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46e International Executive
Council Meeting ICID
Tijdens de 46e International Executive
Council Meeting van de International
Commission on Irrigation and Drainage
(ICID) zijn 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.
Algemeen
De ICID heeft een jaar ervaring opgedaan
met de nieuwe werkwijze. Hierbij rapporteren de werkgroep voorzitters rechtstreeks in het 'Permanent Committee for
Technical Activities'. Hoewel de nieuwe
structuur nog een aantal aanpassingen
behoeft, lijkt ICID hiermee toch op de
goede weg te zijn.
Komende ICID bijeenkomsten
De volgende ICID bijeenkomsten staan
thans op het programma. Informatiebrochures kunnen voor zover beschikbaar
worden verkregen bij het Nederlands
Nationaal ICID Comité.
6th International Drainage Workshop,
Lubljana, Slovenië, 21-27 april 1996
Het thema voor de workshop is:
Drainage and the environment
De subtopics zijn:
- Hydrologie and soil property changes;
- Biological and ecological changes;
- Socio-economic changes and human
health.
Tijdens de workshop wordt van 21-24
april tevens een internationale tentoonstelling gehouden 'Agricultural water
management for sustainable crop and food
production, Horizon 2000'.
16th Congress and 47th Council Meeting,
Cairo, Egypte, 15-22 september1996
Het congresthema is:
Sustainability of irrigatedagriculture.
De congresthema's zijn:
Question 46, Farmers' participation
towards sustainable irrigated agriculture:
legal, socio economic, technical and management aspects.
Question 47, Irrigation planning and
management measures in harmony with
the environment.
Special session, The future of irrigation
under increased demand from competitive
uses of water and greater needs for food
supply.
Symposium, Management information
systems in irrigation and drainage.
Gedurende het congres zal een aantal

workshops en special sessions worden
gehouden. Hiervoor zijn aparte leaflets
uitgebracht. Het betreft:
- Workshop betreffende 'Evaluation ofthe
performance ofsubsurfacedrainagesystems'.
De subtopics zijn:
- Performance indicators, their target
levels and allowable deviations;
- Methods and procedures for performance monitoring and assessment with
case studies;
- Quality control and quality assurance in
drainage design and construction;
- Repairs, rehabilitation and replacement
of drainage systems.
Indienen papers:
- abstracts (300-500 woorden) vóór
1 november 1995;
- paper vóór 1mei 1996.
- Workshop betreffende 'Historyof irrigation and drainage'. Geïnviteerde keynote
speakers.
- Workshop betreffende 'Sustainable agricultural development, environmental protection and the roleofwomen'. Bijdragen op
uitnodiging;
- Workshop betreffende 'Managing environmental changes due to irrigation and drainage'.Bijdragen op uitnodiging;
- Workshop betreffende 'Crop-water-environment models (CWEM)'. Indienen
papers:
- abstracts vóór 1december 1995;
- paper vóór 1maart 1996.
48th Council Meeting and 18th European
Regional Conference,
Oxford,Engeland, 8-12 september 1997
Het thema voor de 18th European
Regional Conference is:
Water - an economiegood?
De subtopics zijn:
- 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.
Indienen papers:
- abstracts (200=300 woorden) vóór
31 maart 1996;
- paper vóór 31 december 1996.
Tijdens de bijeenkomst wordt tevens een
workshop gehouden met als thema
'Sustainable irrigation for water scarcity
regions'.
49th Council Meeting and 10th Afro-Asian
Regional Conference, Denpassar, Bali,
Indonesië,20-25 juli 1998
Het thema voor de 10th Afro-Asian
Regional Conference is:

Water and Land Development and Managementfor Sustainable Use.
De subtopics zijn:
- The role of water and land resources
development and management for poverty
alleviation;
- Resolving conflicts of competitive water
use;
- Community participation to promote
water and land resources development
and management for sustainable use.
7thInternational Drainage Workshop,
Penang, Maleisië, 17-21 november 1997
Het thema voor de 7th International
Drainage Workshop is:
Drainagefor the 21st century:withspecial
emphasisto the humid tropics.
De subtopics zijn:
- Policy issues and strategies for
emerging problems;
- Paradigm shifts in planning, design and
construction;
- The management challenge;
- Training and research.
Indienen papers:
- abstracts (300-500 woorden) vóór
1 januari 1996;
- paper vóór 1maart 1997.
17th Congress and 48th Council Meeting,
Granada, Spanje, 11-19 september 1999
Het congresthema is:
Waterfor agriculture in the next millenium.
De congresthema's zijn:
Question 48, Irrigation under conditions
of water scarcity.
Question 49, Rehabilitation and modernization of irrigation and drainage systems.
Special session, Sustainable use of poor
quality water.
Symposium, Irrigated agriculture constraints, future role and crop diversification.
Gedurende het congres zal een aantal
workshops en special sessions worden
gehouden. Hiervoor worden tezijnertijd
aparte leaflets uitgebracht. Thans is reeds
bekend:
- Workshop betreffende 'Historyof
irrigation and drainage'.
18th Congress and 51st Council Meeting,
Montreal, Canada, 2002
Het 18e congres met de 51e council
meeting in 2002 zijn toegewezen aan
Montreal, Canada.
Nederlandse vertegenwoordiging in
werkgroepen en comités
De volgende wijzigingen hebben zich
voorgedaan in de Nederlandse vertegenwoordiging in werkgroepen en comités:
- ir.J. Coppes heeft zich teruggetrokken
uit de werkgroep 'Environmental impacts
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of irrigation, drainage and flood control
projects';
- ir. P.J.M.van Hofwegen is voorzitter
geworden van een werkgroep betreffende
'Training strategies';
- prof. dr. ir. E. Schultz is lid geworden
van het 'Permanent committee for technical activities', voorzitter van de werkgroep 'Global future drainage needs' en
lid van het 'Special committee for amendments to the constitution/by-laws';
- prof. L.Vincent is lid geworden van de
werkgroep 'Research and Development';
- ir. W. Vlotman is lid geworden van de
werkgroep 'Public relations and publications' en permanent observer van de
werkgroep Drainage.
Nieuwe ontwikkelingen en activiteiten
- de comités in het stroomgebied van de
Rijn zullen een gezamenlijke werkgroep
gaan vormen die tot taak krijgt om een
boek te maken over de 'History ofthe
Rhine basin';
- er zijn enkele nieuwe werkgroepen,
work teams en task forces ingesteld. Het
betreft:
- werkgroep 'Use of saline/brackish water
for Irrigation';
- Europese regionale werkgroep;
- special comité 'Amendments to the
constitution/by-laws';
- task force 'Global Future Drainage
Needs';
- task force 'Training Strategies';
- de instelling van een aantal werkgroepen, work teams en task forces zalin
het komende jaar worden voorbereid. Het
betreft:
- werkgroep 'Capacity building, training
and education';
- werkgroep 'Impact of droughts on agriculture';
- work team 'Guidelines for the composition of National Committees and proceedures for their establishment and operation';
- work team 'Young professionals forum';
- er komen twee nieuwe awards. Het
betreft:
- de Gulhati memorial international
award. Deze wordt tijdens elk ICID
congres uitgereikt aan een 'young professional' die van de 'young professionals' de
beste congrespaper heeft ingediend;
- de dr. Hassan Ismail international
award. Deze wordt tijdens elk ICID
congres en tijdens elke regionale Afrikaanse ICID conferentie uitgereikt voor
de beste bijdrage die door een 'young
professional' uit Afrika is ingediend;
- de ICID is een 'founder member' van
de World Water Council' en wil actief
gaan bijdragen aan de activiteiten van
deze council;

- de Zuidoost Aziatische comités hebben
aangekondigd dat zij ook een samenwerkingsverband willen aangaan, overeenkomstig de samenwerking tussen de
Europese comités.

papers ingediend, maar na strenge selectie
zijn slechts 24 papers geaccepteerd. De
geselecteerde papers en de general reports
per thema zijn tijdens de zitting aan de
aanwezigen uitgereikt.

Nieuwe vice-presidenten
Er zijn drie nieuwe vice-presidenten
gekozen. Het betreft:
- Khalid Aiohtadullah, Pakistan
- Darell D. Zimbelman,USA
- dr. Fatma A.Attia, Egypte.

Inlichtingen
Nederlands Nationaal ICID Comité,
Mw. Frouwke Stegeman ofprof. dr.ir.
Bart Schultz, Postbus 600,8200 AP Lelystad, telefoon 0320-297440.

Nieuwe publikatie
Robert Hlavek
Selection criteria for irrigation systems
International Commission on Irrigation
and Drainage
New Delhi, India, 1995
ISBN 81 - 8 5 0 6 8 - 4 6 - 1
Deze publikatie, alsmede de andere ICID
publikaties zijn verkrijgbaar bij:
Waltman Technische Boekhandel,
Binnenwatersloot 33,2611 BK Delft.
Special Technical Session
Het thema voor de special technical
session, die tijdens de bijeenkomst in
Rome werd gehouden luidde:
The role of advanced technologies in
irrigation and drainage systems in
making effective use of scarce water
resources.
Er waren twee subtopics, te weten:
- field techniques(19 papers);
- hydraulic systems(27papers).
De proceedings werden tijdens de
registratie aan de deelnemers verstrekt.
ICID/FAO workshop
Het thema voor de ICID/FAO workshop,
die tijdens de bijeenkomst werd gehouden
luidde:
Irrigation scheduling: from theory to
practice.
Er waren zes subtopics, te weten:
- Applicability and limitations of irrigation
schedulingmethodsandtechniques;
- Inter-relationships between the on-farm
irrigation systemsand irrigationscheduling
methods;
- Constraints and applicabilityofirrigation
schedulingunder limited water resources,
variable rainfall andsalineconditions;
- requirementsfor improved interactive
communication between researchers,
managers, extensiomstsand farmers;
- interaction betweenwater deliveryand
irrigationscheduling;
- social,cultural, institutional andpolicy
constraints.
Voor de workshop waren in totaal 80

IAWQ-NVA Conference on
Advanced Wastewater
Treatment, nutrient removal
and anaerobic processes
Advanced Wastewater Treatment is an
international Conference organized by the
International Association on Water Quality
(IAWQ) in cooperation with the Netherlands Association on Water Management
(NVA) and Aquatech.
The conference will be held in September
23-25, 1996in the RAI Conference
Centre in Amsterdam, together with the
16th Aquatech Exhibition.
The conference aims at providing a
platform for scientist and practizing
engineers in the realm of municipal and
industrial waste water treatment.
Advanced Technology and processes with
special interest to nutrient removal and
the use of anaerobic techniques will be
presented.
The topics of the conference are:
- removal of nitrogen, phosphor and
sulphur
- anaerobic treatment
- integrated systems (aerobic, anaerobic
and physical-chemical treatment)
- removal of micropollutants
Papers and posters are presented. A call
for papers is available. Papers should infer
on municipal and/or industrial wastewater,
practical experience (including modelling
and control) and sustainability and
environmental impact.
Information can be obtained from:
Conference secretariat, Buerweg 51,
1861 CH Bergen, telephone
0725-899062, fax 0725-89 9040.

