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Opzet van een onderzoek in Lelystad naarde vuiluitworp van
regenwaterriolen enhuninvloed ophet oppervlaktewater

1. Inleiding
Overtollige neerslag wordt in de stedelijke
gebieden afgevoerd viaeen ondergronds
buizenstelsel. Wordt de neerslag en het
huishoudelijk en industrieel afvalwater inéén
stelsel afgevoerd, dan iser sprake van een
gemengd rioolstelsel. Worden de neerslag en
het afvalwater door middel van aparte
leidingen afgevoerd, dan spreekt men van
een gescheiden stelsel. De regenwaterriolen
(rwa-riolen) van het gescheiden stelsel lozen
meestal opgrachten,singelsofvijversdiezijn
ingepast in het stedebouwkundig plan.

IR. F. H.M. VAN DE VEN
Rijksdienst voor de
IJsselmeerpolders
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Daarlangs wordt het water uit het stedelijke
gebied afgevoerd naar het omliggende
landelijke gebied.
Het afstromende regenwater transporteert
verontreiniging zoals:
—de verontreinigingen die in de neerslag
aanwezig zijn;
—vuil dat van de verharde oppervlakken
wordt meegevoerd naar het riool;
—verontreinigingen die in het regenwaterriool kunnen worden gebracht ten gevolge
van foute aansluitingen.
Deze verontreinigingen belanden via de
regenwaterriolen in de grachten. Er isweinig
bekend over deze vuiluitstoot door regenwaterriolen onder omstandigheden zoalsin
Nederland. Doormiddel van literatuurstudies
iswel getracht een beeld te krijgen, maar
men loopt aan tegen de afwijkende
omstandigheden in het buitenland, zoals
hellende terreinen, andersoortige riolering,
andere luchtverontreinigingsgraad, andere
benzine, andere gewoonten etc. [Nelissen.
1982]. Om een indruk te krijgen van de
vuiluitstoot door regenwaterriolen isin
Lelystad een meetgebied ingericht. De
overdraagbaarheid van de meetresultaten,
ook binnen Nederland, hangt af van de aard
van en de omstandigheden in het te
vergelijken gebied.
De invloed van de vuiluitstoot op het
oppervlaktewater isevenwel belangrijker
dan de vuiluitstoot opzich.De functies diede
grachten vervullen -waterafvoer, landschapselement, viswater, vaarwater—
mogen ten gevolge van de lozing niet
worden tenietgedaan. Ten gevolge van de
fysische, chemische en biologische
processen in het water wordt een groot
aantal ingebrachte stoffen afgebroken.
Wordt dit natuurlijke zuiveringsvermogen
overbelast, dan gaat de gracht vervuilen. Om
deze processen in de gracht in de omgeving
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van het lozingspunt te bestuderen, isin het
meetgebied de nodige aandacht besteed
aan waterkwaliteitsmetingen in de gracht.
Met behulp van het toegenomen inzicht inde
processen die de waterkwaliteit beïnvloeden,
wordt niet alleen een betere evaluatie van
het ontwerp en het beheer van de regenwaterriolen en grachten mogelijk, ook de
invloed van bijvoorbeeld straatvegen en
gladheidsbestrijding komen tot uiting en
kunnen worden geëvalueerd.
In dit artikel wordt ingegaan op de eigenschappen van het meetgebied, de
instrumentatie en de toegepaste meettechnieken, alsmede op de eerste
meetresultaten.
2. Het meetgebied
De wijk Bastion in Lelystad isingericht als
meetgebied. In aft-). I iseen plattegrond van
het Bastion weergegeven. Het totale meetgebied is4,53 ha groot. In tabel Iiseen
overzicht gegeven van de types verharding
en hun wijze van afwateren.

TABEL I— Overzicht van deoppervlakte inm1 aan
soorten verharding in de woonwijk Bastion in Lelystad
en hun wijze vanafwateren (cijfersafgerond op 10 m2).
Onverhard
afwaterend op:

Verhard
afwaterend op:

Totaal

15.280
1. ondergrond
12.77(1
gras
2.060
struiken
8.660
bomen
130
paden
1.910
2. gracht en ond ergrond 2.060
struiken
2.060
3. rwa en ondergrond
460
struiken
460
30.060
1. rwa
29.210
daken
12.61)0
bruggen,
transen
1.330
straattegels
(30x30)
7.770
klinkers
6.460
trappen
410
natuursteen
240
open klinkers
190
asfalt
60
beton
50
2. ondergrond
400
daken
400
45.340
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Beeld van de wijk Bastion.

Het onverharde gebied omvat zowel
openbaar groen als particuliere tuinen.
Afb. 2geeft een indruk vandewijk. De daken
van de woningen bestaan uit asbestcementen golfplaten; de dakhoek bedraagt
2 5 % . In het gebied staan 270 woningen en
appartementen, wat neerkomt op een
dichtheid van 60 woningen per hectare; de
gebouwen zijn 2tot 4 verdiepingen hoog.
Veel woningen bezitten een aangebouwde
of vrijstaande berging, die overigens niet van
een hemelwaterafVoer isvoorzien. De
riolering van het gebied isgescheiden. Het
waterriool isontworpen op een afvoer van
6 m 3 /s/km 2 ; de toegepaste minimumdiameter voor de betonnen buizen is
0 0,30 m. Het regenwaterriool heeft één
lozingspunt op de gracht aan de noordkant
van het gebied.
Verder loost de drainage van het gebied op
de gracht. Ongeveer de helft van het gebied
loost haar drainwater op de gracht aan de
noordzijde, de andere helft aan de westzijde.
Vóórdat met de bouw van de wijk werd
aangevangen, isop de oorspronkelijke,
kleiïge bodem een laagvan 1 meter zand
opgebracht. Ter plaatse van de tuinen en het
openbaar groen isde bovenste 0,50 mvan
dit zand vervangen door teelaarde. Op de
grens van klei en zand, dus op ca. 1 m
beneden maaiveld ishet drainagestelsel
aangelegd.
3. Instrumentatie
Ten behoeve van het onderzoek isin het
gebied een aantal meetinstrumenten
aangebracht. In afb. 1 ishun plaats globaal
aangegeven. Twee grondregenmeters van
het type Colenbrander-Verstrate. elk met

een vangtrechter van 0,4 m2, zijn opgesteld
aan de noordzijde van het gebied. In het
ondergrondse reservoir van de meter wordt
de neerslag opgevangen en de stijging van
de waterstand in het reservoir is evenredig
met de neerslagintensiteit. De stijging wordt
met behulp van een vlotter en een potentiometer omgezet in een elektrisch signaal
[DeRoo, 1982],
De afvoer van het meetgebied wordt
gemeten met behulp van een combinatie van
een elektromagnetische flowmeter en een
Venturimeter. die in één meetbuis zijn
samengebracht. Op het nauwste punt van de
Venturimeter isde elektromagnetische
debietmeter aangebracht (zie afb. 3). Deze
heeft een diameter van 0,20 m. De debietmeter heeft twee meetbereiken. namelijk
0-54 en 0-1.080 m 3 /h. De omschakeling
kan langs elektronische weg plaatsvinden.
De Venturimeter wordt gebruikt ter controle
van de elektromagnetische meter.
De debietmeters bevinden zich in een
speciale put waarin ook andere apparatuur
isgeplaatst en waarin de elektronica is
geconcentreerd. In afb. 4 iseen doorsnede
en een bovenaanzicht van deze put weergegeven. In het bovenstroomse deel van de
put kan een stuw worden geplaatst waardoor
het water in het riool wordt opgestuwd.
Daardoor ontstaat een situatie, die vergelijkbaar ismet die in de meetgebieden van het
Hydrologie Onderzoek Lelystad
[Krayenhoff v. d. Leur.Zuidema, 1969],
Deze stuw wordt aangebracht voor de
bestudering van de kwantitatieve afvoerprocessen; in de normale situatie-wanneer
ook de waterkwaliteit wordt gemeten —isde
stuw niet geplaatst. Daarnaast dient de

bovenstroomse put alsstroomverdeler tussen
de meetbuis met deflowmeter eneen by-pass.
In bijzondere gevallen kan de meetbuis met
behulp van spindels worden afgesloten en de
by-pass worden geopend.
In het middelste, droge compartiment is
boven de meetbuis en de by-pass een
werkvloer aangebracht. Daarop staan een
kast met elektronica (versterkers, voeding,
scanner) en een monstername-apparaat (zie
afb. 5). Dit bevat 24 polyetheen flessen van
elk 1.2liter. Wanneer het apparaat is
ingeschakeld, wordt ercontinu water doorgepompt. Op commando van de centrale
meet- en registratie-eenheid (datalogger)
neemt het apparaat dan monsters van de
regenwaterafvoer. Decontinuestroom wordt
daartoe tijdelijk afgeleid naar één van de
flessen. Na het vullen van een fles wordt, op
commando van de logger, de verdeelarm
boven het flessenrek verzet naar de volgende
fles. De temperatuur in het apparaat wordt
met behulp van een ingebouwde koelingop4
°C gehouden.
Het middelste compartiment isverder voorzien van telefoon, verwarming, verlichtingen
van een automatische pomp - voor het geval
er water in dit compartiment zou komen.
In het benedenstroomse. natte compartiment
bevindt zich de aanzuig- en de afvoerslang
van het monstername-apparaat. De aanzuigopening bevindt zich voor het midden van de
meetbuis. Verder bevat het compartiment
elektroden voor de continue registratie van
het zuurstofgehalte, het chloridegehalte en
de temperatuur van het afgevoerde
regenwater. Deze monitor isgenummerd als
1.
In de gracht zijn op drie plaatsen monitoren
opgesteld (zie afb. Ien6).Demonitoren zijn
Afb.

Venturi-huis met elektromagnetische debietmeter.
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van het regenwater worden verzameld (natte
depositie).
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zodanig gesitueerd dat de waterkwaliteit bij
de eerste monitor-die het dichtst bij het
lozingspunt van het rwa-riool staat opgesteld
en alsmonitor 2wordt aangeduid-door elke
bui zal worden beïnvloed. De tweede wordt
alleen bij de grotere buien beïnvloed en de
derde (no. 4) monitor vrijwel nooit. Bijde
monitoren no. 1 t/m 3worden het zuurstofgehalte, het chloridegehalte en de
temperatuur gemeten, bij monitor 4 het
zuurstofgehalte, de temperatuur en de pH.
Het chloridegehalte wordt gemeten om het
mengproces tussen het water dat al langere

tijd in de gracht verblijft en vers geloosd
regenwater/rioolwater bij de beschouwingen
over de waterkwaliteit te kunnen betrekken.
De meetdiepte bedraagt ca. 0.40 m- de
diepte van de gracht ca.0,80 m. Een automatische borstelreiniging zorgt ervoor dat de
elektroden schoon blijven. Het meetsignaal
van de elektroden wordt voorversterkt envia
kabels naar de meetput doorgegeven.
In de nabije toekomst zal op een opbouw op
de meetput een regenvanger worden
gemonteerd. Met deze automatisch afsluitbare vansier zullen watcrkwaliteitsmonsters

Afb. J5- Monstername-apparaax.

Afb. 6 - Grachtmonitor.

4. De geautomatiseerde metingen
Een datalogger zorgt voor de sturing van het
meet- en registratieproces. Een tafelcomputermet een geheugen van 16K-byteis
daartoe voorzien van een meetprogramma.
Op de datalogger zijn, naast de instrumenten
in het Bastion, nog twee meetgebieden
aangesloten. De opzet van het meetsysteem
isweergegeven in afb. 7.Afb. 8geeft een
indruk van de apparatuur. De loggeris
opgesteld in het kantoorgebouw van de
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders op
ongeveer 700 meter afstand van de meetput.
Met behulp van een draadverbinding en een
zogenaamde common carrier interface wordt
het contact onderhouden. De apparatuur is
beveiligd tegen bliksem/inductiestromen.
Met behulp van de scanners tast de computer
continu de veldinstrumenten (kanalen) af.
De meetwaarde wordt opgevangen door de
digitale multimeter en van een analoog
signaal omgezet in een digitale waarde. De
computer vertaalt de meetwaarde naar een
waarde tussen 0 en 999 loggereenheden en
controleert daarna of het verschil tussen de
laatst geregistreerde waarde van het
betreffende kanaal en dejuist ontvangen
waarde groter isdan een bepaalde drempel.
Isdit niet het geval dan wordt doorgegaan
met het volgende kanaal. Overschrijdt het
verschil evenwel de drempel, dan wordt de
nieuwe waarde geregistreerd op ponsband,
tezamen met het kanaalnummer en het
tijdstip. Isde ponsbandponser buiten
werking, dan worden de waarden tijdelijk
opgeslagen op een cassette. De genoemde
drempels verschillen per kanaal en zijn als
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variabelen in het meetprogramma
opgenomen. Ongeveer 15seconden heeft de
scanner nodigomalle kanalen afte handelen.
Daarna volgt een nieuwe scancyclus.
De hierboven geschetste manier van
registreren (event-sense registratie) heeft als
groot voordeel, dat weinig waarnemingen
worden geregistreerd in tijden dat er weinig
verandert, terwijl bijsnelle veranderingen
veel waarnemingen worden verzameld —tot
één waarneming per 15seconden. Vandeca.
40 miljoen waarnemingen die door de logger
jaarlijks worden verricht,worden slechtsca.
120.000 op ponsband geregistreerd.
Ten behoeve van de controle op het
functioneren van de apparatuur worden de
meetwaarden van alle instrumenten éénmaal
per 2 uur geregistreerd opdeponsband enop
de regeldrukker. De regeldrukker wordt
daarnaast gebruikt voor het afdrukken van
mededelingen.

Afb. 7- Opzet van het meetsysteem.

De computer heeft ook een sturende rol. Zo
wordt het meetbereik van de elektromagnetische debietmeter automatisch
omgeschakeld naar het geschiktste bereik.
Veel gecompliceerder isde sturing van het
monsternameproces. De hoofdlijnen van het
besturingsproces zijn aangegeven in afb. 9.
Als een on-line voorspeller van interessante
afvoeren worden de neerslagmetingen
gebruikt. Valt er voldoende neerslag, dan
wordt het monstername-apparaat (de pomp
en de koeling) aangezet. Om tijd te winnen
worden de drainafvoermetingen en de
grondwaterstandsmetingen onderbroken; zij
variëren immers zo langzaam dat een
tijdelijke onderbreking niet tot een groot
verlies aan informatie leidt. Van de afvoer
worden proportioneel mengmonsters
genomen. Wordt de afvoer kleiner dan een

bepaalde minimumafvoer qsdan stopt het
bemonsteringsproces; overschrijdt de afvoer
evenwel de drempelwaarde q t ,dan wordt
overgegaan tot het nemen van steekmonsters.
Totdat deafvoer weer isteruggevallen tot ca.
80% van de piekafvoer worden steekmonsters genomen, waarna wordt teruggeschakeld op mengmonsters. Overschrijdt
de afvoer nadien toch weer de piekafvoer,
dan gaat het programma terug naar de status
'steekmonsteren'. Wordt de afvoer evenwel
kleiner dan q sdan stopt de
bemonstering. De pomp wordt uitgeschakeld,
de koeling blijft aan en de afgekoppelde
kanalen worden weer opgenomen. Alle
monsters worden proportioneel met de
afvoer genomen. Bijelk meng- of steekmonster wordt in het apparaat één fles

Analoge ingangen:
4x zuurstof
4x temperatuur
3x chloride

lxpH
lx regenmeter
lxVenturimeter
lxe.m.debietmeter

Monsternameapparaat
Scanner
(extern)

l

Common carrier
interface

Analoge ingangen:
2x regenmeter
2x grondwaterstand
4xr.w.a.-afvoer
2x drainafvoer

Digitale ingangen:
4x aan-uitsensor

1

Event sense
kaart

Multiprogrammer

klok

interface

I
Common carri -T
inter face

Digitale
multimeter

i

l

1
Scanner

x

+

t
Interface bus

i

16 K-computer
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1
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Display
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Afb. 9 -Stroomschema van het bemhnsteringsproces.

Pomp en koeling
monstername-apparaat
aan; grondwaterstanden en drainafvoeren
loskoppelen

Afb. 8 - Datalogger.

Stop pomp monsternameapparaat.
Ga door met normale
scancyclus
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gevuld. De inhoud van een steekmonsterfles
wordt afzonderlijk geanalyseerd; maximaal 3
opeenvolgende mengmonsters worden eerst
gemengd voordat zeworden geanalyseerd.
In de opgaande flank van het afvoerverloop
en rond de afvoerpieken worden dus steekmonsters genomen, in de afgaande flank
mengmonsters. De 'first flush' wordt
daardoor nauwkeuriger bemonsterd dan de
rest van het afvoerverloop. In de first flush
immers zal de verontreiniging zijn
geconcentreerd en kunnen snelle fluctuaties
in de kwaliteit optreden. Alleen dan zijn veel
monsters noodzakelijk.
De lijst van te analyseren chemische
variabelen isintweestappen opgesteld; inde
testfase (1982) zijn de monsters op een zo
breed mogelijk spectrum van stoffen
onderzocht. Daarna zijn een aantal analyses
geschrapt of in uitgebreidere mengmonsters
bepaald.
Bij de samenstelling van de lijst is uitgegaan
van vijf aandachtsvelden:
1. bacteriologie;
2. zware metalen;
3. zuurstofhuishouding;
4. nutriënten;
5. organische verbindingen.
Na het mengen van de mengmonsters worden
in de testfase in alle monsters de volgende
bepalingen gedaan: MPN f a e c a l c c o l i ,
MPN faecale Streptococcen BZV=20, CZV,
N-Kjeldahl, N-NH 4 , N - N 0 3 . P-tot. P-P0 4 ,
DOC en Cl. Per twee of drie monsters wordt
één monster samengesteld voor de bepaling
van Fe, Pb,Cd, Zn, Cu en Cr. Vrijwel alle
bovengenoemde bepalingen worden herhaald
in samengestelde monsters die eerst zijn
gefiltreerd. In andere samengestelde
monsters vindt de bepaling plaats van het
drooggewicht, het asvrij drooggewicht. POC.
anion-actieve detergenten, BZV220,
BZVjJJ-nitrificatiegeremd, Ca, Mg,Na, Ka,
H C O , . S i O , , M P N salmoncll;a en polycyclische
aromaten.
Minerale olie wordt bepaald in met de hand
genomen monsters, vanwege het grote
monstervolume dat daarvoor benodigd is.
Vrijwel alle bepalingen vinden plaats op het
laboratorium van de Rijksdienst voor de
IJsselmeerpolders; polycyclische aromaten,
anion-actieve detergenten en MPN sa i mone n a
worden bepaald in het nabij gelegen RIZAlaboratorium. Langewachttijden door opslag
en transport worden daardoor voorkomen.
5. De handmatige metingen
Naast de geautomatiseerde metingen en
monsternamen worden metdehand monsters
genomen. Driesoorten vanmetingen worden
handmatig verricht:
a. een incident-programma;
b. een incidenteel programma;
c. een routine-programma.
Het incident-programma gaat van start
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wanneer een bui meer dan 5mm neerslag
ontwateren woonwijken, één ontwatert een
oplevert. Zo mogelijk noggedurende de bui parkeerplaats en één een industrieterrein,
worden 4regenwaterriolen eldersin Lelystad In de genomen monsters vinden dezelfde
bemonsterd. Twee van de vier
analyses plaats als in de monsters uit het

monstername-apparaat. aangevuld met de
temperatuur, de pH en het zuurstofgehalte.
Daarna worden op 4 plaatsen in de gracht bij
het Bastion watermonsters genomen: bij de
drie waterkwaliteitsmonitoren en op een
punt bovenstrooms daarvan. De monsters
van 2 van de 4 plaatsen zijn onderzocht op
alle bovengenoemde parameters aangevuld
met het doorzicht en het chlorofylgehalte. Op
de andere twee plaatsen wordteen beperkter
onderzoek doorgevoerd; zo blijven de
bepalingen in het filtraat achterwege. In de
nabije toekomst zal het incident-programma
worden uitgebreid met de bemonstering van
de regenwaterkwaliteit, waarbij met name
aandacht zal worden geschonken aan de
zware metalen.
Het incidentele programma omvat de
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analyse van bodemmonsters uit de gracht,
kartering van waterplanten, onderzoek van
straatvuil en rioolslib en van water en
sediment in kolken.
In het routine-programma worden één keer
per maand het grachtwater en het drainwater
bemonsterd en tegelijk worden de elektroden
geijkt. Het drainwater wordt geanalyseerd op
dezelfde stoffen alsde gracht, uitgezonderd
chlorofyl en MPN sa i mone n a . In eerste
instantie worden éénmaal per twee weken de
elektroden van de grachtmonitoren herijkt.
6. Meetresultaten; een voorbeeld
Indeafb. 10, 11en 12zijn de meetresultaten
weergegeven van een korte, felle bui die viel
op de middagvande 20eseptember 1982.De
afbeeldingen zijn bedoeld om een indruk te
geven van het functioneren van de meettechniek.
In afb. 10en 1 1 zijn de resultaten weergegeven vande regenmeting,de afvoermeting
en de bemonstering. De resultaten van de
chemische analyses zijn daarbij ingedeeld in
de groepen zuurstofhuishouding, nutriënten
(afb. 10)en metalen (afb. 1 1).De meeste
kwaliteitsvariabelen vertonen een identiek
beeld: rond de afvoerpiek worden hoge
concentraties waargenomen en in het
staartverloop lagere. Een aantal variabelen
hebben hun minimum echter niet in het
allerlaatste monster, maar in het monster
daarvóór.
De maxima van de meeste pollutogrammen
treden bij deze bui vlak na het afvoermaximum op; een uitgesproken 'first flush' is
in dit geval niet aanwezig. Het chloridegehalte en het ammoniumgehalte reageren
enigszins afwijkend. De hoge beginconcentraties doen vermoeden dat stagnant
water, dat zich in de leiding bovenstrooms
van het meetpunt bevindt en dat in open
verbinding staat met het grachtwater niet
geheel verdrongen isop het moment dat het
eerste monster wordt genomen.
Op een andere tijdschaal isin afb. 12de
gemeten reactie van de gracht opgenomen.
De nummers vandemonitoren staan vermeld
in afb. 1.Opgemerkt zij,dat monitor 1 de
kwaliteit van het uitstromende rwa-water
aangeeft. Ten tijde van dezebuiwasdegracht
geheel overdekt met eendekroos en dientengevolge zuurstofloos. Met het afstromende
regenwater wordtzuurstof inhet grachtwater
gebracht, die evenwel weer wordt
geconsumeerd.
De monitoren 2 en 3 reageren duidelijk later
en vertonen een kleinere variatie dan de
monitor indemeetput.Monitor 4blijft, zoals
verwacht, onbeïnvloed. Ook voor deze bui
blijkt de gekozen meetopzet goed te
functioneren.
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Commissie voor
Hydrologisch Onderzoek TNO
Verschenen CHO-publikaties
1. Verslagen enMededelingen vandeCHO
In de afgelopen maanden iseen drietal
nummers uit deze serie beschikbaar
gekomen. Hetzijn allereerst de nummers 29a
en 29b. die beide betrekking hebben op een
in 1980 gehouden ECE seminar met als
onderwerp: Economie instruments for
rational utilization of water resources.
1.1. 'Policy analysisfor thenational water
management of The Netherlands' (no. 29a).
De in dit nummer opgenomen bijdragen
hebben tevens gediend als achtergrondinformatie bij een op 2juni 1982 gehouden
technische bijeenkomst van de CHO met als
thema: Beleidsanalyse voorde landelijke
waterhuishouding.
1.2. 'Economie instruments for rational
utilization of waterresources' (no. 29b).
Hierin zijn de overige Nederlandse bijdragen
aan dit seminar opgenomen. Zijhebben geen
betrekking op de PAWN-study, maar
bevatten wel interessante informatie, die
waard was om alsnog te worden vastgelegd.
Deze beide boekjes zijn gratis te verkrijgen
bij het secretariaatsbureau van de CHO.
1.3. 'Methods and instrumentation for the
investigation ofground watersystems' (no.31).
Dit nummer bevat de proceedings van een
van 2-7 mei te Noordwijkerhout gehouden
internationaal symposium met als thema:
Methods and instrumentation for the
investigation of ground water systems. Dit
symposium werd georganiseerd door Unesco
(Nationaal Comité voor het Internationaal
Hydrologisch Programma, IHP) in samenwerking met TNO (Dienst Grondwaterverkenning TNO; Commissie voor Hydrologisch Onderzoek TNO).
De 60 papers werden verzameld in één band
van ruim 700 pagina's en tevens opgenomen
in de CHO-serie. De proceedings zijn alsnog

verkrijgbaar voor ƒ 75,-. te bestellen bij het
secretariaatsbureau van de CHO.
1.4. 'The role of thehydrology inthe International Water Decade' (no. 30).
Aan de verslaggeving van de in april 1983
gehouden 40e Technische Bijeenkomst van
de CHO wordt nog gewerkt.
2. Verklarende Hydrologische Woordenlijst
2.1. Hoofdstuk III. Atmosferisch water
Dit deel van de Hydrologische Woordenlijst
van de Gespreksgroep Hydrologische
Terminologie CHO-TNO isverschenen als
no. 8b. in de serie Rapporten en Nota's van
de CHO-TNO injuni 1983.Het rapport is
een vervolg op no. 8a..januari 1982, dat
bevat:
Hoofdstuk I. Water in de onverzadigde
zone;
Hoofdstuk II. Water in de verzadigde zone.
In deze rapporten zijn van de bovengenoemde onderwerpen die termen
omschreven, die niet op éénduidige wijze
worden gebruikt, of om andere redenen
aanleiding tot verwarring geven.
Bij de termen wordt vermeld: eventuele
synoniemen. Engelse vertaling, omschrijving,
dimensie en symbool.
Over enige tijd zal het laatste deel van de
woordenlijst verschijnen, namelijk:
2.2. Hoofdstuk IV. Oppervlaktewater
3. 'Grondwaterkwaliteit inrelatie met
onderzoek en beleid'
Dit verslag van de 3e CHO-studiebijeenkomst op 15maart 1983isverschenen als
no. 1 2 in de Serie Rapporten en Nota's
van de CHO.
Het bevat de samenvattingen van de
discussies, alsmede de twee inleidingen en de
aanbevelingen van de begeleidingscommissie
Grondwaterkwaliteit.
4. Overzicht Publikaties 1982ophydrologisch en waterhuishoudkundig gebiedvan
diverse bijde CHO aangesloten instellingen
Dit overzicht, samengesteld door mevr.
W. Schaap, isverschenen injuli 1983.
5. Overzicht vanrecentelijk binnengekomen
publikaties op hydrologisch en waterhuishoudkundig gebied (Ie halfjaar 1983)
bij:
• het Nationaal Comité voor het Internationaal Hydrologisch Programma (IHP);
• de Commissie voor Hydrologisch
Onderzoek TNO (CHO-TNO);
• het KNMI;
• Stichting IIASA Nederland.
6. Driemaandelijks Hydrologisch Overzicht
(I)HO)
Uitgave van de Contactgroep Archivering en

