
Redactioneel 

Het is alweer een jaar geleden dat we u vol trots ons eerste exemplaar van het blad 
'STROMINGEN, vakblad van de Nederlandse Hydrologische Vereniging' konden toesturen. 
Inmiddels zijn we toe aan het vierde nummer, en als er  één ding duidelijk is geworden, dan 
is het wel dat het blad in een behoefte voorziet. Vanaf het begin zijn de nummers dikker 
geworden dan we verwacht hadden. Verder blijkt er  inderdaad een inhoudelijke discussie 
op gang te komen over ons vakgebied. We hebben al reacties ontvangen over de wijze 
waarop zettingen berekend moeten worden, en in dit nummer gaat de discussie over dis- 
persie verder. Daarnaast wordt ingehaakt op het artikel over doorlatendheidsmetingen van 
Pomper en Weerts uit het vorige nummer. 

De NHV is zich dan ook aan het bezinnen hoe de continuïteit van het blad kan worden 
verzekerd. Tot dusver was alles liefdewerk, en hoe noodzakelijk ook om dingen van de 
grond te krijgen, biedt het onvoldoende waarborg voor de langere termijn. 

Hoe verschillend hydrologen tegen water kunnen aankijken, wordt ook in dit nummer dui- 
delijk. In het artikel van Dekker en Ritsema gaat het over water in de bovenste 20 cm van 
de bodem. In een heksenkring is zeer gedetailleerd het effect bepaald van de paddestoelen 
op de waterdoorlatendheid van de onverzadigde zone. 

J a n  van Bakel haakt in op de behoefte om de historie van ons vakgebied te beschrijven, 
middels een portret van dr. Ernst. 

In het artikel van Olsthoorn gaat het over de manier waarop dichtheidsverschillen tus- 
sen zoet en zout water in een stromingsmodel verdisconteerd kunnen worden. 

Harry Boukes beschrijft zijn eerste ervaringen met een 3-D instationair stromingspro- 
gramma. 

Bram Bot presenteert een typologie, met name om aan te duiden welke gebieden gevoe- 
lig zijn voor verdroging en welke niet. 

Waterdicht bevat een bijdrage van Goethe, voor alle mensen die zich met hart, maar bo- 
venal met ziel aan de hydrologie hebben gewijd. Piet Veel wijst ons e r  op dat Goethe daar 
alle aanleiding toe zag. 

Verder bevat dit nummer een verslag van de MicroFem-dag 1996, en een reactie van 
Majid Hassanizadeh op het dispersie-artikel uit het vorige nummer van Stromingen. John 
Lambert geeft een aanvulling op het artikel over doorlatendheidsmetingen uit het vorige 
nummer. 

Daarmee hebben we opnieuw een zeer gevarieerd nummer van STROMINGEN. We hebben 
ontdekt dat de variatie ons aanspreekt, en hebben ons tot doel gesteld om met name die 
variatie per nummer te handhaven. 

Wij wensen u ook bij dit nummer veel leesplezier, en maken u er wellicht ten overvloede op 
attent dat kopij altijd welkom blijft. 



Rectificatie 

Door omstandigheden kregen wij als redactie een onjuist adres door van H.J.T. Weerts, co- 
auteur van het artikel over de noodzaak van doorlatendheidsmetingen. Het juiste adres 
moet zijn: 

H.J.T. Weerts 
RU Utrecht, Vakgroep Fysische Geografie 
Interuniversitair Centrum voor Geo-ecologisch Onderzoek 
Postbus 80115 
3508 TC Utrecht 
Tel: (030) 2532183 
Fax: (030) 2540604 
E-mail: H.Weerts@fnv.ruu.nl 
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