Het meten enbemonsteren vandevuilemissie van rioolstelsels

1. Inleiding
De Stichting Toegepast Onderzoek Reiniging
Afvalwater (STORA) heeft een studie in
uitvoering naar de vuilemissie van rioolstelsels op oppervlaktewater [lit. 1].In het
kader van deze studie worden sedert enige
jaren metingen verricht aan een aantal
rioolstelsels. Het meten van de vuilemissie
van een rioolstelsel isgeen eenvoudige zaak.
Er issprake van relatief weinig frequent
optredende gebeurtenissen waarbij de
omstandigheden risico's inhouden voor
storingen in meet- en bemonsteringsapparatuur.
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Voor het uitvoeren van bovengenoemde
metingen isdoor de STORA een universeel
toepasbare meet- en bemonsteringsinstallatie
ontwikkeld. Inmiddels isin Nederland een
negental van deze installaties in bedrijf,
waarvan 6 binnen het STORA project 38B
en 3 binnen door de Nationale Werkgroep
Riolering en Waterkwaliteit (NWRW) in
uitvoering genomen emissie-onderzoek
[lit. 2].
De problematiek van oppervlaktewaterverontreiniging door lozingen uit rioolstelsels
is in Nederland op dit moment bijzonder
actueel. Het werd derhalve zinvol geacht om
door middel van deze publikatie meer
bekendheid tegeven aan dedoorde STORA
ontwikkelde hulpmiddelen voor het meten
van de vuilemissie van rioolstelsels.
2. De te verrichten metingen
2.1. Algemeen
De in dit artikel beschreven meetopstelling
werd ontwikkeld in het kader van het
STORA project 38B. Dit project heeft tot
doel het inzicht tevergroten inde vuilemissie
van rioolstelsels op oppervlaktewater.
Het onderzoek isgericht op de zogenaamde
overstortingen van gemengde rioolstelsels en
de lozingen van het regenwaterstelsel van het
(verbeterd) gescheiden rioolstelsel.

De te verrichten metingen omvatten onder
meer het debiet en volume van het op
oppervlaktewater geloosde water. Daarnaast
dient de hoedanigheid van het geloosde
water teworden bepaald. Hoewelhet project
geen bestudering van de oppervlaktewaterkwaliteit omvat, ismet dit aspect wel
rekening gehouden bijhet vaststellen van het
meetprogramma. Er iseen aantal kentallen
(vervuilingsparameters) geselecteerd met
behulp waarvan de hoedanigheid van het
geloosde water wordt vastgelegd. Deze
kentallen worden bepaald aan de hand van
laboratorium-analyses [lit. 1].Dit noodzaakt
tot het nemen van monsters van het op
oppervlaktewater geloosde water.
In het kader van het onderhavige project
werd door de STORA in 1980 een internationale workshop georganiseerd [lit. 3[.
Tijdens dezeworkshopwerd gepleitvoor een
zodanige inrichting van het onderzoek dat
aansluiting wordt verkregen op soortgelijk
onderzoek elders. Aanbevolen werd in
verband met kwantiteitsaspecten tevens
metingen aan de neerslag uit te voeren, een
aanbeveling die door de STORA werd
overgenomen.

worden venturies, elektro-magnetische
debietmeters, etc. Deze methoden hebben in
het algemeen als nadeel dat deze in een
gegeven situatie vrij hoge investeringen
vergen in apparatuur en ombouw van
lozingsconstructies.
Voor het meten van het debiet isgekozen
voor een rechte scherpe overlaat
(Rehbockstuw), waarvan als voordelen
kunnen worden genoemd de relatief grote
ongevoeligheid voor vervuiling en het op
eenvoudige wijze kunnen inbouwen in
bestaande lozingsconstructies.
Een nadeel vormt het feit dat in de praktijk
niet altijd voldaan kan worden aan de eisen
ten aanzien van aan-en afstromingscondities,
zodat rekening moet worden gehouden met
een zekere onnauwkeurigheid.
Bij het gemengde en verbeterd gescheiden
stelsel komt de Rehbockstuw inplaatsvande
reeds aanwezige overstortdrempel.
De werking van de overstort ondergaat
daarbij geen wijziging.
Het gescheiden rioolstelsel isin de regel niet
voorzien van een overstortdrempel.
Het aanbrengen van een overlaat veroorzaakt een zekere terugstuwing in het riool,
waardoor de afvoercapaciteit van het rioolstelsel enigszins wordt gereduceerd.
Het handhaven van een voldoende grote
regenwaterafvoercapaciteit vereist het
toepassen van een brede overlaat. Een brede
overlaat isechter weinig geschikt voor het
meten van zeer kleine debieten. Kleine
debieten komen bij het gescheiden stelsel
veelvuldig voor, immers bijhet gescheiden
stelsel wordt alle neerslag afgevoerd naar
oppervlaktewater.

De te ontwikkelen meetopstelling diende
derhalve geschikt te zijn voor:
—het meten van het debiet en volume van
het op oppervlaktewater geloosde water;
—het nemen van monsters van het geloosde
water;
—het meten van neerslagintensiteit en
neerslaghoeveelheid.
2.2. De kwantiteitsmetingen
Binnen het STORA project 38B worden
metingen verricht aan bestaande rioolstelsels
om een zo realistisch mogelijk beeld te
verkrijgen van devuilemissieopoppervlaktewater. De ontworpen meetinrichtingen zijn
daarop afgestemd.
Voor kwantiteitsmetingen zijn diverse nauwkeurige methoden bekend. Genoemd kunnen

Bij het gescheiden stelsel isdaarom gekozen
voor een scherpe rechteoverlaat dievoorzien
isvan een V-vormige inkeping, zodat ook
kleine debieten voldoende nauwkeurig
kunnen worden bepaald.
Voor de waterstandmetingen isgekozen voor
drukopnemers.

Aß. I - Bemonsteringsprincipe.
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2.3. Het nemen van watermonsters
Tijdens een lozing op oppervlaktewater
dienen monsters te worden genomen van het
geloosde water.
Uit de literatuur [lit. 4] isbekend dat de
vuilemissie van rioolstelsels gekenmerkt kan
worden door het optreden vaneen 'first flush'
effect. Dit verschijnsel houdt in dat de
vuilemissie in de beginfase groter kan zijn
dan in de daarop volgende fasen.
Een bestudering van het 'first flush' effect
maakt het nodigom tijdens hetbegin van een
lozingsgebeurtenis de monsters met een
voldoende hoge frequentie te nemen.
De frequentie kan gedurende het verdere
verloop van de gebeurtenis worden
verminderd om te voorkomen dat het totale
aantal monsters te groot wordt. Gekozen is
voor een oplossing waarbij het nemen van
monsters gekoppeld isaan het volume van
het op oppervlaktewater geloosde water.
Het volume wordt automatisch berekend
door middel van integratie van de gegevens
van de debietmeting. Per zeker volume
overgestort rioolwater wordt een representatief geacht monster genomen, zie afb. 1.
De volumina zijn instelbaar, bijvoorbeeld
monsterneming na 10.25,50, 100, 150etc.
m 3 geloosd rioolwater.
2.4. De neerslagmeting
Voor een gedetailleerde bestudering van
hydrologische processen zouden meerdere
regenmeters per onderzoekgebied moeten
worden opgesteld. In het kader van het
STORA 38Bonderzoek werdditte kostbaar
geacht. Om een beeld te krijgen van het
verloop, de regenintensiteit en de duur van
de neerslagperiode werd het voldoende
geacht een regenmeter per onderzoekgebied
op te stellen.
Voor een gestandaardiseerde neerslagmeting
dient aan een aantal voorwaarden te worden
voldaan. In de eerste plaats moet gelet
worden op de vrije ruimte rondom de
neerslagmeter, zulksom 'schaduwwerking'
van gebouwen, bomen. etc. te voorkomen.
Vervolgens moet aandacht worden geschonken aan de opstelling van de opvangbeker.
Door het KNMI wordt een opstelling
aanbevolen meteen hoogtevan40 cmboven
maaiveld. Aan deze voorwaarden kon niet
worden voldaan.Binnen debijhet onderzoek
betrokken stedelijke gebieden bleek het niet
mogelijk om op centraal gelegen geschikte
locaties regenmetersop testellen op ± 40 cm
hoogte. Gelet op de indicatieve functie van
de regenmetingen isgekozen voor een
regenmeteropstelling nabij de lozingsconstructies, welke in het algemeen direct
buiten de bebouwingen zijn gelegen. Met het
oog op vandalisme zijn de regenmeters
geplaatst op een paalconstructie met een
hoogte van circa 2.50m.Door deze opstelling

m

Foto I - Inwendige van demeet- en bemonsteringsinstaltatie.

wordt de opgevangen hoeveelheid neerslag
beïnvloed.
Bij de verwerking van de registraties wordt
met dit aspect rekening gehouden.
3. De apparatuur; enkele praktische
aspecten
3.1. Opstelling vande apparatuur
Voor het meten en bemonsteren van een
lozing van een rioolstelsel op oppervlaktewater isrelatief kostbare en gevoelige
apparatuur vereist.
Zoals uiteengezet, wordt het onderzoek
verricht aan bestaande rioolstelsels. In de
lozingsconstructies isveelal onvoldoende
ruimte voor plaatsing van de apparatuur.
Gekozen werd vooreen opstellingwaarbij de
apparatuur zoveel mogelijk boven het
maaiveld isgeplaatst. Dit heeft als voordeel
dat geen beschermingsmaatregelen noodzakelijk zijn tegen de agressieve inwerking
van rioolgas en tegen incidenteel optredende
hoge riool waterstanden. De apparatuur is
ingebouwd in een voldoende bestendige
stalen kast die isverankerd aan een ter
plaatse aangebrachte betonnen fundatieplaat.
Met de voornoemde uitvoering werd mede
voldaan aan de eisen ten aanzien van de
mobiliteit.
Verplaatsing van de apparatuur naar andere
meetlocaties isdoor deze opstelling op
eenvoudige wijze mogelijk. Slechts enkele
onderdelen van de apparatuur zijn beneden
het maaiveld in het rioolstelsel aangebracht.
Het betreft verschillende drukopnemers
voor waterstandmetingen en een pompje
voor het opvoeren van het te bemonsteren
rioolwater.
De pomp isbevestigd aan geleidestangen.

Hierdoor isbereikt dat geen onderhoudswerkzaamheden in de rioolput behoeven te
worden uitgevoerd.
Tevens biedt het systeem van geleidestangen
de mogelijkheid het onttrekkingspunt van
het te bemonsteren rioolwater te variëren in
hoogte. Dit in verband met eventuele
dichtheidstroming dievaninvloed kanzijn op
de vuilemissie. Voor een overzicht van de
apparatuuropstelling wordt verwezen naar
foto 1 en 2.
3.2. Betrouwbaarheid
De grootte van de vuilemissie isin belangrijke mateafhankelijk vaneerdere lozingenen
nadien opgetreden neerslaggebeurtenissen.
Dit stelt hoge eisen aan decontinuïteit van de
waarnemingsreeksen. De apparatuur dient
een hoge mate van bedrijfszekerheid te
hebben. Deze bedrijfszekerheid is temeer
kritisch, omdat de installatie automatisch
werkend moet zijn;het tijdstipvaneen lozing
op oppervlaktewater staat niet op voorhand
vast. In verband met deze aspecten werd een
prototype van de meet- en bemonsteringsinstallatie gebouwd en gedurende een jaar
onder praktijkomstandigheden getest.
Aan de hand van het prototype-onderzoek
zijn enkele modificaties inhet oorspronkelijke
ontwerp aangebracht die in hoofdzaak tot
doel hadden de bedrijfszekerheid te
vergroten.
3.3. Signalering
Om op adequate wijze bijeen lozing op
oppervlaktewater en/of storing te kunnen
reageren isde meet- en bemonsteringsinstallatie voorzien van een signalerings-
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De meetopstelling in Amsterdam.

systeem. De meldingen betreffen onder
meer:
- begin van een lozingop oppervlaktewater;
- einde van een lozingop oppervlaktewater;
- beschikbare monsterflessen bijna alle
gevuld;
- storing van de apparatuur (droogloop van
pompen, spanningsuitval, etc.).
De signalering is tot stand gebracht met een
telefoonkiesautomaat. Een aantal meldingen
wordt ongeacht het tijdstip doorgegeven aan
de daartoe aangewezen instantie. Andere
storingen worden slechts gemeld tijdens de
normale werkuren. Indien de laatstgenoemde
storingen buiten de werkuren optreden
worden deze met een sperklok tijdelijk
geblokkeerd. De signalering isvoorzien van
een noodvoeding.
3.4. Gegevensregistratie
Voor de registratie van de meetgegevens is
een aantal alternatieven onderzocht. In de
eerste plaats isnagegaan of de gegevensin
gedigitaliseerde vorm op een magneetband
vastgelegd kunnen worden. Digitale vastleggingvangegevenswerd opdat moment als
enige registratievorm onvoldoende bedrijfszeker geacht.
Voorts werd alsnadeel gevoeld hetgemisvan
de mogelijkheid om met een enkele oogopslag het functioneren van de apparatuur in
de voorafgaande periode te controleren.
Het toepassen vanzoweldigitale als grafische
gegevensregistratie werd te kostbaar geacht.
Gekozen werd vooreengrafische vastlegging
van de meetgegevens. Verwerking van de
gegevens vindt geïntegreerd plaats met de
verwerking van de resultaten van de
laboratoriumanalyses.

4. Beschrijving vande meet-en
bemonsteringsinstallatie
4.1. Principe opzet
De meet- en bemonsteringsinstallatie bestaat
uit de volgende hoofdelementen:
—de debietmeting;
—de neerslagmeting;
—het bemonsteringssysteem;
—het signaleringssysteem:
—het registratiesysteem;
—een centrale besturingseenheid.
In afb. 2 isde samenhang tussen deze hoofdelementen schematisch aangegeven.
Met uitzondering van de drukopnemers van
de debietmeting en een opvoerpompje voor
het te bemonsteren rioolwater zijn alle
onderdelen ondergebracht in een stalen kast.
De kast isvoorzien van verlichting en
verwarming. In afb. 3 isde meet- en
bemonsteringsinstallatie meer in detail
weergegeven.
4.2. Het bemonsteringssysteem
Het transport van rioolwater uit het rioolstelsel naar het bemonsteringssystcem vindt
Afb. 2

plaats met behulp van een versnijdende
dompelpomp. Hiermee isbereikt dat ook
grovedelen uithetrioolwaterkunnen worden
meegevoerd. De dompelpomp iszo dicht
mogelijk bij de overlaat geplaatst, zodat het
verpompte water voldoende representatiefis
voor het op oppervlaktewater geloosde water.
De dompelpomp en daarmee de gehele
installatie wordt geactiveerd bij het
overschrijden van een zeker waterniveau.
Deze wordt gemeten met drukopnemer a,
zie afb. 3.Een deel van het opgevoerde
rioolwater doorloopt een tweede circuit dat
wordt aangedreven door een doseringspompje. Hiervoor iseen kleine monopomp
toegepast. Gebruik wordt gemaakt vaneenin
de handel verkrijgbaar bemonsteringsapparaat met draaibare vularm en een
flessenrek van 24 flessen meteen inhoud van
1liter. Het apparaat isvoorzien van koeling
voor het bewaren van de monsters.
In het merendeel van de tijd wordt het
opgevoerde rioolwater teruggevoerd naar
het rioolstelsel. Het systeem is daarbij
voortdurend ineen toestand dat onmiddellijk
overgegaan kan worden tot bemonstering.
Essentieel daarbij iseen flexibele leiding die
elektro-magnetisch van trechter a naar
trechter b kan worden verplaatst.
Op het moment dat door de besturingseenheid een impuls wordt afgegeven,
verplaatst de flexibele leiding zich naar
trechter b.waarbij gelijktijdig het tijdrelais
"vultijd' wordt geactiveerd. Het rioolwater
stroomt nu viaeen vularm ineen monsterfles.
Wanneer het tijdrelais 'vultijd' de nulstand
bereikt (monsterfles gevuld) keert het
monopompcircuit terug naar de oorspronkelijke positie.
Circa 20 seconden daarna verplaatst de
vularm zich naar de volgende monsterfles.
Bij iedere bemonstering worden enkele
afslagtellers geactiveerd. Met deze afslagtellers worden de volgende activiteiten
geregeld:
- blokkering van het apparaat op het
moment dat alle flessen in het flessenrek zijn
gevuld (24 flessen);
—doormelding via het signaleringssysteem
dat het flessenrek moet worden verwisseld.

- Schematisch overzicht.
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Deze melding vindt plaatsophetmoment dat
het 18emonster is genomen.
Het systeem isvoorzien van een droogloopbeveiliging.
Eventuele storingen worden gemeld via het
signaleringssysteem.
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4.3. De debielmeting
Zoals uiteengezet wordt voor het meten van
het debiet gebruik gemaakt van een
Rehbockstuw. Het debiet overeen dergelijke
overlaat iseen functie van de dikte van de
overstortende straal. De dikte van de
overstortende straal wordt gemeten met
drukopnemer cdie een geringer bereik en
grotere nauwkeurigheid heeft dan drukopnemer a.
De meting dient voor het bepalen van het
debiet van het geloosde water. Voorts wordt
hiermee de bemonsteringsfrequentie
geregeld. Het signaal van drukopnemer c
(overstorthoogte) wordt door een functierelais omgerekend in een volume. Iedere keer
dat het volume met een zeker aantal m 3is
toegenomen wordt een monster genomen.

&

4.5. Het registratiesysteem
Voor de registratie van de te onderscheiden
gegevens zijn een drietal recorders
geïnstalleerd die elk voorzien zijn van drie
Iijnschrijvers.
Hierdoor is het mogelijk om belangrijke
gegevens door twee recorders te laten
vastleggen. De gegevens die dubbel worden
geregistreerd zijn ondermeer:
—het signaal van drukopnemer a;
—het signaal van drukopnemer c;
—de neerslag;
—de tijdstippen van bemonstering.
Hiermee isbereikt dat bijeventuele storingen
in de recorders geen essentiële informatie
verloren gaat. Van de drie recorders zijn er
twee continu in bedrijf. De derde recorder
werkt uitsluitend onder overstortingscondities.
De derde recorder isingesteld op een hoge
papierdoorloopsnelheid, zodat de tijdstippen
van bemonstering en het verloop van de
waterstand zeer nauwkeurig kunnen worden
vastgelegd.
4.6. De centrale besturingseenheid
De besturing van de diverse onderdelen
wordt geregeld door een centrale besturingseenheid. Deze bestaat onder meer uit:
— schakelautomaten;
—diverse relais;
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4.4. De neerslagmeting
De neerslag wordt gemeten met een
neerslagmeter, die in de onmiddelijke
nabijheid van de meetopstelling is geplaatst.
De neerslag wordt zonder verdere bewerkingen geregistreerd door middel van een
van de geïnstalleerde schrijvers.
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- contactgevers;
- meetwaarde-omvormers/versterkers.
De besturingseenheid isvoorzien van diverse
bedieningsschakelaars, controlelampen, etc.
De centrale besturingseenheid isgerealiseerd
met beproefde relaistechniek. Onderzoek
wees uit dat aan een uitvoering met PLC's
noch kostentechnisch, noch ten aanzien van
bedrijfszekerheid voordelen konden worden
toegewezen.
5. Uitvoering vande metingen
De uitvoering vanhet STORA project 38Bis
door de STORA opgedragen aan DHV
Raadgevend Ingenieursbureau BV.
Een aantal van in het kader van het praktijkonderzoek te verrichten activiteiten worden
uitgevoerd door de betrokken waterkwaliteitsbeheerders. Deze activiteiten
betreffen onder meer:
- klein onderhoud aan de meet-en
bemonsteringsinstallatie;
- het verwisselen van monsterflessen en
- het analyseren van de watermonsters.
De meet- en bemonsteringsinstallatie is
zodanig ontworpen en uitgevoerd dat
onderhoud tot een minimum beperkt kan
blijven.

Het kleine onderhoud omvat de globale
inspectie van de apparatuur en het eventueel
verwijderen van grofvuil van drukopnemers
en dompelpomp. Voorts wordt onder klein
onderhoud verstaan het periodiek verwisselen van het papier in de recorders en het
verhelpen van weinig gecompliceerde
storingen. Voor bovengenoemde activiteiten
iseen uitgebreid bedieningsvoorschrift van
de meet- en bemonsteringsinstallatie
voorhanden. De meer uitgebreide vorm van
onderhoud wordt verzorgd door DHV
Raadgevend Ingenieursbureau BV.
Lozingsgebeurtenissen en eventuele
storingen worden door het signaleringssysteem doorgemeld naar door de waterkwaliteitsbeheerders daarvoor aangewezen
medewerkers. Deze dragen zorg voor
verwisseling van het flessenrek, het transport
van demonstersnaarhetlaboratorium en het
resetten van de meet- en bemonsteringsinstallatie. De waterkwaliteitsbeheerder
draagt zorg voor analyse van de
watermonsters.
6. Ervaringen
In totaal iseen negental meet- en
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bemonsteringsinstallaties geplaatst en in
bedrijf. De eerst geplaatste installatie isthans
ruim drie jaar operationeel. Behoudens
enkele storingen alsgevolgvan blikseminslag
blijkt de installatie in de praktijk goed te
voldoen. Een afdoende bescherming van de
gevoelige onderdelen tegen blikseminslag in
of nabij de installatie isniet mogelijk
gebleken. De goede kwaliteit van de
inmiddels beschikbare gegevens isin niet
onbelangrijke mate toe te schrijven aan de
nauwgezetheid en het enthousiasme van de
medewerkers van de bij het onderzoek
betrokken waterkwaliteitsbeheerders.

Nu het twaalfde tweejaarlijkse internationale
congres van de International Association on
Water Pollution Research and Control
alweer enige weken achter de rug is,lijkt het
zinvol hieraan nog een korte nabeschouwing
te wijden.

7. Kennisoverdracht
Het ontwerp, de detaillering en het testen op
betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van
apparatuur voor het meten en bemonsteren
van lozingen vanuit rioolstelsels op
oppervlaktewater iseen complexe,
tijdrovende en derhalve kostbare
aangelegenheid. De STORA stelt zich ten
doel de in het kader van het STORA project
38B opgedane ervaring ter beschikking te
stellen aan diegenen die zich met soortgelijk
onderzoek bezighouden. Deze publikatie is
daartoe een aanzet.Gedetailleerde informatie
omtrent de meet- en bcmonsteringsinstallatie
is te verkrijgen via het secretariaat van de
STORA.
8. Tot slot
Met het meten van de vuilemissies van
rioolstelsels zijn enige jaren gemoeid.
Dit geldt met name voor gemengde rioolstelsels waarbij het aantal lozingen in de
tijd gezien isbeperkt. Verwacht wordt dat
in 1985 over voldoende gegevens kan
worden beschikt om nadere informatie te
geven over de (voorlopige) resultaten van het
onderzoek.
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Het congres vond in de RAI in Amsterdam
plaatsvan 17t/m 24 septemberjl., tegelijken
in nauwe samenwerking met de 10e Aquatechtentoonstelling. Aan het congres namen
629 personen deel, terwijl 115 begeleidende
personen het programma voor accompanyng
persons volgden. Ook in vergelijking met de
vorige congressen (Toronto 1980, Kaapstad
1982) isdit deelnemersaantal bevredigend;
zulks temeer waar het aantal deelnemers van
buiten het gastland bij de Amsterdamse
conferentie aanzienlijk groter wasdan bij de
beide vorige conferenties, onderstrepende
het werkelijk internationale karaktervan
deze conferentie. Op zichzelf istrouwens het
aantal van 1 16Nederlandse deelnemers ook
verheugend. De 513 buitenlandse
deelnemers kwamen uit 49 landen.
De grootste delegatie (70) kwam uit de
Verenigde Staten. Opvallend wasde in
verhouding tot deafstand grotedelegaties uit
Zuid-Afrika (56),Japan (28),Australië (27).
Duitsland (53). Frankrijk (40), U.K. (36),
België (11)geeft descorevande buurlanden.
Tien of meer deelnemers waren er verder uit
Brazilië (11, het gastland voor de 13e conferentie in 1986),Zweden (24), Denemarken
(16), Canada (14), Finland (11). Israël (10)

en Joegoslavië (10). Voorts uit vele verre
landen één of meer deelnemers.
Het wetenschappelijk programma omvatte
93 lezingen in drie simultane zittingen,
56 poster-presentaties en acht technische
excursies.
De onderwerpen van de drie zittingen zijn
gepubliceerd in H 2 0 no. 11/84.
De nationaliteiten van de sprekers geven een
wat ander beeld dan de herkomst van de
deelnemers, te weten: U.S.A. 21,Nederland
15,Zuid-Afrika 8,U.K. 7,Canada, Frankrijk
en Israël 5, Denemarken en Duitsland 3,
Zwitserland. Tjechoslowakije, Maleisië,
Australië, België en Finland 2. Italië, Polen
en Zweden 1.
Zes inleidingen werden verzorgd door een
combinatie van twee landen. Een vrij sterk
geconcentreerd beeld dus, met een verheugend aantal Nederlandse bijdragen.
Terecht weesir. E.L.C.Koster, alsvoorzitter
van de Vakafdcling Milieutechnologie van de
ONRI, niet alleen op de belangrijke
organisatorische maar ook op de belangrijke
wetenschappelijke bijdragen van ONRImedewerkers aan dit congres. In algemenere
zin is het verheugend dat uit alle delen van
het vakgebied een zo goede Nederlandse
presentatie werd gegeven.
Het wetenschappelijk en technisch deel stond
—de vele binnengekomen reacties getuigen

Prins Claus wordt bijzijn aankomst voor het RAI-Congrescentrum verwelkomd door ir.H Ehrhardt. Het bleek moeilijk
om met beide benen op degrond teblijven staan.
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