Nederland ontvangt waterbeheerders uit hele wereld
voor 15e ICIDCongres en tentoonstelling
ICID-CIID
Van 30 augustus - 11 september 1993
wordt in het Nederlands Congresgebouw
te Den Haag het 15e congres met
tentoonstelling gehouden van de 'International Commission on Irrigation and
Drainage' (ICID). Het thema is 'Water
Management in the Next Century'. ICID
congressen worden éénmaal per drie jaar
gehouden en zijn mondiale samenkomsten van al degenen die betrokken
zijn bij irrigatie, drainage of waterbeheersingsprojecten. Het congres biedt unieke
mogelijkheden om kennis te maken met
de laatste ontwikkelingen op het gebied
van irrigatie, drainage en waterbeheersing,
alsmede om collega's uit vele landen te
ontmoeten. Hen overzicht van de onderdelen waaruit het evenement bestaat is
gegeven in onderstaande tabel.
Congres
De voorbereidingen voor het congres zijn
reeds lange tijd aan de gang. Zo zijn de
congresthema's reeds in 1989 vastgesteld
en dienden de bijdragen voor het congres
voor 1januari 1993 te worden ingediend
bij het hoofdkantoor van de ICID in New
Delhi, India. Inmiddels zijn hier zo'n
200 bijdragen ingediend, waarvan een 35
uit Nederland. Tijdens het congres zal
worden ingegaan op de volgende onderwerpen:
Congres
thema

Water Management in
the next century

Question 44

Planning and design
of irrigation and
drainage systems
Irrigation and drainage
systems management Institutional and financial
interrelationships
Irrigation and drainage
in competition for water
The impact of real time
information on system
management

Question 45

Special
Session
Symposium

Voor de 'questions' zijn meerdere
bijdragen per land ingediend. Voor de
'special session' en het 'symposium', is
maximaal één bijdrage per land ingediend.
De bijdragen zijn beoordeeld door internationaal samengestelde expert pannels
en worden thans door het ICID hoofdkantoor in New Delhi verwerkt tot de
congresproceedings. Voor 'question 44'
zijn 120 bijdragen ingediend, met allerlei
voorbeelden van planning en ontwerp van
waterbeheersingssystemen. Voor 'question
45' zijn 50 bijdragen ingediend met zeer
uiteenlopende voorbeelden van institutionele en financiële aspecten van het
waterbeheer. Ook de 'special session' is in
dit kader van belang, omdat hier wordt

ingegaan op de problematiek van de
integrale ontwikkeling van stroomgebieden. In het kader van deze 'special
session' zal de Wereld Bank haar nieuwe
policy voor het verstrekken van leningen
voor landinrichtingsprojecten toelichten,
zal het Mekong comité een presentatie
verzorgen over de verschillende ontwikkelingen in hei stroomgebied van de
Mekong en zal er ook een presentatie zijn
van het in voorbereiding zijnde 'Mediterranean Charter for Water', een soort
waterconvenant van de landen rond de
Middellandse zee.
Naast de presentatie van al deze
bijdragen, is per thema aan één of meer
ter naam en faam bekende deskundigen
verzocht om op het betreffende thema een
keynote te presenteren. Bijzondere
vermelding verdient hierbij de Nederlandse keynote betreffende het hoofdthema. Deze keynote wordt sinds 1991
door de Afdeling Waterbeheer van het
Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI)
voorbereid in de vorm van een drietal
zogenaamde SOTA seminars. De op basis
van deze seminars opgestelde keynote zal
tijdens het congres worden gepresenteerd
door mr. S. Patijn, Commissaris der
Koningin in Zuid-Holland. De basistekst
van deze keynote staat elders in dit
nummer afgedrukt. Voorts zijn de
volgende sprekers bereid gevonden een
keynote te presenteren:

'Question 44', door P. Pallas (Hoofd van
de 'Water Resources Development and
Management Service', FAO, Rome, Italië);
'Question 45', door Khalid Mohtadullah
(Plaatsvervangend directeur, International
Irrigation Management Institute (UMI),
Colombo, Sri Lanka);
'Special session', door Guy Lemoigne
(Senior adviseur, Agriculture and Water
Resources, Wereld Bank, Washington,
USA);
'Symposium', door prof. ir. R. Brouwer
(Hoogleraar Irrigatie, TU Delft, Delft).
Tijdens ICID-congressen wordt sinds
enige jaren een speciale ere-lezing
gehouden, de 'Gulthati memorial lecture'.
In Den Haag zal het thema zijn: De
effecten van irrigatie en drainage op het
milieu, de spreker is Marvin Jensen,
Directeur van het 'Colorado Institute for
Irrigation Management', Colorado State
University, Fort Collins, Colorado, USA.
Workshops en speciale presentaties
Parallel aan het congres worden vier
workshops, tenminste vijf speciale
presentaties en presentaties van de ICID
werkgroepen gehouden. De workshops
zullen vooral voor de specialisten vele
nieuwe ontwikkelingen bieden, de
speciale presentaties betreffen internationaal interessante onderwerpen.
Het betreft de volgende workshops:
- computer modellen voor de relatie
tussen waterbeheersing en gewasopbrengsten;

'Hoofdthema', door John Hennessy
(president van de ICID);
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centraal in de tentoonstellingshal zal
worden opgesteld. Dit kunstwerk zal de
nieuwste snufjes bevatten op het gebied
van 'on-line' informatievoorziening. De
bezoekers kunnen door middel van audiovisuele technieken zien en ervaren hoe het
waterbeheer van Nederland in elkaar zit.
In het kader van de tentoonstelling zal op
donderdag 9 september in de polder
Zuidelijk Flevoland een werktuigendemonstratie worden gehouden. Hier zal
in de praktijk equipment worden
gedemonstreerd op het gebied van aanleg
en onderhoud van open waterlopen en
ondergrondse drainage. Deze demonstratie is zowel voor de congresdeelnemers, als voor andere belangstellenden
toegankelijk. Voor deze demonstratie zijn
zo'n 60 machines aangemeld.

- computer modellen voor het ontwerpen
van ondergrondse drainage systemen;
- micro-irrigatiesystemen;
- factoren die van belang zijn voor het
functioneren van irrigatie en drainagesystemen.
Voor de eerste drie genoemde workshops
zijn zo'n 30 bijdragen per workshop
ingediend, zodat een goed overzicht mag
worden verwacht over de laatste ontwikkelingen op deze gebieden. Deelname
aan de vierde workshop geschiedt op
uitnodiging.
De navolgende speciale presentaties
zullen worden gehouden:
- 5e Speciale zitting betreffende de
geschiedenis van irrigatie, drainage en
hoogwaterbeheersing.
- Speciale presentatie van het 'International Programme for Technology
Research in Irrigation and Drainage'
(IPTRID). Dit is een programma van de
Wereld Bank om onderzoek op het gebied
van irrigatie en drainage in de ontwikkelingslanden te bevorderen.
- Presentatie van het Mekong secretariaat. Het Mekong secretariaat is reeds
jaren gevestigd in Bankok, Thailand en
heeft tot taak de ontwikkelingen in het
stroomgebied van de Mekong rivier te
bestuderen en te bevorderen.
- Presentatie van het 'Mediterranean
Charter for Water'.
- Presentatie inzake de rol van het water
bij de ontwikkeling van Afrika.
- Presentatie van de ICID-werkgroepen.
De 11 ICID-werkgroepen zullen aan de
congresdeelnemers inzicht geven in hun
werkzaamheden.

Tentoonstelling
Aan ICID-congressen is doorgaans een
tentoonstelling verbonden, waar overheid,
instituten en bedrijven zich presenteren
aan de congresdeelnemers en andere
bezoekers. Op deze tentoonstellingen
worden vaak de nieuwste ontwikkelingen
op het vakgebied getoond. In Den Haag
zal de tentoonstelling bestaan uit drie
onderdelen, te weten:
- Stands van Ministeries, instituten en
bedrijven
Op dit tentoonstellingsonderdeel zullen de
Ministeries en zowel het Nederlandse, als
het internationale bedrijfsleven zich
presenteren. Op dit moment zijn er
aanmeldingen ontvangen van zo'n 80
bedrijven uit 15 landen. Pr zal derhalve
een goed overzicht zijn van de Produkten,
diensten en organisaties op het gebied van
het waterbeheer. Er zullen uitgebreide
presentaties zijn van de Wereld Bank, het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat en
Rijkswaterstaat, het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de
Unie van Waterschappen, universiteiten
en instituten, ingenieursbureaus,
fabrikanten van machines en apparatuur
op het gebied van waterbouwkundige
werken en waterbeheer en aannemers in
de natte sector.
- Presentatievan deNationale ICID comité's
In het congresgebouw zullen zuilen
worden geplaatst waarop de 80 ICID
comité's de recente irrigatie en drainage
projecten in hun land zullen tonen.
- Presentatieover integraalwaterbeheer in
Nederland
Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat,
Rijkswaterstaat, het Waterloopkundig
Laboratorium, ICIM en Hewlett Packard
maken een groot waterkunstwerk, dat

Tours
Tijdens het congres wordt een aantal
eendaagse technische tours georganiseerd
naar verschillende projecten in Nederland.
Ook wordt een 'accompanying persons
programme' verzorgd naar al het moois
dat Nederland te bieden heeft. Na afloop
van het congres zijn er zeven meerdaagse
studie tours, te weten vier in Nederland
en daarnaast tours naar België, Duitsland
en Engeland. De Nederlandse tours
hebben ieder een speciaal thema
gekregen, te weten: polder tour, dijken en
duinen tour, waterbeheersings tour en
milieu tour.
Publikaties
In hei kader van het congres zullen naast
de congrespublikaties een groot aantal
andere publikaties verschijnen. Zo zijn
met een aantal binnen- en buitenlandse
vakbladen al afspraken gemaakt, dat zij
voor of kort na het congres een themanummer zullen uitbrengen. Daarnaast
wordt thans koortsachtig gewerkt aan een
tweetal publikaties die tijdens het congres
het licht zullen zien. Het betreft:
- Leefbaar Laagland. Geschiedenis van
de waterbeheersing en landaanwinning in
Nederland. Dit boek zal in de Nederlandse en Engelse taal worden uitgebracht.
- Coastal lowlands, Hydrology and Water
Management of Deltaic Areas.
Inlichtingen
Inlichtingen over de verschillende onderdelen van congres en tentoonstelling, of
de congres en tentoonstellingsbrochure
met aanmeldingsformulieren kunnen
worden verkregen bij:
Nederlands Nationaal ICID comité,
Prof. Bart Schultz of mw. Frouwke
Stegeman, Postbus 600, 8200 AP Lelystad.
Tel. 03200 -97440. Fax 03200 -34300.

