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Voorwoord
Dit normontwerp beschrijft een methode voor de bepaling van de hoeveelheid bezinksel in water.
De methode is geschikt voor alle soorten water en voor mengsels van water en slib. Zie voor actief slib
NEN 6624.
De eerste druk van deze norm is verschenen in januari 1988, waarmee NEN 3235, 4.4
“Onderzoeksmethoden voor afvalwater – Bepaling van bezinkselvolume” werd vervangen. Ten opzichte van
de eerste druk van NEN 6623:1988 zijn prestatiekenmerken toegevoegd (bijlage A) en is de tekst
redactioneel herzien.
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Dit normontwerp is onder verantwoordelijkheid van de normcommissie 390 016 “Milieuanalyses” opgesteld
door normsubcommissie 390 016 02 “Anorganische parameters”. Op het ogenblik van publicatie van het
normontwerp was de subcommissie als volgt samengesteld:
R. Massee (voorzitter)

– Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier,
Edam

E. van Bakergem

– Tauw BV, Deventer

F. Bakker

– Energieonderzoek Centrum Nederland, Petten

or

M.A.E. van den Berg

– Alcontrol BV, Hoogvliet

W. Broer

– Royal Haskoning BV, Rotterdam

P. del Castilho

– Zuidlaren

be

J. van Dijk
O. Epema

– RIVM, Bilthoven

– Omegam, Amsterdam
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R.F.M.J. Cleven

– RIZA, Lelystad

M. Houtekamer
H. van der Jagt

– Kiwa NV, Nieuwegein

– Zuiveringsschap Hollandse Eilanden, Rotterdam
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H. Kroon

– SGS Laboratory Services, ‘s Gravenpolder

B. Neele

– Skalar Analytical BV, Breda

R. Ritsema

– RIVM, Bilthoven

R. van Rossum

– Waterschap Regge en Dinkel, Almelo

S. Schulten (secr.)

– Nederlands Normalisatie Instituut, Delft

W. Sipkema

– Wetterskip Fryslân, Leeuwarden

Z. Speelman

– Dr. Lange Nederland BV, Tiel

E.J.M. Temminghoff

– LU Wageningen, Wageningen

G.C.M. Tielens-Wester

– RIZA, Lelystad

A. Veldhuizen

– Analytico BV, Barneveld
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J. Wieferink

– Waterschap Groot-Salland, Zwolle

H.J. van de Wiel

– RIVM, Bilthoven

A.A.C. van Wijk (secr.)

– Nederlands Normalisatie-instituut, Delft

Commentaar op dit normontwerp kan vóór 1 december 2003 worden ingediend bij het Nederlands
Normalisatie-instituut, Postbus 5059, 2600 GB Delft.
Exemplaren van het normontwerp zijn tegen vergoeding verkrijgbaar bij het bovengenoemde instituut.
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