Schone technologie ter bestrijding van de waterverontreiniging

Voordracht uit de 17e vakantiecursus in behandeling van afvalwater 'Wat de industrie doet', gehouden op 13 en 14 mei 1982 aan de TH Delft.

Het gaat echt niet goed met het milieu,
niet in Nederland, niet in Europa en niet
in de wereld. Het water, de bodem en de
lucht worden er niet schoner op en de
hoeveelheid afval die ontstaat wordt nog
steeds groter.
Met deze bezorgde uitspraak begint de
begrotingskrant 1982 van het Ministerie
van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,
terwijl teruggekeken wordt op 10 jaren
milieubeleid in Nederland.
Verder wordt er vastgesteld dat in die
periode in Nederland het gereedschap voor
het milieubeleid vrijwel is gereedgekomen.

DRS. F. VAN DEN AKKER
Ministerie van Volksgezondheid
en Milieuhygiëne

Als voorbeelden hiervan worden genoemd
de wetten die tot stand werden gebracht,
zoals de Wet verontreiniging oppervlaktewater, de Wet geluidhinder, de Afvalstoffenwet en de Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne.
Verder zijn er ontwerpen gereedgekomen
zoals: de Wet bodembescherming, de Wet
milieugevaarlijke stoffen, de Interimwet
bodemsanering en de Wet inzake milieueffectrapportage.
Voorts zijn er ook nog een aantal uitgewerkte beleidsvoornemens op schrift
gesteld zoals b.v.: de fosfatennota, de Nota
Sanering milieuhinderlijke bedrijven in de
woonomgeving, de Nota Milieuheffingen
en het SOo beleidskaderplan.
Met de invoering van deze wetten werd
het systeem van vergunningen en het
heffingenstelsel uitgebouwd.
De wijzigingen van inzichten met betrekking tot de aanpak van de milieuproblematiek en de ontwikkelingen in de wetgeving brachten ook verschuivingen in het
milieubeleid met zich mee. Namelijk van
het bestrijden van verontreiniging naar het
voorkomen van het ontstaan ervan.
Zo werd het voorkomen van het ontstaan
van afvalstoffen een toenemend belang toegekend. De eisen, die op grond van
bovengenoemde wetten werden gesteld,
stimuleerden het bedrijfsleven te gaan
zoeken naar processen die minder emissies
en afval tot gevolg hebben.
Bij de rijksoverheid groeide het besef om
in samenwerking met de industrie en de
wetenschap kennis te ontwikkelen om het
produktiegebeuren schoner te doen plaatsvinden. Dit leidde bij de overheid tot een
beleid, dat gericht is op de bevordering

van de ontwikkeling en toepassing van
schone technologie en van hergebruik. Het
begrip 'schone technologie' of 'milieuvriendelijke technologie' is op zich genomen niet nieuw. De laatste jaren wordt
door de overheid en industrie dit begrip
gehanteerd voor de kennis over apparaten,
technieken, processen en produkten die kan
leiden tot een toepassing waarbij geen of
vermindering van milieubelasting optreedt.
Het werkgebied van schone technologie
grijpt aan op vele punten van de grondstoffen-produktie-produkt-verbruik-afvalketen.
Schone technologie kan in dit licht gezien
ook omschreven worden als die kennis
over technieken die samenhangt met
systemen waarbij er minder grondstoffen
nodig zijn, minder energie wordt gebruikt
en bij gelijkblijvend consumptieniveau
minder milieubelasting optreedt.
Schone technologie op deze wijze gezien
speelt zich maar ten dele af binnen de
fabriekspoort waar de praktische toepassing van kennis en middelen leidt tot de
gewenste produkten en veelal niet gewenste,
maar meestal onvermijdelijke, emissies en
afval.
Sommige ondernemers menen dat de
milieuwetgeving verstorend werkt op het
Nederlandse investeringsklimaat.
(Recent rapport van Mc. Kinsey en Cy
P. Winsemius en M. Geldens).
Volgens dit rapport zijn de gemiddelde
kosten ten gevolge van milieuvoorzieningen
op jaarbasis ƒ 1.300,- per werknemer, met
uitschieters naar boven bij energievoorziening, basismetaal- en chemische industrie.
Als ik dit soort verhalen lees, denk ik
vaak: waarom heeft men er zo'n behoefte
aan de kosten voor milieuvoorzieningen
zo apart te zetten ?
Men rekent toch ook niet uit wat de
jaarlijkse kosten zijn per werknemer voor
sanitaire voorzieningen in bedrijven of
voor voorzieningen voor nette en schone
eetgelegenheden voor het personeel ?
Is dit dan zoveel anders ?
Door milieuvoorzieningen worden er toch
garanties geboden voor een leefbaar milieu
op langere termijn ?
Of behoeven wij ons geen zorgen te maken
voor de gezondheid van onze kinderen
en onze kinds-kinderen ?
Hetzelfde rapport stelt dat de milieuinvesteringen de komende tijd scherp
zullen oplopen.
Hiertegenover zou ik willen stellen dat dit
helemaal niet hoeft, mits men maar tijdig
overschakelt op schone technologie.
Neem het voorbeeld van Gist-Brocades.
Dit bedrijf moest voorzieningen treffen de

waterverontreiniging terug te dringen op
een termijn van een aantal jaren.
Door de ontwikkeling van schone technologie en tijdige toepassing daarvan heeft
het bedrijf van de nood een deugd gemaakt.
Het heeft namelijk een nieuwe anaerobe
zuiveringstechnologie ontwikkeld, waarmee
geld te verdienen valt en 5-10 % van het
eigen energieverbruik wordt terugverdiend.
Hoe staat het met de situatie in het
buitenland ?
McKinsey noemt de vergelijking met het
buitenland moeilijk omdat de cijfers daarvoor zouden ontbreken.
Kijk ik echter naar Duitsland en ga ik
daarbij eens na welke voorzieningen de
Duitse industrie treft om bijvoorbeeld de
reiniging van rookgassen van kolengestookte elektriciteitscentrales verregaand
te realiseren, dan lijkt mij dat meer dan
er in Nederland thans nog gebeurt.
Naar mijn mening behoort de volgende
vraag centraal te staan.
Wat is gezien de economische haalbaarheid
en de keuzemogelijkheid uit verschillende
alternatieve technologieën de goedkoopste
en de schoonste technologie ?
En als die combinatie niet zonder meer
uit de gegevens is te halen dan moet de
vraag beantwoord worden: hoe is die
optimale combinatie wel te realiseren ?
Er blijkt in de praktijk dan heel veel
mogelijk.
Door deze vragen als uitgangspunt te
kiezen zal het bedrijfsleven zelf kunnen
voorkomen dat in de toekomst steeds
strengere milieu-maatregelen moeten
worden genomen.
Over schone technologie wordt vanuit het
midden- en kleinbedrijf nogal eens de
klacht gehoord dat men zich geconfronteerd
voelt met milieumaatregelen die problemen
voor die bedrijven oproepen waarvoor de
kennis om die problemen zelf op te lossen
ontbreekt.
Ik zie hier een interessante taak voor
universiteiten, hogescholen en de adviesbureaus om voor het milieu en de bedrijfsvoering optimale oplossingen aan te bieden.
Bedrijven reageren ook nogal eens dat er
geen geld is voor verbetering van produktieprocessen omdat de produktiekosten
met vroeger vergeleken zo sterk gestegen
zijn, doordat de energieprijs en de milieukosten zo sterk zijn toegenomen. Er bestaat
hier en daar zelfs de neiging om te
bepleiten dat er wel minder prioriteit
gegeven zou kunnen worden aan de
uitvoering van milieumaatregelen.
Dan wordt het argument gehanteerd dat
de economische situatie van het bedrijfsleven zodanig is verslechterd dat kosten
voor voorzieningen ter bescherming van

IloO(15) 1982, nr. 20

het milieu de concurrentiepositie van bedrijven zou aantasten. Ik denk hierbij aan
het rapport* van de Commissie Wagner.
Hierover zou ik het volgende willen
opmerken.
Neem eens een willekeurig produktieproces
dat momenteel nog wordt toegepast; bijvoorbeeld de bereiding van aardappelzetmeel.
De meest recente vernieuwingen aan een
dergelijk produktieproces zijn ontwikkeld
zo'n vijf tot tien, tot misschien wel twintig
jaar geleden. In die tijd rekende men bij
de afweging voor de proceskeuze met
geheel andere gegevens dan thans het geval
zou zijn. Denk bijvoorbeeld aan de lage
energieprijs. Aan het oplossen van milieuproblemen werd toen nog maar schoorvoetend aandacht gegeven.
Als voorwaarde voor het kiezen van een
nieuw of verbeterd produktieproces werden
destijds vrijwel uitsluitend economische
criteria gehanteerd.
Dit leidde tot een situatie van hoge mate
van verontreiniging en een verspilling aan
energie en grondstoffen. Gedwongen door
de ontwikkelingen op milieugebied werd de
ergste vorm van verontreiniging bestreden
met toegevoegde technieken zoals stofvangers, vet- en olievangers, wassers,
indampinstallaties en andere nazuiveringsinstallaties. De bouw van waterzuiveringsinstallaties die meestal volgens het aerobe
systeem werkten is daar een bekend voorbeeld van.
De meeste van deze additionele technologie
leidde tot hogere kostprijzen en verzwakte
derhalve de concurrentiepositie.
Het kan echter ook anders.
Stel dat wij er van uitgaan dat het juist
is dat het bedrijfsleven als centrale doelstelling heeft dat het produkten wil maken
en die tegen een concurrerende prijs op de
markt wil blijven brengen. Dan zal dat
inderdaad meebrengen dat een lage kostprijs daarvoor een voorwaarde is. Maar het
zijn niet meer alleen economische voorwaarden die bepalen welk produktieproces
daarvoor gekozen wordt; andere randvoorwaarden verdienen daarbij tegenwoordig
ook gesteld te worden. Ik denk hierbij in
de eerste plaats aan de milieuvoorwaarden.
— Een produktieproces dient zo weinig
mogelijk milieuverontreiniging te veroorzaken op zowel korte als langere termijn.
— Voor de keuze van een proces zal
gezocht moeten worden naar oplossingen
die bij een rationeel beheer van energie
en grondstoffen een minimale milieubelasting meebrengen.
* Een nieuw industrieel élan.
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Afb. 1 - Schema voor rookgasontzwaveling.

— Processen dienen van de meest moderne
technologie gebruik te maken om ook de
concurrentiepositie op langere termijn te
kunnen handhaven.
— Bij de proceskeuze zullen effecten van
langere termijn, zoals het voorkomen van
ongewenst afval in het water en op de
bodem meegerekend dienen te worden.
Daarnaast dient er voor de proceskeuze
ook rekening gehouden te worden met de
vernieuwde inzichten met betrekking tot
zaken als werkgelegenheid en andere sociale
factoren. Indien dit niet gebeurt zal de
maatschappij na verloop van tijd geconfronteerd worden met de gigantische
rekening van handelingen die in het recente
verleden tot ophoping van gevaarlijke
stoffen op en in de bodem of het water
aanleiding hebben gegeven. Uit de gebeurtenissen in Lekkerkerk, Wierden en Volgermeerpolder hebben wij geleerd dat indien
men tijdig schone technologie had toegepast
met een fractie van de huidige kosten, de
hele ellende had kunnen worden voorkomen. De rijksoverheid heeft daarom
gemeend dat naast het pakket bestaande
milieumaatregelen als essentieel element
voor het milieubeleid geldt dat bij het
bedrijfsleven en alle betrokkenen bij het
produktie-gebeuren de bevordering van het
ontwikkelen en toepassen van schone technologie, alsmede van hergebruik, wordt
nagestreefd.
Onder de bovengenoemde voorwaarden
hoeft dat niet te leiden tot een verzwakking
van de concurrentiepositie en dus tot
relatief te hoge kostprijzen voor Nederlandse produkten.
Integendeel !
Door het ontwikkelen en toepassen van
moderne doelmatige schone technologie
kan het Nederlandse bedrijfsleven zich een
voorsprong opbouwen. Een voorsprong die
zal kunnen leiden tot commercialisatie van
in Nederland opgebouwde know-how op
het gebied van het milieuvriendelijk pro-

duceren. Het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne heeft die stimulering
van de ontwikkeling van schone technologie
samen met andere departementen zoals van
Economische Zaken, van Verkeer en
Waterstaat en van Landbouw en Visserij
enige jaren geleden krachtig ter hand
genomen.
Enkele voorbeelden daarvan zou ik willen
noemen:
Eén van de meest sprekende voorbeelden
is wel de ontwikkeling van de anaerobe
zuiveringstechniek voor afvalwater. Deze
vorm van zuivering heeft tot voordeel dat
met deze technologie de organische fractie
van afvalwater kan worden omgezet in
methaangas. Deze techniek geeft weinig
stank en vraagt ten opzichte van de
vroegere aerobe zuiveringstechnieken weinig
investeringskosten en ruimte. Mede door
de financiële steun van het Ministerie van
Volksgezondheid en Milieuhygiëne wordt
deze technologie thans op grote schaal
toegepast, zoals bijvoorbeeld bij CSM en
AVéBé. Andere bedrijven staan te trappelen om deze technologie ook voor hun
afvalwaterproblematiek toe te passen.
Zoals bijvoorbeeld de groente- en fruitverwerkende industrie, de zuivelindustrie
en ook de chemische industrie.
Maar de ontwikkelingen mogen niet
stilstaan.
Ik ben er van overtunigd dat ook de
anaerobe zuivering nog verder ontwikkeld
kan worden. Ik denk daarbij bijvoorbeeld
aan een mogelijke verbetering door vergroting van capaciteit, verhoging van het
rendement en het toepasbaar maken van
deze ontwikkeling voor soortgelijke
toepassingen in andere bedrijfstakken.
Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan het vergisten van vaste afvalstoffen die een hoog
organisch stofgehalte hebben zoals bijvoorbeeld de mestoverschotten, stro en
andere organische en afvallen uit de
landbouw.
Een ander voorbeeld ligt op het terrein
van de energievoorziening.
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Door het weer gaan gebruiken van kolen
op grote schaal zullen er nieuwe doelmatige en schonere technologieën nodig
zijn dan voor de vroegere conventionele
verbranding van kolen werden gebruikt.
Een aantal technologieën komen hierbij
ter sprake zoals bijvoorbeeld rookgasontzwaveling bij conventioneel gestookte
centrales, de kolenvergassing voor de
bereiding van kolengas en daarvan af te
leiden verbindingen en de wervelbedverbranding voor het verbranden van kolen
op industriële schaal.
Bij al deze voorbeelden waar andere
sprekers ook over zullen spreken hangt
de toepasbaarheid samen met de oplossing
van de milieuproblematiek.
Zoals bekend zal de centrale van PGEM
te Nijmegen rookgasontzwaveling gaan
toepassen. Bij deze demonstratie-eenheid
komen bij de verbranding van kolen grote
hoeveelheden vliegas en gips beschikbaar
(zie afb. 1). Het is voor het milieubeleid
van groot belang dat dit soort afvalstoffen
verder worden verwerkt en bewerkt tot
Produkten die weer kunnen worden toe-

gepast. Het bedrijfsleven dient zich vroegtijdig te realiseren dat voor deze komende
ontwikkeling nog veel onderzoek dient te
worden verricht om uit de bijprodukten
van deze processen waardevolle nuttig te
gebruiken produkten te maken en daardoor
te voorkomen dat deze als afval ergens
zullen moeten worden gedeponeerd met
alle problemen die daaraan verbonden
zitten. Door dit soort reststoffen een toepassing te geven wordt tevens voorkomen
dat elders andere grondstoffen vandaan
gehaald moeten worden.
Er zijn nog vele andere voorbeelden van
milieuvriendelijke technologie te noemen.
Het bijgaand overzicht (afb. 2) geeft een
beeld van de projecten op het gebied van
schone technologie die de afgelopen jaren
door de rijksoverheid met een financiële
bijdrage zijn gesteund.

schonere processen te ontwikkelen. Op
langere termijn zal het Nederlandse bedrijfsleven daar zelf de vruchten van
plukken. Immers de Japanse situatie heeft
bewezen dat deze stelling juist is. Daar was
men gedwongen een strenger milieubeleid
te voeren hetgeen geleid heeft tot toepassing van schone technologie. Deze technologie blijkt thans een interessant verkoopprodukt in het buitenland. De rijksoverheid ziet het verlenen van stimuleringssubsidies aan de ontwikkeling, toepassing
en demonstratie van schone technologie
als een mogelijkheid het bedrijfsleven te
prikkelen wat grotere risico's te nemen om
milieuvriendelijke innovatieve technologie
te ontwikkelen. Voor deze stimulering
beschikt de rijksoverheid naast de milieumaatregelen over verschillende financiële
stimuleringsregelingen.
Daarvan zou ik willen noemen:

Met deze voorbeelden heb ik willen
aangeven dat er van het milieubeleid en
zeker van een preventief milieubeleid een
stimulerende werking kan uitgaan naar het
bedrijfsleven om hen aan te zetten nieuwe

1. De regeling milieuvriendelijke technologie.
Deze regeling is door V & M in samenwerking met het ministerie van Econo-

me. 2 - Overzichtvan de Commissie Milieu en Industrie,werkgroepen en projecten op watergebied.

StuurgroepBestrijding
Waterverontreiniging bijdeBron

Stuurgroep Luchtverontreiniging

Werkgroep
Anaërobe
Zuivering

•Aëroob/Anaëroob
afbraakproces (Gi3t-B)
•A.Z.vlees-envleesvorw.
ind.(Stroomberg)
•A.Z.groente-enfruitverw.
ind.(IBVL)
- Zuiveringsprograniria
(AVéBê)
• A.Z. d e s t r u k t i e b c d r i j v e n
(Gekro)
•AfbraakwegenA.Z.(UvA)
•A.Z.nitrofuranenprod.

(Orphaholl)
- A.Z. r e c r e a t i e t e r r e i n e n
(Recron)
- Vorming/desintegratie
k o r r e l i g , s l i b (LH)
- Tweetraps anaëroob
v e r g i s t e n (Zegwaard)
- ünderz. naar f a k t o r e n van
n i e t - t e c h n i s c h c aard b i j
s l i b r e t e n t i e (LH)
• A.Z'. p e r c o l a t i e w a t e r
stortplaatsen (urontmij)
•A.Z.industrieelafvalwater

(eau

Werkgroep
Fosforzuurgips

Werkgroep
Textielindustri«

•Verwerking fosfo-Ondiepegravure-druk
gipsincement (Intron) (Vezelinst./TNO)
•Verwerking fo3fogips,
vliegasencementin
wegenbouw (Windmill)

Vervanging sterkproces
menggarens
(Vezelinst./TNO)

Werkgroep
Leerindustrie

•Cr-verwijdering
(ILS'TNO)
•Verw.organische
Verontreiniging
(ILS'TNO)
Demoprojecten
leerlnd.(ILS/TNO)

Werkgroep
H-verwijdering

•CoördinatieNverwijdering
(Krachtwerktuigen)
Nitrificatie/Denitrificatie (DSM)
Ammoniakstrippen
(AVéBêI

Werkgroep
Verwerking
ZwareMetalen

•Blauwpassiveren
(vanRemmen)
-Ver-v.CddoorAL
(Heginl
•Terugw.zwaremetalen
m.b.v.ionenwisseling
(MI/TNO)

-Membraanfiltratie (THT)
-Toep.Al-houdendeafvalst.
afvalwaterzuiv.(TAUW)
-Waterzuiv.Moutfabriek
(JosHendrikx-Crijns)
-Vern.procestechn.milieubel.
(Celatine)

•Stoomstrippen (DSM)
-Luchtstrippen (LH)

•Verwerkingvan beitsloog-Analysemeth,chem.enhyg.
(Bamroens)
kwal.melk (Melkcontroleatat.)
- Valorisatievanvlokkingsslib
(IVVO)
- Beperking w a t e r v e r o n t r e i n i g i n g
h u i d l i j m p r o d . (Trommelen)
- Toep. brüdencond. z u i v e l i n d .
( V i j f Heerenlanden)
- Hergebruik' t a r r a

(KSH)

- Composteren vaste s l a c h t h u i s a f v a l l e n (krachtwerktuigen)
- Membraanfiltratie i n galv. i n d .
{MTC)
-Kat.dechlorering vl.chem.
afvalstoffen IKTII
- Zinkregeneratieproces
(Enka-Clanzstoff)
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te passen dan achteraf geconfronteerd te
worden met de nare en dure consequentie
om op grote schaal schoonmaak technologie
te moeten toepassen.
Met de bevordering van schone technologie
tracht de rijksoverheid te bereiken dat
milieuverontreiniging wordt voorkomen
door de bestrijding aan de bron ter hand
te nemen. Voorkomen van deze verontreiniging door doelmatige en milieuvriendelijke produktieprocessen vermindert het
aanbod van de vraag naar primaire grondstoffen bij behoud van dezelfde hoeveelheid nuttig te gebruiken produkt.
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Afb. 3 - Communicatieschema voor het milieu- en natuuronderzoek.

mische Zaken ontworpen. Deze is vooral
gericht op projecten op commerciële schaal
met een ontwikkelings- en demonstratiekarakter.
2. De regeling waterprojecten op het
gebied van schone technologie.
Deze regeling richt zich op de ontwikkeling
van procesgeïntegreerde systemen en
nieuwe technieken waarover nog onderzoek
op klein technische schaal dient te worden
verricht. Deze regeling is opgezet door de
departementen van V & M, V &W, EZ
enL&V.
3. De EG-regeling in het kader van het
milieu-onderzoekprogramma.
De Europese Gemeenschap heeft een
regeling ontworpen voor de financiering
van projecten op het gebied van de schone
technologie. Ongeveer een kwart van het
milieu-onderzoek zal aan schone technologie worden besteed.
Voor een goed breed draagvlak om zoveel
mogelijk betrokkenen te motiveren voor
toepassing van schone technologie te
werken, is een goede samenwerking tussen
wetenschap, overheid en industrie van
belang.
Deze samenwerking heeft onder andere
vorm gekregen door de instelling van de
Commissie Milieu en Industrie.
De Commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de industrie via de Raad
van Nederlandse Werkgevers VNO /NCW,
het onderzoek en de overheid. De Commissie adviseert de Directeur-Generaal voor
Milieuhygiëne over projecten op het gebied
van de schone technologie. In het kader

van deze commissie bestaan twee stuurgroepen, de Stuurgroep Bestrijding Waterverontreiniging bij de Bron en de Stuurgroep Luchtverontreiniging. Het bijgaande
(afb. 2) overzicht geeft aan welke onderwerpen in het kader van de Commissie
Milieu en Industrie worden behandeld.
Daar het milieu-onderzoek op vele verschillende plaatsen gebeurt en veelal door
verschillende instanties wordt uitgevoerd
bleek er behoefte aan de versterking van
de centrale coördinatie op dit gebied. Dit
heeft geleid tot de instelling van de Raad
voor het Milieu- en Natuuronderzoek
(RMNO). Deze raad, die in mei 1981 werd
ingesteld, heeft tot taak gekregen een
programma in hoofdlijnen op te stellen
voor het milieu- en natuuronderzoek.
Het ligt in de bedoeling dat deze sectorraad voor het Milieu- en Natuuronderzoek,
die vergelijkbaar is met andere raden, zoals
de Raad voor het Energie Onderzoek en
de Nationale Raad voor Landbouwkundig
Onderzoek, de rijksoverheid zal adviseren
over het te voeren onderzoekbeleid op
landelijk niveau. Het nationale onderzoekprogramma en de deelprogramma's, die in
dit kader ontwikkeld worden dienen bij te
dragen aan een betere afstemming van
onderzoekactiviteiten op het milieu- en
natuurgebied.
Het bijgevoegde schema geeft een beeld
hoe naar mijn mening de communicatie
over het milieu-onderzoek kan verlopen.
(Afb. 3).
Samenvattend zou ik willen stellen dat het
beter is tijdig voor acceptabele kosten
schone technologie te ontwikkelen en toe

Examens Uniediploma's
Cultuurtechniek/Milieubeheer
Vanaf 1 oktober 1982 kunnen op
Alexander Gogelweg 8, Postbus 29740,
2502 LS 's-Gravenhage, telefoon 070 469797, aanmeldingsformulieren worden
aangevraagd voor de half maart 1983 af te
nemen examens ter verkrijging van:
a. het Hoger Uniediploma Cultuurtechniek;
b. het Hoger Uniediploma Milieubeheer.
Kandidaten, die reeds aan één of meer
tentamens hebben deelgenomen, doch hun
studie nog niet hebben voltooid, krijgen
begin oktober 1982 automatisch een aanmeldingsformulier toegezonden.
De aanmeldingstermijn sluit op 1 december
1982.
Kandidaten die wensen deel te nemen aan
de examens voor het Middelbaar Uniediploma Cultuurtechniek of het Voorbereidend examen voor de Hoger Uniediploma's Cultuurtechniek en Milieubeheer,
dienen zich rechtstreeks aan te melden
bij de Koninklijke PBNA vóór 1 december
1982.
Inlichtingen over de opleiding voor deze
examens kunnen worden ingewonnen bij
de Koninklijke PBNA, Velperbuitensingel 6,
te Arnhem, telefoon 085 - 71 6151.
• •
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