INFORMATIE

Agenda

gevingvoorreguleringvangrondstromen.Organisarie:Nederlands Studie
Centrum.Informatie:JoyceHanssen
(010) 207 33 07.

4-8september,Del/t-INTERCOH2000;
internationale wetenschappelijke conferentieovetdefysisca vanslib,met
recente ontwikkelingen, meettechniekenenmodelleringstechniekcn.
Organisatie:WlDelft HydraulicsenTU
Delft. Informatie: CarolineSloot
0651 248419,Atstrid vanBragt
(015)2858442.

iS-18september,Nunspeet-MonitoringTailormadeIII;
internationale workshop overontwikkelingen ininformatiestrategieën, het
opzetten van monitoringnetwerken en
hoeaanandereinformatie tekomenis.
Organisatie:RIZA. Informatie:Van
Namen &Wesrerlaken Congress Organisation Services(024)323 4471.

14september,Del/r-Oppervlaktehydrologie;
workshop met acht lezingen endiscussieoveronderwerpen die betrekking
hebben opde oppervlakrewatethydrologie,bedoeld omkennis tussen onderzoekersuit tewisselen.
Organisatie:WLDelfr Hydraulics.
Informatie: LenievandePoel-Nuis
(015)2858476.

26-29september,Amsterdam-Aquatech2000;
18eeditievan het internationale vakevenement vootwatertechnologie enmanagement.
Organisatie:Amsterdam RAI,Martijn
RoosenenRoyAgterbos(020)5491212of
(020) 6464469.

151seprember,Amsrerdam-Vanjlab tothanswier, derolvanmacro-algeninhetwaterbeheer;
themadag waaropdevraagcenttaai
staatofderolvanmacro-algen in het
ecosysteem nietonderschat wordt.
Organisatie:werkgroepWater-en
Oeverplanten vandeNederlandsVlaamsevereniging voorecologie.
Informatie: (0524)5819 01.
20september, Wagemngen-Evaluatieen
bescherming vangrondwater:van visietotactie;
lezingen- endiscussiedag in het kader
vandeWorldWaterVision met
aandacht voorderesulraten van het
tweedeWereldWaterForumenderol
vangrondwater inhet Framework for
action enenkelevoordrachten over
hydrologische grondslagen vangrondwaterbeheer en -bescherming.
Organisatie:IAH,IAHS,IHP,OHPen
NHV.Informarie:A.Negenman (015)
26968 18.
21september,Amersfoort-Meervrouwenaanhet
werk;
bijeenkomst van het netwerk voorvrouwenindewaterwereld,Zijstroom. Wat
valtertedoenaanhetbinnenhalen enhouden vanvrouwen indeeigenorganisatie?
Informatie:Martha Buitenkamp
(0592)854441
1september,Rotterdam-Reguleringvangrondtromen;
congres waarin eenoverzicht wordr
gegeven vandegeldendewet-enregelH20

16-2000

16-19september,Amsterdam-Innovationsin
conventionalandadvancedwatertreatment
processes;
conferentie tijdens Aquatechover
nieuweontwikkelingen ophetgebied
vanwaterzuivering, met 50presentaties
en20 posters.
Organisatie:International WaterAssociation,KiwaOndetzoekenAdviesen
IWWRheinisch-Westfälisches Institut
fur Wasserforschung. Informatie:
JacquelineHoogstraten (030)6069635,
e-mail:jacqueline.hoogstraten@kiwa.nl
17-19september,Amsterdam-Implementationof
theEUnutrientemissionguidelines;
conferentie tijdens Aquatech overde
implementatie vande emissierichtlijnen
vandeEuropese Unieophetgebied van
stikstofenfosfaat, met aandacht voor
zowelbiologische alschemische fosfaatenstikstofverwijdering, opschaling
rwzi'sen slibbehandeling.
Organisarie:NVAende International
WaterAssociation(IWA) ende European
WaterAssociation (EWA).Informatie:
(020) 460 24 66.

19september,Deventer-HoogNederlandop
waterbasis;
symposium oververnieuwende ideeën
indepraktijk, politieken communicatie
over waterbeheer.
Otganisatie:Katholieke Universiteit
Nijmegen enNatuur en Milieu Overijssel.Informatie:NMO(038)4250960.
1-4oktober,Wageningen-Agriculturaleffectson
ground-andsurfacewarers;
internationale conferentie overde

invloedvandelandbouwopgrond-en
oppervlaktewater, met aandacht voor
methoden voorbeleidsanalyses enverkenningen, methoden voordekwantificering vandemilieubelasting en het
monitoren vangrond-en oppervlaktewater.
Organisatie:Alterra,IHP,OHPenIAHS.
Informatie: mevr.M.Tusveld
(0317) 474481, inrernet:
www.alterra.wageningen-ur.nl
5oktober,Lelystad-3iebijeenkomsrContactgroepStedelijkWaterbeheer;
srudiemiddagoveractuele ontwikkelingen in het stedelijk waterbeheer.
Informarie: Erwin Rebergen
(030) 287 50 23.

5oktober,Maarssen-Water, laathetnietuitde
handlopen;
bijeenkomst overwarer- en afvalwaterbeheer inde voedingsmiddelensector,
over technische ontwikkelingen enoverheidsbeleid.
Organisarie:VMTenArcadis. Informatie:KeesingNoordervliet BV,Angehen
deRidder (030)63585 03.
9-10oktober,Utrecht-Implementationofinsitu
remedationtechniques-chlorinaredsolventsand
heavymetals;
overzichtenevaluatievan velschillende
methoden omvervuilingmeronder
anderezwaremetalen opte lossen.
Organisatie:Wageningen Universiteit,
Marjo Lexmond (0317)4820 23.
9-13okrober,Utrecht-Laboratoriumtechnologie;
internationale vakbeurs voor fabrikantenen levetanciers vanproducten en
systemen dieinen rond laboratoria
wordengebruikt. Dezebeursloopr
parallelmet debeuts 'Industriële automatisering'.
Organisatie:FHIHet Instrument.
Informarie: (033)4657507.
12oktober,Breda-Wate:
metditjaar alsthema 'Grenzen inde
waterbouw', metonder meet aandacht
voordeonrwikkeling in debouw van
sluizen en nieuwe ideeënoverdegrens
vanzoetenzout water,bijvoorbeeld in
Groningen enhet Gtevelingenmeer.
Organisatie:CUR.Informatie: Patricia
Reichard (0182)540650.
18oktober,Ede-Waterendeduurzamestad;
congresoverdekansen en mogelijkheden vanstedenbouwkundigen enarchitecten omwatet tebenutten en in te
passen induurzame stedenbouw.

