Virologisch onderzoek van drinkwater en oppervlaktewater in
Nederland in de periode 1978-1980
Deel 2
Voordracht uit de 34c vakantiecursus in drinkwatervoorziening 'Microbiologx bij de waterbereiding', gehouden aan de TH Delft op 7 en 8 januari 1982.

Inleiding
Niettegenstaande het grote virusverwijderende vermogen dat wordt toegedacht aan
zuiveringssystemen, die bij de bereiding van
drinkwater uit oppervlaktewater worden
toegepast, werden in het buitenland virussen
aangetoond in drinkwater dat volgens conventionele methoden, inclusief desinfectie,
was bereid. Bovendien bleek, dat het feit,
dat water aan de bacteriologische kwaliteitseisen voldoet, geen garantie is voor
de afwezigheid van virussen (zie tabel III,
deel 1).
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Na f i l t r a t i e wordt h e t f i l t e r g e ë l u e e r d
met een o p l o s s i n g van v l e e s e x t r a c t (3 %
in t r i s b u f f e r , pH 9 , 3 ) ; 2 x 300 ml.
I I ORGANISCHE FLOCCULATIE ( l i t . 6)
e l u t i e v l o e i s t o f (600 ml) aanzuren t o t
pH 3 , 5 - 4 , 0 , waarbij vlokvorming o n t s t a a t
koel transporteren naar laboratorium
i n v r i e z e n b i j -70 °C

Naar aanleiding van de bevindingen in het
buitenland werd eind 1971 de Commissie
Virologie van het KIWA opgericht met de
opdracht om na te gaan of virologisch
onderzoek in de toekomst deel zal moeten
gaan uitmaken van de routinematige
kwaliteitscontrole van drinkwater bereid
uit oppervlaktewater.
In het kader van het onderzoek dat door

ontdooien
c e n t r i f u g e r e n (3000 c)
sediment opnemen i n r e b u f f e l ' (0,15 M; pH 9)
a n t i b i o t i c a toevoegen
neutraliseren
e i n d c o n c e n t r a a t (20 ml) e n t e n op BGTi-cellen

Afh. 1 - Schematische weergave van de concentratietechnieken.

de Commissie wordt begeleid, zijn allereerst
concentratietechnieken, die nodig zijn om

Foto 1 - Diverse onderdelen van de concentratieprocedure voor het verwerken van grote volwnina
water.

kleine aantallen virussen in grote volumina
water te kunnen aantonen, geoptimaliseerd.
Dit onderzoek maakt sinds 1976 deel uit
van het VEWIN-speurwerkprogramma dat
door het KIWA wordt uitgevoerd. Eind
1978 werd een begin gemaakt met het
toepassen van de ontwikkelde methodieken
in de praktijk. Hiertoe werden zes waterleidingbedrijven, die op verschillende
wijzen drinkwater bereiden uit oppervlaktewater, geselecteerd. Bij ieder bedrijf werd
niet of gedeeltelijk gezuiverd water, water
'af pompstation' en water in het distributiegebied in de periode december 1978 tot
april 1980 elk 5 tot 10 maal bemonsterd.
Naast het virologisch onderzoek werd ook
onderzoek naar de aanwezigheid van
bacteriën, die indicatief zijn voor faecale
verontreiniging, uitgevoerd.

Materialen en methoden
Concentratietechnieken
Omdat het aantal virussen in water klein
is, moeten voorafgaand aan de eigenlijke
bepaling concentratietechnieken worden
toegepast. Hierbij wordt adsorptie van
virussen aan filtermateriaal bewerkstelligd
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bij een lage pH en in aanwezigheid van
twee- of driewaardige kationen. gevolgd
door elutie bij een hoge pH in een
eiwitrijke oplossing. Wanneer een tweede
concentratietrap noodzakelijk is, wordt
organische flocculatie toegepast.

Bij het onderzoek naar de aanwezigheid
van virussen in drinkwater werden volumina
van 500 liter verwerkt (afb. la). De onderzochte volumina niet of gedeeltelijk gezuiverd water varieerden van 0,25 liter tot
400 liter en werden afhankelijk van het
volume verwerkt volgens afb. la of lb.
De rendementen van de toegepaste concentratiemethodieken a en b waren gemiddeld
respectievelijk 50 en 63 %. Deze percentages werden verkregen door toevoeging
van poliovirus type 1'Glaxo'(50-100 plaque
forming units) aan respectievelijk 500 liter
leidingwater en 1 liter gesteriliseerd
oppervlaktewater.

Afb. 2 - Vermeerdering
virussen.

van apeniercellen

Celvermeerdering en viruskwantificering
Voor de vermeerdering van geïsoleerde
virussen werd gebruik gemaakt van BGMcellen, een continue apeniercellijn van de
Afrikaanse groene aap (Cercopithecus
aethiops), die bij 37 °C werden gekweekt.
De viruskwantificering gebeurde volgens
de PFU-methode, waarbij virusplaques als
kleurloze ronde plekken tegen een rode
achtergrond van levend celmateriaal zijn
te tellen. Het aantal plaques is een maat
voor het aantal virussen in het entmateriaal.
De geïsoleerde virussen werden voor
typering naar het Rijksinstituut voor de
Volksgezondheid (Afdeling Virologie)
gezonden.

en

1 = monolayer apeniercellen (foto 2): 2 = celsuspensie verkregen door trypsiniseren van 1;
3 = cellen van 2 verdeeld over meerdere flessen;
4 = celsuspensie van 3 uitgegroeid tot monolayer:
5 = beenten van 4 met concentraat van watermonster, dat virussen (• ) bevat; 6 = ontstaan van
plaques door virusvermeerdering (foto 3); 7 =
bevestiging van de plaques door bepaling van
het cytopaihologisch effect (CPE) op apeniercellen (foto 4).
Foto 3 - Virusplaques

in

apeniercellen.

Foto 2 - Monolayer

apeniercellen.

Foto 4 - Cytopaihologisch

effect (CPE) veroorzaakt

door virusvermeerdering

in

apeniercellen.
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Bacteriologisch onderzoek
Naast virologisch onderzoek werd tevens
de bacteriologische gesteldheid van het
water bepaald door middel van onderzoek
naar de aanwezigheid van bacteriën van de
coligroep, thermotolerante bacteriën van de
coligroep en faecale Streptococcen. Dit
onderzoek werd door de Duinwaterleiding
van Den Haag uitgevoerd. Met behulp van
membraanfiltratie werden volumina van
ten hoogste 500 ml verwerkt. Voor de
bepaling van de bacteriën van de coligroep
werd gekweekt op Membrane Enriched
Teepol Agar, waarna werd bevestigd in
Brilliantgroen gal lactose bouillon bij 37 °C
voor de bepaling van het totale aantal
bacteriën van de coligroep en bij 44 °C
voor de bepaling van het aantal thermotoleranten. Faecale Streptococcen werden
gekweekt op KF-streptococcus agar en
bevestigd op Brain Heart Infusion Agar,
gevolgd door de katalaseproef.

plus leidingwater DWL-Den Haag ( 1 : 1 1 : 4)
distributie (III).

(GWG), pompstation de Punt: Drentse Aa
I
coagulatie en vlokverwijdering
beluchten
snelfiltratie
langzame zandfiltratie
II

Gemeentelijk Waterbedrijf Groningen

Afb. 3 - Resultaten voorgezuiverd Lek-water (WRK, GWA).
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Zuiveringsschema s, plaats van de
monsterpunten en monstername
Bij zes waterleidingbedrijven, die drinkwater
bereiden uit oppervlaktewater, werden op
drie plaatsen per bedrijf monsters genomen, namelijk het niet of gedeeltelijk gezuiverde water (I), water na de zuivering
(eventueel vóór de veiligheidschloring) (II)
en water in het distributiegebied (III). De
monsterpunten zijn aangeduid in de hierna
weergegeven zuiveringsschema's van de
betreffende bedrijven.
Gemeentewaterleidingen (Amsterdam)
(GWA), pompstation Leiduin; Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland
(Nieuwegein): Lek
coagulatie en vlokverwijdering
snelfiltratie
transportchloring
I
duininfiltratie
beluchten, actieve kool, loog
snelfiltratie —
.langzame zandfiltratie
II
veiligheidschloring.
distributie (III).
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C : 11-100 PFU.
Di>100PFU

) bacteriën van de coligroep, totaal E3 en thermotolerant
fecale Streptococcen E3.
» aantal bacteriën per liter kleiner dan 10.

Afb. 4 - Resultaten IJsselmeerwater (PWN).
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Provinciaal Waterleidingbedrijf NoordHolland (PWN) - pompstation Andijk:
IJsselmeer
microzeven (35 mu) - —
I
breekpuntschloring
coagulatie
- snelfiltratie
en vlokverwijderingkoolfiltratie
veiligheidschloring (C10.>
+ Cl 2 )
II
distributie (III).

107n

10J-

10-'
10'

Goudse Waterleiding Maatschappij (GWM),
pompstation Rodenhuis: Lek
oeverfiltratie
I
beluchten
snelfiltratie
II
distributie (III).
Westlandsche Drinkwater Maatschappij
(WDM), pompstation Monster: oppervlaktewater (Heemraadswater) I
duininfiltratie - — beluchten
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bedrijf Brabantse Biesbosch: Maas.
spaarbekken '130'
+NaOH_
transportspaarbekken 'Petrusplaat'—
chloring
I
coagulatie en vlokverwijdering
ozonisatie
coagu

40 % + 60 % grondwater
veiligheidschloring
distributie (IlF).
Drinkwaterleiding Rotterdam (DWL-R),
pompstation Kralingen; Waterwinning-

VIRUSSEN
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In de periode van december 1978 tot april
1980 werden alle hierboven aangegeven
monsterpunten elk 5 tot 10 maal bemonsterd, gelijkmatig over de tijd verdeeld.
Resultaten
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Afb. 5 - Resultaten oppervlaktewater Westland (WDM).
Afb, 6 - Resultaten Drentse Aa-water (GWG).
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Virologische en bacteriologische resultaten
van het onderzoek van drinkwater
In geen van de 102 monsters drinkwater
van elk 500 liter kon virus worden aangetoond. Het betrof hier 42 monsters van
water na de zuivering (bij GWA en GWG
voor de veiligheidschloring) en 60 monsters
uit het distributiesysteem. Dit betekent, dat
in deze gevallen de zuivering de virussen
afdoende heeft geëlimineerd en er geen
herbesmetting in het distributiegebied is
opgetreden. Evenmin werden in de onderzochte drinkwatertypen (monsters van
500 ml) thermotolerante bacteriën van de
coligroep aangetroffen.
Virologische en bacteriologische resultaten
van het onderzoek van niet of gedeeltelijk
gezuiverd oppervlaktewater
In voor duininfiltratie bestemd Lekwater,
dat door de WRK wordt voorgezuiverd,
werd een grote verscheidenheid aan virussen
aangetoond. De grootste aantallen werden
in de winter geïsoleerd (afb. 3). Hoewel het
niet waarschijnlijk is, dat de transportchloring, die wordt toegepast wanneer de
watertemperatuur hoger is dan 10°C, de
oorzaak is van het niet aantoonbaar zijn
van virussen in de zomermaanden, is de
invloed ervan op de bacteriën van de
coligroep en de faecale Streptococcen
duidelijk merkbaar.
De toegepaste technieken bleken niet geschikt voor virologisch onderzoek van
Ilsselmeerwater na passage door microzeven, omdat dit water teveel stoffen
bevatte, die toxisch waren voor het celmateriaal. Er werden dan ook geen virussen
geïsoleerd, hoewel uit de bacteriologische
gegevens bleek, dat het water duidelijk
faecaal was verontreinigd (afb. 4).
In geen van de monsters Lekwater na
oeverfiltratie, werden virussen aangetoond,
waarbij volumina van 28 1.(lx), 1001.(5x)
en 400 1.(lx) werden onderzocht. Evenmin
konden bacteriën van de coligroep worden
geïsoleerd. Hetzelfde gold voor faecale
Streptococcen, één monster uitgezonderd.
In het oppervlaktewater in het Westland
werden herhaaldelijk virussen aangetoond,
met name in de wintermaanden. Dit water
bleek bovendien steeds in sterke mate
faecaal verontreinigd te zijn afb. 5).
Uit het water van de Drentse Aa werden
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Afb. 7 - Resultaten voorgezuiverd Maas-water (DWI.-R).

gedurende bijna het gehele jaar virussen
geïsoleerd. De aantallen waren 's zomers
evenwel laag. Bacteriën, die indicatief zijn
voor faecale verontreiniging waren steeds
in grote aantallen aanwezig (afb. 6).
Slechts in één van de monsters Maaswater,
dat na voorzuivering door het Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch wordt
aangevoerd in Rotterdam, kon virus (1 PFU
in 100 liter) worden aangetoond. In dit
monster werden geen thermotolerante
bacteriën van de coligroep aangetroffen
(minder dan 10 per liter). Het totale aantal
bacteriën van de coligroep bedroeg 12 per
liter en het aantal faecale Streptococcen
30 per liter (afb. 7).

lende virustypen aangetoond (tabel I). De
aantallen geïsoleerde virussen moeten om
de eerder genoemde redenen als minima
worden beschouwd. Daar bovendien twee
concentratietechnieken, afhankelijk van de
te verwachten virusbelasting, door elkaar
werden gebruikt, is de onderlinge vergelijkbaarheid van de getallen beperkt. In de
afb. 3 tot en met 7 zijn de aantallen
virussen dan ook niet logaritmisch uitgezet, maar in vier klassen ingedeeld, na
omrekening van de aantallen per volumeeenheid van 100 liter. Uit deze afbeeldingen blijkt, dat er voor 'enteric' virussen
duidelijk sprake is van seizoensinvloeden.
TABEL I - Virustypen geïsoleerd uit niet

Deze virussen worden vooral in de nazomer
en herfst door de mens uitgescheiden en
zijn daardoor in de wintermaanden in
grotere aantallen uit het water te isoleren
dan 's zomers.
Hoewel thermotolerante bacteriën van de
coligroep, die indicatief zijn voor een
faecale besmetting van water en van
oudsher worden gebruikt voor de beoordeling van de hygiënische betrouwbaarheid
van drinkwater, in verontreinigd water
meestal in grotere aantallen voorkomen dan
virussen (afb. 3 tot en met 7), kunnen deze
zoals reeds eerder is vermeld niet worden
gebruikt als indicator voor virussen. De
afwezigheid van E. coli is namelijk geen
garantie voor de afwezigheid van virussen.
Dit blijkt niet alleen uit de literatuur, maar
ook bij het hier beschreven onderzoek
werd in een monster, waarin het aantal
thermotolerante bacteriën van de coligroep
kleiner was dan 10 per liter virus (1 PFU
in 100 liter) aangetoond. Dit water bevatte
echter wel niet-thermotolerante bacteriën
van de coligroep en faecale Streptococcen.
Theoretisch is één viruspartikel in staat om
het infectieproces te initiëren [lit. 5]. Exacte
gegevens over de relatie tussen de virologische besmettingsgraad van water en
daardoor veroorzaakte ziekten ontbreken
echter. Het vaststellen van een kwaliteitseis
voor de virologische gesteldheid van drinkwater is hierdoor niet mogelijk [lit.3].
Desalniettemin zijn de volgende aanbevelingen, die in hoofdzaak berusten op praktische en economische gronden, opgesteld,
namelijk: geen virus aantoonbaar in 3803800 liter drinkwater [lit. 8] en idem in
100-1000 liter [lit. 12].
In geen van de 102 monsters drinkwater
van elk 500 liter werden virussen aangetroffen. Wanneer het hier monsters betrof, die afkomstig waren uit één watertype en het optreden van seizoensinvloeden
buiten beschouwing zou kunnen worden

of gedeeltelijk gezuiverd

water.

Discussie
In het onderzochte drinkwater werden geen
virussen aangetroffen. Men moet er bij de
interpretatie van de resultaten echter rekening mee houden, dat met de gehanteerde
methodiek slechts een beperkt gedeelte van
het aanwezige virusbestand kan worden
aangetoond. Ten eerste is het rendement
van de concentratietechniek niet alleen
afhankelijk van de waterkwaliteit [lit.9],
maar ook verschillend voor de diverse
virusgroepen. Ten tweede kunnen alleen de
virustypen, die in de toegepaste celkweek,
in dit geval apeniercellen, tot vermeerdering
komen, worden geïsoleerd. Ondanks deze
beperkingen werden in het niet of gedeeltelijk gezuiverde water evenwel 14 verschil-

Jaar

Maand

1978

december

1979

januari

Monster voorgezuiverd Lekwater

1980

Drentse Aa-water

Voorgezuiverd
Maaswater

Coxsackie B,;
rest niet getypeerd
polio 1wild; polio 2
vaccin; polio 2 interm.
Coxsackie Bo en B-;
reo 1, 2 en 3

februari
maart
reo
april
augustus
oktober
november Coxsackie B-,
december

Oppervlaktewater
Westland

reo
Echo 31;N.T.*
N.T.*
Coxsackie B:!; N.T.*

Coxsackie B„; reo 2
Coxsackie B 3
Coxsackie B^
Coxsackie B+;
Echo 9 en 11

polio 1 vaccin; polio 2
vaccin; reo

april

* N.T. = 2 typen niet humane enterovirussen.

Echo 11
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gelaten, dan zou met een betrouwbaarheid
van ten minste 97 % kunnen worden
gesteld, dat het onderzochte drinkwater
aan de kwaliteitseis 'geen virussen aantoonbaar per 500 liter' voldeed.
Voor een betrouwbare uitspraak over de
mate van aantoonbaarheid van virussen
in de afzonderlijke drinkwatertypen zou
per watertype een zeer groot aantal
monsters moeten worden onderzocht.

werking van de zuivering ten opzichte van
humane virussen kunnen worden gebruikt.
Wanneer voldoende kennis omtrent het
virusverwijderend vermogen van de verschillende zuiveringsprocessen is verkregen,
kan vervolgens worden gerealiseerd, dat
het drinkwater geen virussen bevat. Ook
elders is men de mening toegedaan, dat
zuiveringscriteria de waarborg voor virusvrij drinkwater moeten opleveren [lit. 1,2].

Conclusies en aanbevelingen
Het aantal monsters is te gering geweest
om een uit virologisch oogpunt betrouwbare uitspraak te doen over het al dan niet
in aantoonbare mate aanwezig zijn van
virussen in Nederlands drinkwater. Toch
kan op grond van het feit, dat in geen van
de drinkwatermonsters virussen werden
aangetroffen de vraag of virologisch onderzoek deel moet uitmaken van de routinematige kwaliteitscontrole van drinkwater
vooralsnog negatief worden beantwoord.
Een bijkomend argument voor deze
stellingname is, dat door de beperkingen
van de technieken onvolledige informatie
wordt verkregen, waardoor een negatieve
uitslag niet betekent, dat er geen virussen
aanwezig zijn. Bovendien zullen de kosten
van routinematig onderzoek van drinkwater
relatief hoog zijn. Terwijl de noodzaak
voor routinematig onderzoek in Nederland
niet aanwezig is, is het aanbevelenswaardig
om in die gevallen, waarin ten gevolge van
calamiteiten in het leidingnet of onvolkomenheden bij de zuivering twijfel over
de hygiënische betrouwbaarheid van drinkwater bestaat, virologisch onderzoek te
laten uitvoeren.
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Men is het er over eens, dat er in drinkwater geen virussen in aantoonbare mate
aanwezig mogen zijn [lit. 7, 12]. Op routinematige basis uitvoeren van virologisch
onderzoek van drinkwater is zoals vermeld
voor het vaststellen of aan deze opvatting
wordt voldaan niet zinvol. Daar, zoals uit
dit onderzoek is gebleken, een grote verscheidenheid aan virussen aanwezig is in
oppervlaktewater, waaruit drinkwater wordt
bereid, is het van groot belang, dat nader
wordt onderzocht in welke mate in de
praktijk de diverse waterbehandelingen in
staat zijn het aangevoerde virus in gunstige
en minder gunstige omstandigheden te
elimineren. Ook de thans gehuldigde opvatting ten aanzien van toepassing van
desinfectiemiddelen noodzaakt tot dit
onderzoek.
Ter verkrijging van zo volledig mogelijke
informatie over de gedragingen van virussen
bij de zuivering is ook onderzoek naar het
voorkomen van colifagen (virussen van
Escherichia coli) nodig. Mogelijk zou
kunnen blijken, dat colifagen in bepaalde
gevallen als indicatororganisme voor de

Literatuur
1. Committee Report. Viruses in drinking water.
J A W W A 71 (1979) 8, p. 441-444.
2. EPA. Human viruses in the aquatic environment: a status report with emphasis on the EPA
research program. Washington, 1979, 37 biz.
EPA 570/9-78/006.
3. Gamble, D. R. Viruses in drinking water. The
Lancet (1979)1/8113, n. 4 2 5 - 4 2 8 .
4. Hill. W. F., Jakubowski, W., Akin, F.. W. e.a.
Detection of virus in water: Sensitivity of the
tentative standard method for drinking water.
Appl. and Env. Microbiol. 31 (1976)) n. 2 5 4 - 2 6 1 .
5. Katz, M . and Piotkin, S. A. Minimal
infective
dose of attenuated poliovirus for man. .1. Am.
Publ. Hlth. Assn. 57 (1967) p . 1837-1840.
6. Katzenelson, E., Fattal, B. and Hostovesky, T.
Organic flocculation: an efficient
second-step
concentration method for the detection of viruses
in tap water. Appl. and Env. Microbiol. 32 (1976)
4, p. 638 - 639.
7. Mahdy, M. S. Viruses in the water environment: An underestimated problem. J A W W A 71
(1979) 8, p. 445-449.
8. Melnick, J. L., Gerba, C. P. and Wallis, C.
Viruses in water. Bull. Wld. Filth. Org. 56 (1978)
4, p. 499-508.
9. Metcalf, T. G., Wallis, C. and Melnick, J. L.
Environmental factors influencing isolation of
enteroviruses from polluted surface waters. Appl.
Microbiol. 27 (1974) p. 9 2 0 - 9 2 6 .
10. Wellings, F. M., Mountain, C. W. and Lewis.
A. L. Virus in groundwater. Proc. 2nd. Natl. Conf.
Individual on site wastewater systems. A n n Arbor
(Michigan), Natl. Sanit. Fdn., 1975.
11. Wellings, F . M., Lewis, A. L., Mountain,
C. W. e.a. Demonstration of virus in groundwater
after effluent discharge onto soil. Appl. Microbiol. 29(1975) p. 751-757.
12. World Health Organization. Human viruses
in water, wastewater and soil. Geneva, 1979,
50 biz. Technical Report Series no. 639.

11.-13 april 1983 op de Rijn bij Keulen

Arbeitstagung IAWR op
Rijn-schip
De Int. Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke im Rheineinzugsgebiet IAWR houdt
haar negende Arbeitstagung van 11-13 april
1983 op twee Rijn-schepen die tussen
Keulen, Bonn en Düsseldorf zullen varen
om de deelnemers in de gelegenheid te
stellen waterzuiveringswerken langs de
rivier te bezichtigen. Na de opening door
de Duitse Bondspresident en het Bericht
zur Lage, uit te brengen door de per
1 januari 1983 fungerende lAWR-president
ir. C. van der Veen, zullen de volgende
onderwerpen behandeld worden:
Überwachung der Rheinwasserqualität eine Aufgabe des Staates door dipl.-ing.
D. Ruchay, president van het Landesamt
für Wasser und Abfall Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf.
Anforderungen an die Abwasserreinigung
unter Berücksichtigung der neuen Entwicklungen der Rheinwasserqualität door prof.
dr. H. Sontheimer, Engler-Bunte-Institut
der Universität Karlsruhe.
Tijdens een podiumdiscussie over Reinigungswirkung und -ziele, heute und morgen
wordt gesproken over
- de kommunalen Klärwerken door Beigeordneter dipl.-ing. Franz Braun, Stadt
Köln
- de Klärwerken der chemischen Industrie
door dr. Hans Hermann Weber, Bayer AG,
Leverkusen
- het Klärwerk für die Mischabwässer
eines Ballungsraumes door dr. Günther
Annen, Emschergenossenschaft, Essen
- de Klärwerken der Papierindustrie door
dipl.-ing. Edmund Drasen, Papierfabrik
Waldhof-Aschaffenburg.
Erdöllagerung in Kavernenspeichern - eine
neue Technologie und ihre Risiken für die
Trinkwasserversorgung door Eugen
Henauer, St. Galler Stadtwerke.
Ist die EG-Oberflächenwasscrrichtlinie
noch zeitgemäss? door prof. ir. P. L. Knoppert, Rotterdam.
Probleme der Bilgenentölung door senator
E. h. dipl.-ing. Günther Kopf, voorzitter
van het Bilgenentwässerungsverband.
Bezichtigd worden
1. het Wasserkontrollstation Rhein-Süd
des Landes Nordrhein-Westfalen und des
Wasserwerks Lohfelder Strasse der Bad
Honnef AG;
2. het Kommunales Grossklärwerk Stammheim, Beigeordneter Dip.-Ing. Franz Braun,
Stadt Köln;
3. de Turmbiologie der Bayer AG.
Een folder met opgaveformulier is aan te
vragen bij de IAWR, Postbus 8169,
1005 AD Amsterdam, tel. 020 -5802555.

