
Roepen over droogte 

Het jaar 2003 was vanuit hydrologisch oogpunt erg boeiend. Na 2002 woedde de discussie 
volop hoe er met wateroverlast als gevolg van klimaatveranderingen omgegaan moet 
worden. Aansluitend werden we geconfronteerd met een zeer droog voorjaar en zomer. Het 
Hoogheemraadschap Rijnland riep opeens dat er zout water in de polder moest worden 
ingelaten. Feitelijk bedoelde men dat het chloridegehalte van het inlaatwater boven de 200 
mg/l zou komen te liggen. In reactie daarop riep de landbouw dat dit funest is voor de land- 
en tuinbouw ter plaatse. Natuurbeschermers riepen dat diersoorten als de Groene 
Glazenmaker het loodje zouden leggen. De eerste beste website die ik over dit beestje 
aantrof meldde mij dat deze libellesoort behalve in de oostpunt van Rijnland vooral in het 
gebied rond Steenwijk voorkomt. TNO riep dat Rijnland erg onverstandig handelde, al 
vraag ik me af in hoeverre TNO wist dat het IJsselmeerwater dat op dat moment als 
alternatief inlaatwater bij Rijnland voor de deur lag, een chloridegehalte van 900 mg/l had. 
Ik weet ook niet in hoeverre TNO bij de berichten aan de pers zich realiseerde dat de 
waterinlaat voornamelijk bedoeld is om het zoute kwelwater dat sowieso in de polders naar 
boven komt weg te spoelen. Hans Gehrels riep in het vorige nummer van Stromingen op 
om alle kennisinstituten bij dit soort crisismanagement te betrekken. Daar ben ik het mee 
eens ben, mits die kennisinstituten ook in staat zijn alle alle beschikbare kennis direkt te 
mobiliseren en te coördineren. 

Terwijl we zo nog een beetje aan het naroepen waren, bezweek opeens de dijk bij Wilnis. 
Binnen een paar uur riep Peter van Rooij op televisie dat dat kwam omdat er zoveel kabels 
en leidingen door die dijken worden gelegd. Ik heb diverse foto's bekeken, maar nergens 
een spoor van leidingen gezien. Toch knap van Peter, dat hij zo snel de televisie wist te 
halen. 

Nu een paar maanden na de grootste consternatie, heb ik vooral de indruk dat de 
deskundigen concluderen dat we het allemaal zo gek nog niet hebben gedaan. Ik weet niet 
of we nog nader onderzoek krijgen naar de snelheid waarmee houten funderingspalen 
wegrotten bij lage grondwaterstanden of naar het effect van de droogte van 2003 op de 
populatie van de Groene Glazenwasser in Nederland (en daarbuiten). Ik ving wel signalen 
op dat de afbraak van veen dit jaar erg snel is gegaan. Helaas heeft nog niemand zich 
aangeboden om over de droogte van 2003 voor Stromingen een goed verhaal te schrijven. 

Hoe dan ook, in deze wereld vol roependen konden wij niet aan de roep weerstaan om de 
omslag van Stromingen eens te vernieuwen. We hadden ons voorgenomen om het te 
bewaren voor het eerste nummer van de tiende jaargang, maar door technische 
omstandigheden bleek het handiger om ook het decembernummer van 2003 ook al van de 
nieuwe omslag te voorzien. Na 33 afleveringen van Stromingen met een lichtbruinige 
omslag, ziet Stromingen er de komende jaren blauw-paars uit. Het ontwerp is van Geert 
Henderickx, en de redactie is erg tevreden. 
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Tenslotte willen we er op wijzen dat dit het laatste nummer is waarbij Flip Witte en Kees 
Maas deel uitmaken van de redactie van Stromingen. Waar Flip de afgelopen jaren 
meestal op de achtergrond een gedreven en creatieve inbreng had, is Kees jarenlang het 
uithangbord van het blad geweest. 

In 1988 hebben Kees en ik een eerste initiatief genomen om tot een hydrologisch 
vakblad te komen. De tijd bleek er in eerste instantie nog niet rijp voor, maar eind 1994 
bleek de NHV bereid om het vakblad onder haar hoede te nemen. Vanaf dat moment heeft 
Kees het blad binnen het NHV-bestuur vertegenwoordigd. Binnen de redactie heeft Kees 
zich er altijd hard voor gemaakt dat auteurs alles kwijt moesten kunnen binnen het blad, 
hoe goed of slecht het ook geformuleerd werd. Flip was meer van de pooit dat je ook een 
leuk blad moet kunnen maken, en dus moet sturen aan de vorm en inhoud van het blad. 
Die discussie blijkt binnen de nieuwe redactie onmiddellijk weer op te laaien. Er ligt 
ergens een evenwicht, en op elk moment moeten we overwegen of we daar al te ver vanaf 
komen te liggen. Vindt u dat we te ver naar de ene of naar de andere kant doorslaan? 
Roept u maar! 
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