
Nawoord

De komende 3 Stromingen nummers (het december nummer, het maartnummer, en 
een nummer hopelijk tussen nu en december zal verschijnen) zullen voor het eerst in 
de geschiedenis van jullie lijfblad bestaan uit zogenaamde Stromingen Specials. Dat wil 
zeggen: Stromingen edities in een iets ander jasje, opgebouwd uit bijdragen in de vorm 
van artikelen die hetzelfde thema hebben. Dat zullen achtereenvolgens zijn:

Stromingen Special 1: Promotieonderzoeken aan Nederlandse universiteiten (te 1. 
verschijnen in december 2008 als alles volgens planning verloopt);
Stromingen Special 2: Het Nationaal Hydrologisch Modelinstrumentarium (te 2. 
verschijnen in januari 2009);
Stromingen Special 3: Faalkansanalyse Regionale Watersystemen, en dan met 3. 
name de aspecten statistiek en neerslag afvoermodellering (te verschijnen in fe
bruarimaart 2009).

Deze constructie is uit een vorm van positieve nood geboren: We hadden voor het 
septembernummer een flink overschot aan kopij. Met dank aan de nieuwe redactie die 
de taak: ‘Ronselen van kopij’ zeer serieus en met veel enthousiasme heeft opgepakt. 
Überhaupt wil ik bij deze de redactie leden die er het afgelopen jaar bij zijn gekomen 
bedanken voor hun tomeloze inzet. 

Gekoppeld aan de laatste 2 specials (NHI en Faalkansanalyse Regionale Watersyste
men) zullen we als NHV ook discussiemiddagen organiseren, korte tijd na het verschij
nen van deze specials. We hopen zo de rol die we binnen het Nieuw Elan voor de NHV 
hebben weggelegd als facilitator van discussies over relevante hydrologische onderwer
pen nadere invulling te geven.

E.e.a. laat onverlet dat we nog steeds opteren op een regulier december of maart 
nummer, mocht de hoeveelheid kopij die we binnenkrijgen dit toelaten. Er zijn al enkele 
artikelen binnen en gereviewd, maar we kunnen nog wel het nodige gebruiken, dus hebt 
u iets liggen, stuur het dan naar: Stromingen.redactie@gmail.com

Wanneer u dit voor het eerst leest is het waarschijnlijk alweer oktober. Laten we dit 
nummer voor het gemak dan maar het septemberoktober nummer noemen. Excuus 
daarvoor in elk geval, de Stromingen redactie en de NHV bestuursleden (allen vrijwil
ligers) hebben het thans erg druk met vele aan de NHV gerelateerde zaken, evenals de 
juiste afstemming daartussen. Het valt zo merken we niet mee om een vereniging te 
veranderen als de reguliere werkzaamheden gewoon doorgaan. We hopen dat u daar 
begrip voor heeft. We hopen ook dat we het leed met de ALV in november 2008 (waar 
besluitvorming over Nieuw Elan zal plaatsvinden), de diverse symposia en de Stromin
gen Specials in het vooruitzicht enigszins kunnen verzachten. 
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