
Redactioneel 

D e winter van 1996 heeft vooral in het teken gestaan van sneeuw en ijs. Nu het water 
geleidelijk zijn vloeibare vorm weer terug krijgt, is er  alle aanleiding om ons te richten 

op een nieuw nummer van 'Stromingen'. 
Zoals al eerder gemeld, ligt het in onze bedoeling om dit jaar met vier nummers uit te 

komen; dat  is dus een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Omdat we nog een beetje 
opzien tegen een verdubbeling van de hoeveelheid kopij, is dit nummer wat minder dik dan 
de vorige twee. Bovendien weer volop variatie, al is het dit keer meer de variatie zelf (in 
doorlatendheden, in neerslag) die in dit blad aan de orde komt. 

Het heeft er  alle schijn van dat ons blad gaat helpen om de historie van ons vakgebied 
stukje bij beetje in kaart te brengen. Zo openen we dit nummer met een artikel van prof. 
Volker over fouten in het waterbeheer, die het gevolg zijn van een onjuist hydrologisch in- 
zicht. We zijn heel blij met een artikel over fouten en missers, omdat auteurs toch niet 
gauw geneigd zijn hun fouten en public te bespreken. 

Verder hebben we een artikel van Louise Wipfler e.a. over een nieuwe methode om dis- 
persie in analytische modellen op te nemen. Eén van de aanbevelingen is de kern van een 
artikel van Pomper en Weerts: de noodzaak om doorlatendheidsmetingen van de bodem uit 
te voeren. Ook Harry Boukes gaat door op de samenhang tussen (variatie in) doorlatend- 
heid en dispersie, al doet de titel anders vermoeden: 'Dispersie bestaat niet'. 

Daarna gaan we over naar de verslagen en besprekingen. Hans Hooghart geeft een ver- 
slag van de lezingendag 'Integraal waterbeheer en internationale samenwerking'. Vervol- 
gens bespreekt Jos van Dam het proefschrift van René Kim: 'The water budget of hetero- 
geneous areas. Impact of soil and rainfall variability'. 

De rubriek 'Waterdicht' put ditmaal uit eigen werk, met bijdragen van Henk Vinkers en 
de redactie. Hatsie-kD presenteert een verrassend verband. 

In het vorige nummer is al aangekondigd dat er  wat correspondentie op gang gekomen is 
naar aanleiding van het artikel van Willem Jan  Zaadnoordijk en Peter Wonink uit het eer- 
ste nummer van Stromingen. We publiceren de ingezonden brieven van Kees Maas en 
Maarten Smits samen met de reactie van Willem Jan  Zaadnoordijk. 

In de wandelgangen hebben we iemand horen mompelen dat  'het er  naar uitziet dat  
Stromingen een blijvertje is', en dat hij nu ook overwoog om wat te gaan schrijven. Aan het 
eerste hebben we nooit getwijfeld, en voor wat betreft het tweede: we zijn benieuwd. 
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