en de gemeten significant
hogere chloridegehaltes. Aangenomen werd
dat alle gemeten chlorideconcentraties die
hoger bleken te zijn dan het gemiddelde
oorspronkelijke, natuurlijke, gehalte +
1.96 maal de standaardafwijking (o) hierin
het gevolg waren van de CaCI2infiltratie, en
dus significant hoger dan het natuurlijke
chloridegehalte (zie tabel II).
Uit afb. 3 blijkt dat op alle bemonsteringspunten, met uitzondering van de bemonsteringspunten 9 en 20, minstens éénmaal, en in
het algemeen meerdere malen, een significant
hogere chloridcconcentratie isgemeten.
Dit heeft het mogelijk gemaakt om voorde
verschillende bemonsteringsdata kaartjes te
construeren, waarin schematisch de ruimtelijke verdeling van de chlorideconcentraties
over de plot wordt weergegeven (zie afb. 4
t/m 9).
Ruimtelijke verspreiding vande
CaCI2-oplossing inde tijdoverdeplot
De ruimtelijke verspreiding van de chlorideoplossing bleek in de tijd zeer goed te
vervolgen (zie afb. 4 t/m 9).
De mate van verplaatsing van de chlorideoplossing blijkt in eerste instantie bepaald te
worden door de optredende regenval.
Ten tijde van en direct na de regenbuien op
12-5, 17-5,21-5 en 26-5 vindt er steeds een
grote afvoer van de op dat moment aanwezige chloride-oplossing plaats. Als gevolg
van de regenval neemt het bodemvochtgehalte toe. Hierdoor kan de subsurface flow
zich langzamerhand ook in relatief grotere
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Afb. 7- De chlorideverspreiding op 21-5-81.

poriënstelscls verplaatsen, die zich minder
diep in het bodempakket bevinden. Hierdoor
worden bepaalde reliëfobstakels inde (vaste)
ondergrond minder invloed bepalend op de
richting waarin de chloride-oplossing zich
kan verplaatsen.
Met andere woorden ertreedt een vergroting
in de laterale verspreiding van de chlorideoplossing plaats naarmate het bodemvochtgehalte door (voortdurende) regenval
toeneemt.
Bij uitblijven van regenval vindt het transport
van de chloride-oplossing in steeds nauwere
banen, dieper in het bodempakket, plaats.
De ligging van deze banen bleek voornamelijk bepaald te worden door het reliëf
van het onderliggende gesteente. Voorbeelden van dergelijke ruimtelijk ingekrompen

afvocrbanen vormen de chloride verspreidingen op 13-5 en 13-7.
Het relief van de vaste ondergrond werd
bepaald door de lithologie van het gesteente.
De weinig weerstandskrachtige mergellagen
bleken tot grotere diepte verweerd dan de
meer weerstandskrachtige kalklagen.

doorlatendheid (k 0 ) en de zuigspanning (p)
voor een clay-loam:
kQ = 0.98 e -°024X P voor: 0 =£p < 300
k 0 = 1.69 p " 1 4
voor:
p 3=300
(k 0 in cm/dag: p in cm) [naar Rijtema, 1969]
werd het mogelijk dagelijkse waarden voor
k 0 en de afvoer Q teberekenen. Hierbij dient
opgemerkt te worden dat er bijde formules
van Rijtema uitgegaan wordt van een quasistationaire situatie. Daar hier tijdens de
veldexperimenten geen sprake van isgeweest
dienen de op deze wijze berekende k„en O
waarden alleen ter illustratie van de
werkelijk, nog te berekenen, opgetreden
transportsnelheden en afvoeren.

I'ABEt I I I - (iemeten dagelijkse
bereken de k„ - en Q- waarden.
Datum
12-5
13-5
14-5
15-5
16-5
17-5
18-5
19-5
20-5
21-5
22-5
23-5
24-5
25-5
26-5
27-5

Kwantificering subsurface flow
Gedurende de periode 12-5 t/m 27-5 zijn
tevens dagelijks de actuele bodemvochtgehaltes bepaald. Naderhand isin het
laboratorium de relatie tussen het
volumetrisch vochtgehalte van de bodem en
de zuigspanning bepaald (zie afb. 10;
gegevens naar drs.J. A. van den Berg).
Met behulp van deze gegevens en de
empirische relaties tussen de onverzadigde

•olumetris hevochtgt 'halten, dedaarbijbt

horende zuigspanningswaarden endehieruit

(.)

Vol. vocht
gehalte. %

PF

Zuigspanning,
mbar

cm/dag

cm3/dag

29.4
25.5
19.7
12.1
33.4
23.9
25.0
(18.9)
12.8
13.7
25.3
13.2
16.3
(45.0)
(40.0)
(33,0)

1,60
1,85
2.30
3.50
1,38
1.96
1.87
2.37
3.35
3.16
1.85
3,27
2.69
0.45
0.85
1.37

40
71
200
3162
24
91
74
234
2239
1445
71
1862
490
3
7
23

0,363
0.168
0,0068
0,00002
0,540
0,103
0,156
0,003
0,00003
0,00006
0,168
0,00004
0,00028
0,91
0.82
0,55

20,42
9.45
0,38
0.001
30.38
5.79
8.78
0.17
0.002
0,003
9.45
0.002
0.16
51.19
46.13
30.94

k„

Het in de experimentperiode gemeten
dagelijkse volumetrische bodemvochtgehalte,
de dagelijkse zuigspanningswaarde en de
hieruit met behulp van bovenstaande
formules berekende dagelijkse k„ en
O waarden staan vermeld in tabel III.
De werkelijke, gemiddelde mate van afvoer
(en snelheid) dieopdeplot isopgetreden valt
uit de chlorideconcentratie-afname op het
infiltratiepunt af te leiden. Hierbij wordt
verondersteld dat deconcentratie-afname op
het infiltratiepunt het gevolg isvan afvoer
van de tracervloeistof en een overeenkomstige aanvoer van bodemvocht uit hellingopwaartsgelegen delen.Aangezien degrootte
van het doorstroomde oppervlak onder de
ring-infiltrometer bekend was, konden ook
de gemiddelde snelheden berekend worden
(zie tabel IV).
De op deze wijze berekende snelheden zijn,
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De hoogste initiële chloridegehaltes zijn juist
daar aangetroffen waar de subsurface flow
zich gedurende het experiment in de tijd niet
of nauwelijks heeft doen gelden (zieafb. 2ten
opzichte van de afb. 4 t/m 9).
De respons van de bodem op het toedienen
van een tracervloeistof bij bodemvochtgehaltesvan circa 30% ofmeer uitzichineen
zeer snelle, grote, afvoer door stelsels van
aaneengesloten macroporiën. Deze afvoer is
in de tijd gezien echter van korte duur (5 uur
of minder). Hierna verloopt het vochttransport met snelheden diemeer gebruikelijk
zijn voor de betreffende bodem.
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TABEL IV - Afname in de chlorideconcentratie op het infdtratiepunt endedaaruitberekende gemiddelde afvoeren
gemiddelde transportsnelheid vandetracervloeistof.
Periode na
infiltratie (uren)

Ac/At

(ppm/uur)

Afvoer tracervloe stof
(cm 3 /uur)

Transportsnelheid
(cm/dag)

0-5
5-25

(426448-22085)/5 = 80872,6
(22085-19112)/20 = 148,7

1,31

0,56

25-125

(19112-6568)/100= 125.4

1,09

0.47

125-215
215-337

(6568-6567)/90 = 0,011

0,000098
0,49

0,000042

(6567-0)/122 = 53.X

met uitzondering van de snelheid voor de
periode 0-5 uur na de infiltratie, ongeveer
van een zelfde orde van grootte alsde
snelheden die met behulp van de door
Rijtema (19691ontwikkelde relatiesvooreen
clay-loam zijn berekend.
De snelheid indeperiode0-5 uurna infiltratie
isdusdanig hoog dat het grootste deel van de
CaCI 2 -oplossing al gedurende deze periode
door aaneengesloten stelsels macroporiën is
afgevoerd. Dit isovereenkomstig de
ervaringen die Thomas et al [1973]en Tyler
& Thomas [1977 en 1981]opdeden met
chlorideverplaatsingen in bodems onder
ongestoorde veldomstandigheden. Na 5 uur
isdit procesechtergestagneerd. De vanaf die
tijd optredende transportsnelheden komen
ongeveer overeen met de te verwachten
transportsnelheden uit tabel III.
Algemene conclusies
Een verzadigde CaCl 2 -oplossing isgeschikt
als tracervloeistof om subsurface flow inde
tijd en in de ruimte te kwantificeren.
De subsurface flow issterk gebonden aan de

711,0

303.4

0.21

mate van neerslag en het (initiële) bodemvochtgehalte (zie afb. 4 t/m 9).
De richting van de subsurface flow is
afhankelijk van het vochtgehalte van de
bodem.
Wanneer dit vochtgehalte laag isvindt de
subsurface flow plaats in de diepe regionen
van het bodempakket. Vanwege het reliëf
van de ondergrond concentreert de
subsurface flow zich dan in de lager gelegen
delen. Bij toenemend vochtgehalte zal de,
ruimtelijk gezien geconcentreerde, subsurface
flow zich in verticale en vervolgens laterale
richting uitbreiden. De reliëfobstakels, die
op het vaste onderliggende gesteente
aanwezig zijn, fungeren dan niet meer als
zodanig en worden min of meer door de
subsurface flow overspoeld. De subsurface
flow kan zichdan behalve in hellingafwaartse
richting ook lateraal, direct richtingrillof
gully, verplaatsen.
Tevens blijkt dat de afvoerrichting van de
subsurface flow sterk gekoppeld isaan de
ruimtelijke verspreiding van het oorspronkelijke chloridegehalte op de plot.
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Stichting Eau Claire opgericht
In Rotterdam isde Stichting Eau Claire
opgericht. De stichting heeft zich ten doel
gesteld het probleem van de watervervuiling
op te lossen.
Het bestuur wordt gevormd door mr. H. ten
Holter, voorzitter, mr. J. Janssen van Raay,
vice-voorzitter, jhr. mr. O. van Nispen tot
Sevenaer, secretaris-penningmeester.
Oud-staatssecretaris dr. R. Kruisinga wordt
voorzitter van de adviesraad voor milieuzaken van de stichting.
In 1982 lanceerdeTen Holter hetideeom het
riool de Rijn om tevormen tot een riool inde
Rijn. Janssen van Raay istoen als lid van het
Europese Parlement pleitbezorger van dit
project geworden.
De stichting zal zich buigen over de milieuproblematiek (watervervuiling), de werkgelegenheid, de staalproblematiek, nieuwe
technologieën en de export daarvan, een
wetenschappelijke aanpak van de afvalbeheersing.
Na enige jaren stagnatie ishet project in een
stroomversnelling gekomen, doordat
Nederland het onlangs alseerste Eurekaproject heeft aangemeld. De Stichting Eau
Claire zalvoordecoördinatie zorgen. (ANP)
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Nederlandse Vereniging voor
Afvalwaterzuivering en Waterkwaliteitsbeheer
NVA-activiteiten 1986

22 april: Bestuursvergadering
4juni: Voorjaarsvergadering in samenwerking met programmagroep 1,
Thema: 'Aanpak sanering afvalwater
Rotterdamse regio'.
Plaats: Groothandelsgebouw Rotterdam
17juni: Bestuursvergadering
2 september: Bestuursvergadering
15- 19september: EWPCA-congres
'Anaerobic treatment - a grown-up
technology' (verdere informatie zie
EWPCA-activiteiten)
H oktober: Bestuursvergadering
27 november: Najaarsvergadering, in samenwerking met de programmagroepen 3en 4
10december: Bestuursvergadering

IAWPRC-conferences
9—11 april: Comparison of urban drainage
models with real catchment data; Dubrovnik,
Yugoslavia.
Contactadres: Dr. C. Maksimovic, Faculty of
Civil Engineering, Institute of Hydraulic
Engineering, Bulevar Revolucije 73,
PO Box 895, 11000 Belgrade, Yugoslavia.
13- 15augustus: 13th. IAWPRC Biennal
International Conference
Pre —Conference Seminar on Use of soil for
treatment and final disposal of effluents and
sludge, Salvador, Bahia, Brasil.
Contactadres: Central de Tratamento de
Effluents.
Liquidos S.A.-Cetrel, Km 19da Ba. 536 Estrada de Camacari —Monte Cordo Camacari — Bahia —Brasil—Caisca Postal:
0453-Salvador.
17-22 augustus: 13th. IAWPRC Biennal
International (in conjunction with
comprehensive equipment exhibition;
Rio de Janeiro, Brazil).
Contactadres: IAWPRC Alliance House,
29/30 High Holborn, London, WVIC 6Ba,
U.K.
24 -27augustus: 13th. Biennal Conference
Post —Conference Seminar on 'The useof
macrophytes in water pollution control', at
the University of Sâo Paulo.
Contactadres: CENA, Caisca Postal 96
13400 Piracicaba, Sâo Paulo, Brasil.
25 -27 augustus: Seminar 'Marine Disposal
of Wastewater'.
Contactadres: ABES - Av. Beira - Mar, 216
- 13°andar - 200021- Rio de Janeiro-RJBrasil: c/o: Dr. Russell G. Ludwig.
17—20 november: International specialty

conference 'The effects of contaminants on
ecological systems'.
Contactadres: Prof. Edwin E. Herricks,
General Chairman Department of Civil
Engineering, 3215 NCEL University of
Illinois at Urbana - Champaign 208 N,
Romine, Urbana Illinois 61801, USA.
22 -25 juni 1987:SpecialisedConference on
Waste Stabilization Ponds, Lisbon, Portugal.
Contactadres: National Laboratory of Civil
Engineering, t.a.v. mrs. M.H. Marecos do
Monte.
Av. Brasil 101, 1709 Lisboa Codex, Portugal.
14- 18september 1987: 5th Workshop on
Design and Operation of large Waste Water
treatment plants.
Contactadres: IAWPRC, 2 9 - 3 0 High
Holborn, London, WCIV 6Ba.
31 augustus —4september 1987:
4th International Conference on Urban
Storm Drainage to be held 4th concurrently
with the XXII Congress of IAHR te
Lausanne.
Contactadres: Dr. Willi Gujer, 4 ICUD,
EAWAG, Ueberlandstrasse 133,
8600 Dubendorf, Switzerland.

EWPCA-conferences
9—11 april: 2nd International Gothenburg
Symposium Berlin 'Recycling in chemical
water and wastewater treatment'.
Contactadres: mrs.Agneta Lindquist,
Boliden Kemi AB Box 902 S-25109
Helsingborg Sweden, tel. 46-42-171010;
telex 72185 Bolidv S.
14— 15mei: Sewerage —Value for Money.
Organisatie: EWPCA met het Institution of
Public Health Engineers.
Contactadres: Roy Harris, Flanchford,
Bassetsbury Lane, High Wycombe, Bucks.,
U.K.
tel: High Wycombe 0494-37969.
15- 19september: Anaerobic Treatment,
A Grown-up technology.
Organisatie: Netherlands Association on
Waste WaterTreatment and Water Pollution
Control (NVA) in co-operation with the
Netherlands Biotechnical Association
(NBV) and Aquatech '86.
Contactadres: Industrial Presentations
(Europe B.V.)
(Auatech Organisation), 's-Gravelandseweg
284-196, 3125 BK Schiedam.
6 — 9oktober: 'Storm Water Quality and
Effects upon Receiving Waters', onder
auspiciën van de EWPCA en de Commissie
voor Hydrologisch Onderzoek (CHO-TNO)
te houden in het IAC te Wageningen.
Contactadres: Secretariaat CHO-TNO,
tel. 070-8 14481 en LH Wageningen,
prof. Lijklema tel. 08370-84039.
19-23 mei 1987: In combinatie met IFAT
'Operation and management of wastewater
treatment", München.

