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Klimaatverandering:
uitdagingenbedreigingvoorwaterbeheer
Deel;simultaanmetdeAquaTechvondvanzy
totenmet19septemberdeinternationaleconferentie'Climatechange:achallengeorathreat
/orwatermanagement?'plaats.
Opvallend washet hogeniveau vande
presentatiesenookdeaanwezigen.Om met
dielaatsten tebeginnen:deconferentie werd
onder anderen bijgewoond doorstaatssecretaris vanVerkeerenWaterstaat Schultz van
Haegen,voorzitter vandeWorld Water
CouncilWilliamCosgroveende plaatsvervangend secretaris-generaal vandeWorld
MeteorologicalOrganization, HongYan.
Oud KNMI-directeurprofessor JoostdeJong
zatdeconferentie namensdeNVAvoor, bijgestaandoorHenk vanSchaik(CPWC).
Het wasgoedom teziendateengroot
aantal deelnemers uit het buitenland was
gekomen.Onder demeerdan 100deelnemers bevondenzich(deelsgesponsorde]personen uit Bangladesh, Brazilië,Duitsland,
Egypte,Engeland,India,Israël,Japan,
Luxemburg,Malawi,Mexico,Nigeria, Noorwegen,SoedanendeVerenigdeStaten, waardoordesfeer ookdaadwerkelijk internationaalwas.
Nadeopeningssessie,waarbij deverschillende hoogwaardigheidsbekleders aan
hetwoord kwamen, werdopdeeerstedag
gesproken overhet wetenschappelijke
bewijs voorklimaatsveranderingende

gevolgen voorwaterbeheer.Bartvan den
Hurk (KNMI)toonde resultaten van hydrologischesimulaties indeRijn,dienetde
weekdaarvoor waren bereikt.
Eenanderginginopvirtueel water:
watertekort aandeanderekant vande
wereld kangevolgen hebben voorde
beschikbaarheid vanproducten in Europa.
Weereenanderespreker merkteopdat de
'hot spots'voorklimaatverandering het
Middellandse-Zeegebied encentraal Europa
zijn. Betreffende deMaasvieltehoren dat
het stroomgebied tegenwoordig gemiddeld
natter isvóórdatgrote buien vallen.De
afvoeren alsgevolgvandiebuien zijn dan
ookhogerdan voorheen.
Tijdens detweededagwerddieper ingegaan opdegevolgen van klimaatsveranderingvoordiverseaspecten vanhet waterbeheer.Behalveoverstromingsrisico's kwamen
ookdroogten, waterkwaliteit, drinkwater en
biodiversiteit aanbod,waardoor duidelijk
werddatdegevolgen van klimaatveranderingvoorhetwaterbeheer verdergaan dan
louteroverstromingen,'sMiddags kwamen
mogelijkheden voorhetdoen van voorspellingenenverwachtingen aan bod.AddeRoo
(JRC,EU] melddedathet in hetJoint
ResearchCentreontwikkelde'flood forecasting'-systeem voorEU-lidstatenvrij ter
beschikkingstaat. Devoorspellingen gelden
overigens niet voor'flashfloods':dezevallen
niet tevoorspellen,aldusDeRoo.
Sprekers uit VerenigdeStaten,Japan,
Duitsland en Engeland verhaalden vervolgensonder meerovernationale projecten
omdekwetsbaarheid alsgevolgvan 'waterbornedisasters'te reduceren.
Opdederdedagkwam aan bod wat
gedaan kanworden om beterom tegaan
metdegevolgen van klimaatgerelateerde

StaatssecretarisMelanieSchultzvanHaegenenvoorzittervandeWorldWaterCouncilWilliamCosgrove.

waterextremen, waarnademiddag werd
besteed aanvoorbeelden uit hetNileBasin
Netherlands Partnership.Dedirecteur van
hetUNESCO-IHEInstitute forWater Education,Richard Meganck,gafterafsluiting van
deconferentie namens UNESCOeen krachtigbetoogover ontwikkelingssamenwerking
enhet belangvandeskundigen 'committed
tothe long-term management of(water)
systems'.Deinvesteringen van overheden
zijn nogteveelgericht opnationale problemen,terwijl deproblemen eenregionalesignatuur hebben,aldus Meganck.
Eenselectievandepresentatieszalals
artikel verschijnen inWaterScienceand
Technology, het vakblad vande InternationalWaterAssociation(IWA).
Deconferentie werddoordeIWAgeorganiseerd,insamenwerking metdeNVA.
UNESCOsponsorde in het kadervan het
International Hydrological Programme(IHP)
deelnemers uitontwikkelingslanden.%
Michael van der Valk

'Membrane
integrationand
membraneintegrity*
Op19en30septembervondindeRAIeensymposiumovermembraanjïlrratieplaats,georganiseerddoorKiwaWaterResearchinsamenwerking metKVWN,AwwaRFenIWA. Deeerste
dagstondinhettekenvan'integrated membranesystems'(IMS).Hoogtepuntwasdepresentatievaneen700pagina'stellenderapportover
IMS-systemenaandeopdrachtgeversvanhet
bednjfstakonderzoek voordeNederlandse
drinkwaterbedrijven.Hetomvangrijkewerk
beschrijft deresultatenvanonderzoekdatinde
ajgelopenjaren isuitgevoerddoorKiwaWater
Research,drieNederlandseendrieAmerikaanse
waterleidingbednjvenendeUniversityofCentralFlorida.MartiendenBlankenontvinghet
rapportuithandenvanAliceFulmervan
AwwaRF.
SprekersvanVitens,WaterleidingbedrijfAmsterdam en PWNgingen inopde
toepassing vande onderzoeksresultaten.
Maarten Nederloflietzien hoede resultaten
hebben bijgedtagcn aande totstandkoming
vanacht nanofiltratie-installaties bij
Vitens.JoopKruithofging inopderealisatie
van productiebedrijf Heemskerk enderol
van het onderzoek daarin. Jan Hofman
gafcen beeld van hetonderzoek naar
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