
Redactioneel 

H et is altijd prettig te ontdekken dat je werk gewaardeerd wordt. We hebben ons als 
redactie regelmatig gevleid gevoeld met de vele complimenten die we naar aanleiding 

van ons eerste nummer mochten ontvangen. Vele adviezen hebben we gekregen, die we ook 
ter harte zullen nemen. De voornaamste kritiek was dat er twee figuren in het artikel van 
Frans Klijn en Rien Pastoors waren omgewisseld, waarvoor onze welgemeende veront- 
schuldigingen. 

Maar in het besef dat een goed begin slechts het halve werk is, hebben we ons best ge- 
daan om in het tweede nummer dat nu voor u ligt het niveau van het eerste te handhaven. 
Zonder onbescheiden te willen zijn, denken we dat dat gelukt is, dankzij een gevarieerd 
aanbod aan artikelen van diverse auteurs. 

In het eerste artikel beschrijft Kees Maas een min of meer vergeten techniek: de dimen- 
sie-analyse, die kan worden gebruikt om te bepalen welke parameters binnen een model 
werkelijk onafhankelijk zijn. Ook in de volgende artikelen speelt het model een belangrijke 
rol: X.T. Ngo beschrijft de toepassing van een gekoppeld oppervlaktewater- en grondwa- 
termodel, een vervolg op een onlangs in H20 gepubliceerd artikel. A.A. Kos en H.W. Grobbe 
beschrijven hoe met behulp van een model de grondwateroverlast van het Vondelpark ver- 
holpen kan worden zonder ongewenste verlagingen in de omgeving te veroorzaken. Dat- 
zelfde thema komt terug in het artikel van S. van der Schaaf, zij het meer in beschouwende 
zin (hoewel er uiteindelijk toch heel concrete oplossingsrichtingen worden gegeven). 

Verder beschrijven Heikens e.a. hoe een hydrologisch model meerwaarde krijgt door het 
te koppelen aan andersoortige gegevens, met name met betrekking tot de kwaliteit van het 
water. Deze zogenaamde systeemanalyse is toegepast voor de provincie Limburg. De grote 
kleuren-kaart die u ongetwijfeld al bij dit nummer van Stromingen hebt aangetroffen geldt 
als illustratie bij dit artikel. 

Als kleinere bijdragen vindt u een verslag van de MicroFem-gebruikersdag die in april 
van dit jaar is gehouden. Ook voor onze vaste rubrieken Waterdicht en Hatsi-kD hebben we 
weer een plaats gevonden. Dat we het begnp poëzie ruim zien, blijkt onder meer uit een 
stuk proza waar David Heikens ons op attendeerde. Maar ook het gedicht van Jan Wit, 
waar wij door Henk Vinkers op gewezen werden, geeft aan dat er meer aan het water te 
genieten valt dan we met technische modellen kunnen beschrijven. 

Tenslotte hebben we een korte aankondiging van de activiteiten van de onderzoekschool 
hydrologie, en een ingezonden brief van René van Lotringen naar aanleiding van het arti- 
kel van J.J. de Vries. Ook naar aanleiding van het artikel van W.J. Zaadnoordijk en P. 
Woning is wat correspondentie op gang gekomen, maar dit kwam te laat om nog in dit 
nummer van Stromingen mee te nemen. 

Al met al ligt er dus weer een bonte collage van waterartikelen, waarvan we hopen dat 
het veel mensen zal inspireren om ook eens de pen (of nog liever de tekstverwerker) te grij- 
pen. Voor 1996 hebben we ons voorgenomen met vier nummers te komen, die echter nog 
wel van kopij moeten worden voorzien. Het eerstvolgende nummer zal in maart verschij- 
nen, wat betekent dat uiterlijk half januari alle kopij binnen moet zijn. 

De redactie van Stromingen wenst u heel veel leesplezier bij dit tweede nummer. 


