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bijvoorbeeld voor de gehele watersector.
Zeker, dat zou veel voordelen hebben.
De haalbaarheid van dergelijke operaties is
evenwel gering te noemen. Dat blijkt ook
uit ervaringen elders. Het is op zich al een
'prestatie' om zoiets binnen een grote organisatie voor elkaar te krijgen. Toch wil ik
het streven om één uniform woordenboek
na te streven nuanceren. De definities van
gegevens vormen een afspiegeling van de
informatiebehoeften. Die informatiebehoeften zijn dus direct gelieerd aan de bedrijfsdoelstellingen. En die verschillen nu
eenmaal - bijna per definitie - van organisatie tot organisatie. Bovendien heeft iedere
organisatie zijn eigen cultuur en jargon
ontwikkeld. Het heeft weinig zin om alles
op een noemer trachten te brengen. Dat
leidt gemakkelijk tot starheid. Daar waar er
sprake is van onderlinge gegevensuitwisseling is de noodzaak tot onderlinge
afstemming uiteraard het grootst. Het is
dus verstandig bij het op één lijn brengen
van woordenboeken hieraan voorrang te
geven. In het verkeer tussen van waterschappen en RWS is die afstemming al
grotendeels uitgevoerd. Maar die afstemming gaat - net als de onderlinge uitwisseling van gegevens - steeds verder.
Behalve op nationaal niveau speelt de
standaardisering ook op internationaal
niveau.
De relatie tussen organisaties gaat trouwens
verder dan alleen de uitwisseling van
informatie (o.b.v. afgestemde gegevens
definities). Er worden in toenemende mate
gezamenlijke applicaties ontwikkeld.
De verschillende partijen brengen ieder
hun eigen randvoorwaarden mee (lees:
gegevenswoordenboeken). Per situatie zal
bezien moeten worden of uniformering van
standaards weer een stapje verder gezet
kan worden. Dit streven is verwoord in een
convenant dat tussen Unie van Waterschappen, Provincies (IPO) en RWS is
opgesteld.
Belangstelling?
Heeft u belangstelling voor het gegevenswoordenboek OMEGA of wilt u anderszins
reageren op dit artikel dan kunt u contact
opnemen met RWS,
Willem Bottenberg, postbus 20906,
2500 EX Den Haag, telefoon 070-3518339
of per e-mail:
w.bottenberg@hdw.rws.minvenw.nl.
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De 48e International Executive Council
van de International Commission on
Irrigation and Drainage (ICID) omvatte de
volgende hoofdonderdelen:
- 48e Executive Council Meeting;
- 18e European Regional Conference;
- workshop 'Sustainable irrigation in areas
of water scarcity and drought';
- technische en studie tours;
- een accompanying persons programma.

- er is een nieuw comité voor het updaten
van de 'Multilingual Technical Dictionary'
ingesteld.

De council meeting kende meer dan 500
deelnemers uit 54 landen. De Nederlandse
delegatie bestond uit 15 deelnemers.

18e European Regional Conference
Het thema voor de 18th European
Regional Conference was: Water - an
economiegood?
De suptopics waren:
- value of water for irrigation;
- value of drainage and flood control;
- social and environmental value of water;
- paying for services;
- demand management for efficient and
equitable use;
- legal and institutional options.

48e International Executive Council
Meeting ICID
Tijdens de 48e International Executive
Councilmeeting van de ICID is een aantal
zaken besproken en een aantal veranderingen doorgevoerd, die in het onderstaande worden samengevat. Hierbij wordt
met name ingegaan op de zaken die voor
Nederland van belang kunnen zijn.
Nederlandse vertegenwoordiging in
werkgroepen en comite's
De volgende wijzigingen hebben zich
voorgedaan in de Nederlandse vertegenwoordiging in werkgroepen en comite's:
- prof. dr. ir. E. Schultz is voorzitter
geworden van het Permanent Committee
on Technical Activities.;
- prof. ir. R. Brouwer is lid geworden van
het Permanent Finance Committee;
- dr. K. Leendertse is lid geworden van de
Task Force die de instelling van een
nieuwe werkgroep betreffende 'Socioeconomic impacts and policy issues' moet
gaan voorbereiden.
Nieuwe ontwikkelingen en activiteiten
De volgende veranderingen hebben zich
voorgedaan ten aanzien van de verschillende werkgroepen, work teams, of task
forces:
- de werkgroep betreffende 'Non structural
aspects of flood management' zal worden
voortgezet als een comité betreffende
'Comprehensive approaches to flood
management';
- de werkgroep betreffende 'Sustainable
crops and water use' zal worden voortgezet
als een comité betreffende 'Sustainable
use of naturel resources for crop
production';
- de werkgroep betreffende 'Use of saline
and brackish water for irrigation' zal
worden voortgezet als een werkgroep
betreffende 'Utilization of poor quality
water for irrigation';
- er is een Task Force ingesteld die de
instelling van een nieuwe werkgroep
betreffende 'Socio-economic impacts and
policy issues' moet voorbereiden;

Nieuwe vice-presidenten
Er zijn drie nieuwe vice-presidenten
gekozen. Het betreft:
- mr. Peter Lee, Engeland;
- mr. David van der Merwe, Zuid-Afrika;
- Prof. Qishun Zhang, China.

Er waren in totaal 47 papers ingediend.
De papers zijn samengebracht in de
proceedings 'Water: Economics, Management and Demand. Melvyn Kay, Tom
Franks and Laurence Smith ed., E & FN
Spon, Londen, Engeland.
Workshop
Tijdens de bijeenkomst is tevens een
workshop gehouden met als thema
'Sustainable irrigation in areas of water
scarcity and drought'. De workshop was
onderverdeeld in vier thema's:
- strategies for promoting sustainable
irrigation;
- management of irrigation for water
scarce situations;
- farmer support;
- measures to combat the socio-economic
and environmental impacts of drought.
In totaal waren voor de workshop 39
papers ingediend en 4 'thematic papers'
opgesteld. De proceedings zullen over
enkele maanden verschijnen.
Komende ICID-bijeenkomsten
De volgende ICID-bijeenkomsten staan
thans op het programma. Informatiebochures kunnen voor zover beschikbaar
worden verkregen bij het Nederlands
Nationaal ICID Comité.
7thInternational Drainage workshop,Penang,
Maleisië 17-21 november 1997
'Het thema voor de 7th International
Drainage Workshop is: Drainagefor the21st
century: with special emphasis tothe humid
tropics.
De subtopics zijn:
- Policy issues and strategies for emerging
problems;
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- Paradigm shifts in planning, design and
construction;
- The management challenge;
- Training and research.
Aan deze workshop zal ook een tentoonstelling zijn verbonden. Invitationbulletin
en registratieformulieren zijn beschikbaar.
4eNederlandseNationale ICID dag,
donderdag19 maart 1998, Tl]-Delft
De vierde Nederlandse Nationale ICID dag
staat in het teken van de Wereld Water
Dag (22 maart). Het thema van de dag is
'Dagelijks waterbeheer'.
49th Council meetingand 10th Afro-Asian
Regional Conference, Denpassar, Bali,
Indonésie,20-25 juli, 1998
Het thema voor de 10th Afro-Asian
Regional Conference is: 'Water and Land
ResourceDevelopment and Management for
SustainableUse
De subtopics zijn:
- The role of water and land resources
management in poverty alleviation;
- Resolving conflicts of competitive water
use and demands;
- Public participation in water and land
resources development and management.
Indienen papers:
- abstracts (maximaal 300 woorden) voor
30 november 1997;
- papers voor 30 maart 1997.
Tijdens de bijeenkomst zal ook een workshop worden gehouden betreffende:
Use ofsalineand brackish waterfor irrigation.
Implicationsfor themanagementofirrigation,
drainageandcrops.
De workshopthema's zijn:
- irrigation water management;
- drainage water management;
- field crop management.
Indienen papers:
- abstracts (500 woorden) voor 15 december 1997;
- papers voor 15 maart 1998.
Tijdens de bijeenkomst zal tevens
een tentoonstelling worden georganiseerd.
De 'third announcement', met registratieformulieren is beschikbaar.
17th Congress and 50th Councilmeeting,
Granada, Spanje, 11-19 september, 1999
Het congresthema is: Waterforagriculture
in thenext millenium
De congrestopics zijn:
Question 48:Irrigation underconditions of
water scarcity.
48.1 Management of irrigation systems
and strategies to optimize the use of

irrigation water;
48.2 Techniques to promote water saving
in irrigation;
48.3 Conjunctive use of surface and
groundwater;
48.4 Implications of water transfer
schemes for agriculture;
48.5 Environmental implications of water
scarcity conditions.
Question 49:Rehabilitation and modernization ofirrigation and drainage systems.
49.1 Criteria for the initiation of rehabilitation and/or modernization programmes;
49.2 The involvement of private initiative;
49.3 Institutional framework;
49.4 Quality of construction of civil works;
49.5 Introduction of new technology to
farmers.
Special session: Sustainable useofpoor
qualitywater.
Symposium: Irrigatedagriculture- constraints,future role and crop diversification.
Gedurende het congres zal een aantal
workshops en special sessions worden
gehouden. Hiervoor worden te zijner tijd
aparte leaflets uitgebracht. Thans is reeds
bekend:
- Workshop betreffende 'History ofirrigation and drainage';
- Workshop betreffende 'Irigation and drainageperformance'.
Tevens wordt tijdens het congres een
tentoonstelling gehouden.
De second announcement is beschikbaar.
De call voor papers zal medio januari 1998
worden uitgebracht.
51st Council meeting, Durban, Zuid-Afrika,
2000
Tijdens deze council meeting zal tevens
een conferentie betreffende micro-irrigatie
worden gehouden.
8th International Drainage 6,New Delhi,
India, 2000
Hierover is nog geen nadere informatie
beschikbaar.
52nd Councilmeeting, Seoul, Zuid-Korea,
september, 2001
Tijdens deze council meeting zal tevens de
1st Asian regional conference worden
gehouden.
De preliminary announcement is beschikbaar.
8th Congress and 53rd council meeting,
Montreal, Canada, 14-23 juli, 2002
De invitation is beschikbaar.
69th International Drainageworkshop,
Wageningen,TheNetherlands, 2003
Hierover is nog geen nadere informatie

beschikbaar.
Andere bijeenkomsten diedoorICID worden
ge(co-)sponsord
- Floods and Landscape '97
13-14 november 1997, Brno, Czech
Republic Czech Committee of ICID;
- Young professionals role in the
development of irrigation and drainage
21-25 september, 1998, Sofia, Bulgaria
Bulgarian National Committee on
Irrigation and Drainage, Youth Section;
- New approaches in irrigation,
drainage and flood control management
12-14 mei 1999, Bratislava, Slovak Republic Slovak National Committee of ICID
en European Regional Working Group of
ICID.
Publicaties
ICID publicaties zijn verkrijgbaar bij:
Waltman Technische Boekhandel. Binnenwatersloot 33,2611 BK Delft,
telefoon 015-2123775, fax 015-2122968,
e-mail info@waltman.nl,
internet http://www.waltman.nl.
Inlichtingen
Nederlands Nationaal ICID Comité,
Prof. dr. ir. Bart Schultz, postbus 2000,
3502 LA Utrecht, telefoon 030-2858932,
fax 030-2858195,
e-mail e.schultz@bwd.rws.minvenw.nl.
Op internet is de ICID informatie te
vinden onder http://www.waterland.net/

kivi.
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Studiemiddag 'Pseudohormonen in het milieu:
realiteit of fictie?'
Het Genootschap Milieutechnologie van
het Technologisch Instituut te Antwerpen
organiseert op 10 december a.s. een studiemiddag met de titel 'Pseudo-hormonen in
het milieu: realiteit of fictie?'
Deze dag wordt gehouden in het
Ingenieurshuis, Desguinlei 214, 2018
Antwerpen. Aanvang: 13.45 uur.
De studiemiddag richt zich tot milieudeskundige uit de chemische en voedingsindustrie, studiebureaus, onderzoeksinstellingen en overheid die nuttige en
juiste informatie wensen te ontvangen over
de problematiek rond pseudo-hormonen.
Organisatie en inlichtingen
Technologisch Instituut vzw,
p/a Ingenieurshuis - K VIV, dhr L. Baele,
projectcoördinator, Desguinlei 214,
2018 Antwerpen 1,telefoon 03-2160996,
fax 03-2160689, e-mail: luc.baele@ti.kviv.be.

