De meetlat langshetbestrijdingsmiddelengebruik

Inleiding
In hetMeerjarenplan Gewasbescherming
(MJPG) staan drie doelstellingen centraal:
- vermindering vande afhankelijkheid
van chemische gewasbescherming;
- vermindering vandeomvang vanhet
verbruik vanchemische bestrijdingsmiddelen;
- vermindering vandeemissievan
chemische bestrijdingsmiddelen naarhet
milieu.
Aan delaatste twee doelstellingen zijnook
concrete en kwantitatieve taakstellingen
verbonden. Inde voortgangsrapportages
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van hetMJPG wordt beschreven in
hoeverre detaakstellingen zijn behaald.
Uit devoortgangsrapportage over hetjaar
1994valt afte leiden dathettotale verbruik in 1994isafgenomen met44%ten
opzichte vanhetreferentieverbruik inde
periode 1984-1988. Over de vermindering
van afhankelijkheid ende vermindering
van emissies zijn geen kwantitatieve
resultaten inde voortgangsrapportage
opgenomen.
In 1995vindt deeerste evaluatie vanhet
MJPG plaats,waarbij de resultaten
worden getoetst aande taakstellingen.
Ook hierbij zalwaarschijnlijk de nadruk
worden gelegd opdereductie vande
omvang vanhetverbruik. Vanuit verschillende kanten iserop gewezen dateen
dergelijke reductie nogniet wilzeggendat
het risico voor hetmilieu indezelfde mate
wordt teruggebracht. Stoffen dieineen
laagvolume worden toegepast kunnen bij
die dosering eeneven groot ofzelfseen
groter risico vormen voor organismen in
het milieu, danstoffen diein hogere
doseringen perhectare worden gebruikt
[Reus, 1995].
Om devraag tebeantwoorden ofde gesignaleerde afname involume ook heeft
geleid toteenverminderde belasting voor
het milieu hebben hetCentrum voor
Landbouw enMilieu (CLM)enhet Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO)
in opdracht vanhetRijksinstituut voor
Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) degegevens overde
afzet vanbestrijdingsmiddelen in Nederland nader geanalyseerd [Reus et al.,
1995].Hiervoor zijn deafzetcijfers zoals
die door NEFYTO naar buiten worden
gebracht gewogen naar hun milieu-

Samenvatting
De voortgangsrapportages vanhetMeerjarenplan Gewasbescherming lateneen
afname zien vandegebruikte hoeveelheid bestrijdingsmiddelen uitgedrukt inkilogrammen werkzame stof. Ineenonderzoek vanhetCentrum voor Landbouw en
Milieu isnagegaan ofdeze vermindering ookheeft geleid toteen verminderde
milieubelasting. Hiervoor zijn deafzetcijfers volgens NEFYTO over dejaren
'82-'93 vermenigvuldigd metdemilieubelastingspunten volgens de milieumeetlat
voor bestrijdingsmiddelen envervolgens opgeteld. Deze milieubelastingspunten
geven hetrisicoweer voor waterleven, bodemleven en grondwater enzijn afgeleid
van gegevens uitdemilieu-evaluaties diezijn gepubliceerd door hetCollege voor
de Toelating van Bestrijdingsmiddelen.
De belangrijkste resultaten zijn dathetaantal milieubelastingspunten voorhet
grondwater envoor hetbodemleven ongeveer parallel loopt metdeafzetvan
bestrijdingsmiddelen endusafneemt. Hetrisico voor waterorganismen vertoonde
tot 1989eenstijging, maar daalt delaatste jaren ook,zijhetlangzamer dande afzet
van kilogrammen werkzame stof. Hierdoor ligt in 1993hettotaal aantal milieubelastingspunten ophetzelfde niveau alstijdens deperiode 1984-1988.
De score opdemeetlat voor waterorganismen wordt voornamelijk bepaald door
het gebruik vaninsekticiden enfungiciden. Nematiciden en herbiciden zijnvan
minder belang voor hetrisico voor waterorganismen. Binnen degroepvan
insekticiden scoort vooral degroep organische fosforverbindingen hoog,met
name hetmiddel dichloorvos. Binnen degroep fungiciden zijn hetde dithiocarbamaten endetinverbindingen diehoog scoren.
De score opdemeeüat voor grondwater wordt voor eengroot deel bepaald door
het gebruik vanherbiciden en fungiciden. Vooral degroep benzoëzuur en
benzonitrillen endegroep vanheterocyclische verbindingen scoren hoog,met
name destoffen dichlobenil en bentazon.
De milieubelastingspunten voor bodemleven komen vooral voor rekening vande
insekticiden, metname degechloreerde koolwaterstoffen.
Als degemiddelde scores opdemeetlat worden berekend perbespuiting enper
hectare danblijkt datdevoorspelde concentratie inhetslootwater 75%vande
LC50 vanhetmeest gevoelige testorganisme bedraagt. Voor grondwater geldtdat
de gemiddelde concentratie inhetondiepe grondwater perbespuiting ruim
0,4 //g/l bedraagt. Ditbetekent datdenormen voor oppervlaktewater en grondwater fors worden overschreden.
Deze resultaten geven slechts eengrove indicatie vandewerkelijke milieubelasting, omdat voorbij wordt gegaan aanverschillen tussen sectoren,toepassingswijzen entoepassingsomstandigheden. Toch geven decijfers wel aan
dat devermindering vanhetaantal kilogrammen alleen niet voldoende isomde
milieubelasting door bestrijdingsmiddelen teverminderen. Erisextra aandacht
nodig voor hetverminderen vandeemissie vanbestrijdingsmiddelen naarhet
oppervlaktewater envoor hetterugbrengen vanhetgebruik vandemeest milieubelastende stoffen. Eengraadmeter dierekening houdt metde milieubelasting
door bestrijdingsmiddelen zoueenwelkome aanvulling vormen opde evaluatie
van alleen kilogrammen werkzame stof.
belasting. Voor deze weging is gebruik
gemaakt vande milieumeetlat voorbestrijdingsmiddelen.
In ditartikel wordt eerst kort uiteengezet
wat hetprincipe isvande milieumeetlat
voor bestrijdingsmiddelen enwelke werkwijze isgevolgd. Vervolgens worden de
belangrijkste resultaten besproken.Het
artikel besluit metconclusies en discussie.
De milieumeetlat voor
bestrijdingsmiddelen
De milieumeetlat voor bestrijdingsmiddelen kent aanelk bestrijdingsmiddel
zogenaamde milieubelastingspuntentoe.
Deze punten geven aanhoegroothet
risico isvoor hetmilieu: hoemeer punten

een middel scoort,destegroter ishet
risico.Demeeüat geeft milieubelastingspunten voor drie milieu-effecten:
- verontreiniging vanhet grondwater
door uitspoeling;
- risico voor waterorganismen;
- risico voor bodemorganismen.
Bestrijdingsmiddelen krijgen milieubelastingspunten voor dedrie genoemde
milieu-effecten afzonderlijk. Deze milieubelastingspunten geven aanhoegroothet
risico isvoor hetmilieu bijtoepassingvan
1kilogram vanhet middel per hectare.
Om detotale milieubelasting te berekenen
moeten demilieubelastingspunten worden
vermenigvuldigd metde gebruikte
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hoeveelheid per hectare. De milieumeetlat
is verder zodanig opgezet dat een score
per bespuiting van 100 milieubelastingspunten of lager nog aanvaardbaar is vanuit
milieu-oogpunt. Dit referentiepunt is
gebaseerd op de normen die de overheid
heeft gesteld in het MJPG voor de beoordeling en toelating van bestrijdingsmiddelen. De gegevens die voor de
berekening van de milieubelastingspunten zijn gebruikt zijn afkomstig uit de
milieu-evaluaties ('milieufiches') die zijn
gepubliceerd door het College voor de
Toelating van Bestrijdingsmiddelen
(CTB). Nog niet van alle middelen zijn
definitieve milieu-evaluaties beschikbaar.
Voor deze middelen is de berekening van
de milieubelastingspunten gebaseerd op
gegevens uit voorlopige milieu-evaluaties
of op gegevens uit de literatuur (o.a.
[Tomlin, 1994]).

aantal milieubelastingspunten =
(PEC/(0,1 xL(E)C50)) x 100

Bijwijze van voorbeeld worden de
berekeningen van het risico voor waterorganismen kort toegelicht. Kort gezegd
wordt de verwachte concentratie in de
sloot (PEC) vergeleken met de LC50 of
de EC50 van het meest gevoelige testorganisme. De verwachte concentratie in
de sloot (PEC) wordt berekend met de
volgende formule:

Voor de berekening van de milieubelastingspunten voor grondwater en bodemleven geldt een vergelijkbare systematiek.
Meer informatie hierover en over de
achtergronden van de meetlat is te vinden
in Reus [1991; 1992],Reus &Pak [1993]
en Achtergronden vandemilieumeetlatvoor
bestrijdingsmiddelen [1994].

PEC [mg/l] = 0,1 xdosering [kg/ha]x
driftpercentage [-[/diepte van de sloot [m]
Hierbij wordt aangenomen dat het middel
zich direct na toepassing gelijkmatig in het
water verdeelt. Als standaarddiepte van de
sloot wordt voor de berekening van de
milieubelastingspunten 25 cm aangehouden en voor de dosering wordt met
1kg/ha gerekend. De factor 0,1 in de
formule is bedoeld om de eenheid
[kg/ha.m] om te rekenen naar [mg/l].Voor
de berekeningen is een emissiepercentage
van 1%gebruikt. Dit is het percentage dat
het CTB aanhoudt bij toepassing van een
middel met behulp van een veldspuit in
een laag gewas.In de praktijk kunnen de
emissies soms hoger (bijvoorbeeld in de
fruitteelt) en soms lager uitvallen (bijvoorbeeld in de glastuinbouw). Voor een
globale analyse van de afzet- en gebruikscijfers over verschillende jaren is het te
rechtvaardigen om met één emissiepercentage te werken, ervan uitgaande
dat er geen belangrijke verschuivingen in
gebruik tussen sectoren hebben plaatsgevonden.
Het referentiepunt van de milieumeetlat
van 100 milieubelastingspunten wordt
bereikt als de verwachte concentratie in de
sloot (PEC) gelijk is aan 0,1 xLC50 of
0,1 xEC50. Dit betekent dat aantal milieubelastingspunten met de volgende formule
is te berekenen:

Deze norm gold ten tijde van het uitkomen van het MJPG. Intussen is in het
Besluit milieutoelatingseisen (1995) een
strengere norm opgenomen, namelijk
0,01 xLC50 of 0,1xNOEC. Deze norm
geldt niet als kan worden aangetoond
dat er geen onaanvaardbare directe of indirecte effecten zijn voor waterorganismen
en organismen die afhankelijk zijn van
waterecosystemen. Voor het onderzoek is
nog uitgegaan van de oude norm.
De milieumeetlat houdt verder alleen
rekening met het acute risico voor waterorganismen dat direct na een bespuiting
door drift van spuitvloeistof naar de sloot
optreedt. Met andere emissieroutes, zoals
afspoeling en uitspoeling, wordt nog geen
rekening gehouden.

Werkwijze
In het onderzoek zijn NEFYTO-afzetcijfers gebruikt vanaf 1984 tot en met
1993. [Bestrijdingsmiddelen in Nederland
1984 t/m 1987, 1989;Landbouw en
chemische gewasbescherming in cijfers,
1991 tot en met 1994].Deze cijfers zijn
niet volledig identiek aan de verbruikscijfers, omdat de gegevens alleen betrekking hebben op de afzetcijfers van de bij
NEFYTO aangesloten bedrijven (circa
93% van de totale afzet) en omdat niet alle
verkochte middelen ook in hetzelfde jaar
worden gebruikt. Desondanks beschouwt
men de NEFYTO-cijfers als beste bron
voor een schatting van bestrijdingsmiddelenverbruik door de jaren heen
[MJGP, 1991].
De afzetcijfers volgens NEFYTO zijn
vervolgens vermenigvuldigd met de
milieubelastingspunten volgens de CLM
milieumeetlat 1995 [Werkboek milieumeetlat voor bestrijdingsmiddelen, 1994].
Dit isgebeurd voor de drie milieueffecten waaraan de milieumeetlat
een waardering toekent: risico voor
waterorganismen, risico voor bodemorganismen, risico van uitspoeling naar
het grondwater. Voor een beperkt aantal
stoffen zijn geen milieubelastingspunten
bekend vanwege het ontbreken van gegevens over toxiciteit, afbraaksnelheid,
mobiliteit in de bodem etc.Aan deze

stoffen is een 'default'-waarde van 1
milieubelastingspunt toegekend. Voor het
risico voor waterleven is aan circa 1%van
de totale afzet een 'default'-waarde toegekend. Voor het risico voor bodemleven
en van uitspoeling gaat het om circa 9%
van de afzet, omdat vooral van enkele
herbiciden geen betrouwbare gegevens
voor handen zijn om milieubelastingspunten voor uitspoeling en bodemleven te
bepalen. In de groep overige middelen is
voor 86%van de afzet een 'default'waarde gehanteerd, omdat van veel van
deze stoffen geen milieugegevens bekend
zijn.
Voor de jaren 1985tot en met 1992 zijn
de afzetcijfers per bestrijdingsmiddel, voor
zover bekend, vermenigvuldigd met de
milieubelastingspunten van de desbetreffende stof.Voor de jaren 1984 en 1993
waren overwegend afzetcijfers bekend van
groepen van chemische stoffen. Om toch
een uitspraak te kunnen doen over de
milieubelasting zijn gemiddelde milieubelastingspunten voor deze groepen
bepaald aan de hand van de cijfers van
1985,respectievelijk 1992.Daarna zijn
deze gemiddelden vermenigvuldigd met
de afzetcijfers per chemische groep.
Resultaten
Algemeen
In afbeelding 1staat de afzet in tonnen
werkzame stof gedurende de jaren 19841993weergegeven samen met de milieubelastingspunten voor waterleven, bodemleven en uitspoeling naar het grondwater.
Deze grafiek laat zien dat de afzet na 1990
is afgenomen. De milieubelastingspunten
voor bodemleven en uitspoeling naar het
grondwater lopen vrijwel parallel met de
afzetcijfers. Voor waterleven is er aanvankelijk sprake van een toename in het
aantal milieubelastingspunten. Vanaf 1989
daalt echter het aantal milieubelastingspunten ook voor waterleven. In 1993ligt
het totaal aantal milieubelastingspunten
voor waterleven weer net iets onder het
gemiddelde van de periode 1984-1988.
Waterleven
In afbeelding 2 zijn de milieubelastingspunten voor waterleven nogmaals weergegeven voor de vier hoofdgroepen
bestrijdingsmiddelen. De overige
middelen zijn buiten beschouwing gelaten,
omdat hun bijdrage verwaarloosbaar is.
Uit deze afbeelding blijkt dat de score op
de milieumeetlat voor waterleven vooral
voor rekening komt van fungiciden en
insekticiden. Nematiciden en herbiciden
zijn van minder belang voor het risico
voor waterorganismen.
Om na te gaan welke chemische groepen

743

lUO 28: 1995, nr. 24

bestrijdingsmiddelen (alle groepen)

waterleven (alle bestrijdingsmiddelen)

•

nematiciden

I

insecticiden

15000 £

herbiciden
waterleven
bodemleven
uitspoeling naar hei
grondwater

3 tungiciden
5
3

5000

|

E
O)

o —

Aß. 1-Deafzetvan bestrijdingsmiddelen inNederlandgedurende deperiode
1984-1993 endedaarmee samenhangende hoeveelheidmilieubelastingspunten voor
waterleven, bodemleven enmtspoeling naarhetgrondwater(bron: NEFYTO, CLM
milieumeetlat).

Aß. 2-Demilieubelastingspunten voorwaterleven voordevierhoofdgroepen
bestrijdingsmiddelen (bron: NEFYTO, CLM milieumeetlat).

waterleven (tungiciden)

waterleven (insecticiden)
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Aß. 3-Demilieubelastingspunten voorwaterleven voorvijf chemischegroepen
binnendefungiciden (bron:NEFYTO, CLMmilieumeetlat).

uitspoeling naar het grondwater (alle bestrijdingsmiddelen)

Aß. 4-Demilieubelastingspunten voorwaterleven voordrie chemischegroepen
binnendeinsekticiden (bron:NEFYTO, CLM milieumeetlat).

uitspoeling naar het grondwater (herbiciden)

20000

o 15000

-

1 nematiciden

c
I
i 10000
a
Dl
C
M

5

I overige herbiciden

herbtciden

alkaancarbonzuren

1 insecticiden

I heterocyclische verbindingen

, ,fungiciden

. benzoezuur en benzonlthllen

5000

3

1

1
0

(}

c

i

o

r

c

>

o

i

D h ~ a )
< s c o c

0
o

>
0

o
>

«
0

i

t \ i r
o > <

)

0

Aß. 5-Demilieubelastingspunten vooruitspoelingnaar hetgrondwatervoordevier
hoofdgroepen bestrijdingsmiddelen (bron: NEFYTO, CLM milieumeetlat).

binnen de fungiciden en insekticiden
verantwoordelijk zijn voor de score op de
milieumeetlat, is een verdere opsplitsing
gemaakt naar vijf chemische groepen
binnen de fungiciden (afb. 3) en drie
groepen binnen de insekticiden (afb. 4).
Uit deze afbeeldingen blijkt dat bij de
fungiciden de score op de meetlat voor
waterleven vooral wordt veroorzaakt door

Afb. 6-Demilieubelastingspunten voormtspoelingnaar hetgrondwatervoorvier
chemischegroepen binnendeherbinden(bron:NEFYTO, CLM milieumeetlat).

het gebruik van dithiocarbamaten en dan
vooral door het gebruik van maneb. Bij de
insekticiden wordt de score voornamelijk
bepaald door het gebruik van organische
fosforverbindingen. De stijging in het
aantal milieubelastingspunten na1986 is
vooral te verklaren door een verdrie- tot
-viervoudiging van de afzet van
dichloorvos. Dichloorvos scoort hoog op

de meetlat voor waterorganismen. De
daling na 1989is vooral te verklaren door
een lagere afzet van dichloorvos en van
andere organische fosforverbindingen,
zoals parathion.
Uitspoelingnaarhetgrondwater
In afbeelding 5zijn de scores op de
milieumeetlat voor uitspoeling naar het
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4/i. 7-£>* milieubelastmgspunten voor
bodemleven voorde vier
hoofdgroepen bestrijdingsmiddelen (bron:
NEFYTO, CLM mtlieumeellat).
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grondwater gegeven. Hieruit blijkt dat de
herbiciden en in mindere mate de
fungiciden het meeste invloed hebben op
deze score. In afbeelding 6is aangegeven
welke chemische groepen binnen de
herbiciden het meeste bijdragen aan deze
score. Hieruit blijkt dat het vooral benzozuur en benzonitrillen en heterocyclische
verbindingen hoog scoren, vooral de
stoffen dichlobenil en bentazon. In de
periode 1984-1988waren ook de alkaancarbonzuren relevant, maar sinds het
verdwijnen van de stof TCA is de score
voor deze groep tot vrijwel 0 gereduceerd.
In de groep van de fungiciden zijn vooral
carbendazim en chloorthalonil verantwoordelijk voor de hoge score.
Bodemleven
In afbeelding 7zijn de scores op de
milieumeetlat voor bodemleven weergegeven. Hieruit blijkt dat vooral de
insekticiden van belang zijn en dan met
name de gechloreerde koolwaterstoffen
(lindaan). De relatief lage score door de
nematiciden komt voort uit het feit dat de
milieumeetlat vooral het accent legt op het
lange-termijneffect voor het bodemleven.
Nematiciden breken in het algemeen snel
af in de bodem en veroorzaken vooral een
korte-termijneffect. Dit korte-termijneffect
wordt maar ten dele in de milieumeetlat
meegenomen.
Conclusies en discussie
Uit de analyse van de afzetcijfers blijkt dat
de daling in het gebruik van bestrijdingsmiddelen ook heeft geleid tot een evenredige afname van het risico voor grondwater en bodemorganismen. Het risico
voor waterleven is aanvankelijk toegenomen, maar is nu weer gelijk aan
het niveau tijdens de periode '84-'88.
Het gebruik van de milieumeetlat in dit
onderzoek is een vrij grove methode,
omdat geen rekening wordt gehouden met
specifieke wijzen van toepassing van
middelen. Boeren en tuinders die met de
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meetlat werken kunnen wel rekening
houden met de wijze van toepassing van
een middel, de gebruikte dosering per
hectare en met de specifieke grondsoort.
Bij de hier geschetste analyse is voor veel
van die factoren een aanname gemaakt.
Voor het weergeven van een trend is dit
geen bezwaar, ervan uitgaande dat er geen
belangrijke wijzigingen in toepassingstechniek hebben plaatsgevonden en dat
bijvoorbeeld het gebruik op verschillende
grondsoorten nauwelijks is veranderd.
De gepresenteerde cijfers zijn te grof om
absolute conclusies te trekken. Wel zijn
er enkele voorzichtige aanwijzingen te
destilleren. In tabel Iis voor het jaar 1993

bespuiting de verwachte concentratie in
het slootwater ongeveer 75%is van de
LC50. Voor grondwater betekent de score
dat gemiddeld per bespuiting de voorspelde concentratie in het ondiepe grondwater ruim 0,4//g/l bedraagt.
Zoals gezegd geven deze resultaten slechts
een grove indicatie van de werkelijke
milieubelasting, omdat voorbij wordt
gegaan aan verschillen tussen sectoren,
toepassingswijzen en toepassingsomstandigheden. Toch geven de cijfers wel aan
dat de vermindering van het aantal kilogrammen alleen niet voldoende is om de
milieubelasting door bestrijdingsmiddelen
te verminderen. Er is extra aandacht nodig
voor het verminderen van de emissie van
bestrijdingsmiddelen naar het oppervlaktewater en voor het terugbrengen van
het gebruik van de meest milieubelastende stoffen.
Ook wordt steeds duidelijker dat verbruikte kilogrammen geen afdoende
graadmeter vormen voor de milieubelasting door bestrijdingsmiddelen. De
combinatie van afzet- en gebruikscijfers
met gegevens over milieubelasting van
verschillende bestrijdingsmiddelen geeft
meer informatie over de relatieve bijdrage
van deze bestrijdingsmiddelen aan de

TABEL I- Gemiddelde hoeveelheidgebruikte bestrijdingsmiddelen endedaarmee samenhangende hoeveelheid
müieubelasüngspuntenperhectare in 1993.
Totaal (x 1.000.000)
afzet (kg werkzame stof)
11,761
milieubelastingspunten waterleven
14.900
milieubelastingspunten grondwater
8.752
milieubelastingspunten bodemleven 11.752

weergegeven hoeveel ton bestrijdingsmiddel is afgezet en tot welke score op de
meetlat dit heeft geleid. Uitgaande van
een totale oppervlakte cultuurgrond van
2 miljoen ha betekent dat een gemiddeld
gebruik van circa 5,9 kg bestrijdingsmiddel per ha. De gemiddelde scores op
de meetlat voor waterleven, grondwater en
bodemleven zijn dan respectievelijk 7450,
4376 en 5876 milieubelastingspunten. Dit
is een onderschatting, omdat de helft van
het areaal bestaat uit grasland waarop
nauwelijks bestrijdingsmiddelen worden
gebruikt.
In het begin van dit artikel is vermeld dat
de meetlat zodanig is opgezet dat een
score van 100 milieubelastingspunten per
bespuiting vanuit milieu-oogpunt nog
acceptabel is.Als wordt uitgegaan van
gemiddeld 10bespuitingen per seizoen
dan wordt dit referentiepunt ruim overschreden. In feite betekent de gemiddelde
score op de meetlat dat gemiddeld per

Gemiddelde per hectare Gemiddelde per hectare
over het seizoen
per bespuiting
5,88
7.450
4.376
5.876

0,59
745
438
588

milieubelasting in Nederland en vormt
daarmee een bruikbare aanvulling op de
evaluatie van alleen kilogrammen werkzame stof.
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Stikstofverwijdering op awzi
De Groote Lucht door
compactsysteem
Het Hoogheemraadschap van Delfland
dient in het kader van de Algemene Maatregel van Bestuur voor het lozen van
eutrofiërende stoffen op oppervlaktewater
te voldoen aan verdergaande stikstofverwijdering ingaande januari 1998op
haar afvalwaterzuiveringsinstallaties.
Op de awzi De Groot Lucht teVlaardingen, een tweetraps installatie,zal
daartoe als derde trap een nageschakeld
compactsysteem worden geïnstalleerd.
Deze rwzi heeft een zuiveringscapaciteit
van 300.000 vervuilingseenheden en een
hydraulische capaciteit van 12.000 m3
afvalwater per uur. De compactinstallatie
is gebaseerd op het Dynasand-filter. De
ontwerpen worden momenteel opgesteld
en besteksgereed gemaakt door het
ingenieursbureau DlIVWater bv,in
samenwerking met de firma Astraco bv.
De dimensionering van de installatie is
gericht op het gegarandeerd behalen
van de effluentkwaliteitseis voor het
jaargemiddelde stikstofgehalte. Door
een uitgekiend procesontwerp kan de
installatie hieraan voldoen, met een
hydraulische capaciteit die slechts een
fractie is van de capaciteit van de
zuivering als geheel,wat de investeringsen exploitatiekosten belangrijk reduceert.
Een bijkomend voordeel van het gekozen
systeemconcept is dat de effluentkwaliteit
ook voor andere stoffen zal verbeteren.
De benodigde vergunningen zijn
inmiddels aangevraagd. Realisatie van de
bouwwerken is gepland van maart 1996
tot oktober 1997;zodoende wordt tijdig
aan de nieuwe effluenteis voldaan.
(Persbericht DHV Water BV
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TUDelft
Nieuws uit de vakgroep
Waterbeheer, Milieu- en
Gezondheidstechniek
Afstudeercolloquium drinkwater
Datum: vrijdag 15 december
Plaats: Technische Universiteit Oelft,
Faculteit der Civiele Techniek, Stevinweg 1,2628 CN Delft, Zaal F.
14.00 uur: Welkomswoord door prof. ir.J.
C.van Dijk
14.10 uur: Uitbreiding Plassenwaterleiding
(îWA, Peter Tienhoven
15.10uur: Oeverfiltratie uit de Nederrijn,
Mark Eikens
16.10 uur: Proceswaterlevering voor de
papierindustrie Parenco te Renkum,
Gelderland, Mireille Beumer
Uitbreiding Plassenwaterleiding GWA
Gemeentewaterleidingen Amsterdam
(GWA) overweegt de drinkwaterproduktie uit te breiden met het oog op de
toenemende vraag naar drinkwater in de
regio Amsterdam en omstreken. Er staat
GWA een aantal mogelijkheden open
voor de beoogde uitbreiding. In deze
studie wordt onderzoek gedaan naar de
bereiding van een halffabrikaat dat
geschikt is voor diepinfiltratie. Het doel
van het onderzoek is enerzijds het
vergroten van het inzicht in het mogelijke
innamebeleid uit het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) en anderzijds het bepalen
van de kosten van de bereiding van een
halffabrikaat. Na een afweging van diverse
alternatieven voor de zuivering van een
halffabrikaat, is er een keuze gemaakt voor
de opzet vlokfiltratie-ozonisatie-ontharding-koolfiltratie. Deze zuivering,
gesitueerd in Loenderveen, is uitgewerkt
tot een schetsontwerp.
Oeverfiltratie uit de Nederrijn
Voor een aantal drinkwaterbedrijven op
de Veluwe dreigt in de toekomst een tekort
aan grondwater te ontstaan, door het
instellen van onttrekkingsplafonds door de
provincie en door de stijgende watervraag.
In het kader van deze studie is gekozen
voor de uitwerking van een project betreffende de suppletie uit oppervlaktewater.
Na een afweging tussen een aantal mogelijke produkiiesystemen, innamebronnen
en lokaties, is gekozen voor oeverfiltratie
uit de Nederrijn. Er is een schetsontwerp
gemaakt van de winning uit een uiterwaard,
van de zuivering en van de transportstructuur, waarbij het gezuiverde oeverfiltraat
in een aantal reinwaterbergingen wordt
opgemengd met grondwater.

Proceswaterlevering voor de
papierindustrie Parenco te Renkum,
Gelderland
De papierindustrie Parenco is één van de
industrieën in Gelderland die voor de
proces- en koelwatervoorziening zowel
grond- als oppervlaktewater onttrekt. Per
jaar wordt bijna 6miljoen m3 grondwater
(voor koel- en proceswater) onttrokken.
In opdracht van NUON Waterproduktie
zijn in dit afstudeeronderzoek mogelijkheden onderzocht om Parenco op een
andere wijze van koel- en proceswater te
voorzien. In het onderzoek zijn twee alternatieven uitgewerkt, te weten directe
inname van oppervlaktewater uit de
Nederrijn en indirecte inname door een
oeverinfiltratiesysteem. Met behulp van
het geohydrologische model Micro-Fem is
de grondwaterstroming in het studiegebied gemodelleerd. Met dit model is
inzicht verkregen in de effecten van
enkele varianten en de samenstelling van
het onttrokken water (aandeel oppervlaktewater versus grondwater). Vervolgens is
voor beide alternatieven een zuiveringsinstallatie tot op het niveau van een
schetsontwerp uitgewerkt.
Voor verdere informatie: ir.C.W. Aeijelts
Averink, telefoon 015-2784734.
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Vereniging voor Waterleidingbelangen in Nederland
ARBO-zorg of niet, dat is de
kwestie!!!
Op 8december 1995 zal in het Congrescentrum De Reehorst te Ede de wintervergadering van de VWN worden
gehouden.
In aansluiting op het huishoudelijke
deel van die vergadering, - waarin de
benoeming van een nieuwe voorzitter en
de vaststelling van de begroting voor 1996
uw stem vragen - zal vanaf 11.00 uur
volop aandacht worden besteed aan
praktische aspecten van ARBO.
Deskundige inleiders van binnen en
buiten de bedrijfstak zullen duidelijk
maken, dat en waarom ARBO-zorg
aandacht van het management vereist.
Ingegaan zal worden op ARBO als onderdeel van het VEWIN-beleid,als vitaal
instrument in de bouw en bij het buizenleggen. Speciale aandacht zal ook worden
gegeven aan het belang van verzuimbeheersing alsmede aan de asbestproblematiek.
Het programma, dat is voorbereid door
de Programmacommissie Distributie
en het Contactorgaan Veiligheidsaan-

