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Na een onbedoeld mager jaar met veel te weinig Stromingen kunnen we ons nu ver-
heugen op alweer de 2e van 2017. Een editie die vol staat met artikelen die laten zien 
dat we de status van clubblad voor analytische geohydrologen allang voorbij zijn. 
Gelukkig maar. Don't get me wrong, ik ben de laatste maanden juist weer in de ban 
van analytisch rekenen om de freatische grondwaterstand op perceelniveau in beeld 
te krijgen - bij voorkeur in combinatie met numerieke en stochastische methoden, dat 
dan weer wel - maar een wat bredere oriëntatie op het werkveld van de gemiddelde 
hydroloog is toch wat we zouden moeten nastreven. Waarvan akte trouwens: 
● een artikel over het Groesbeekeffect door Wesseling en collega's;
● Richard de Jeu en co nemen ons mee in de fascinerende en vol kansen liggende we-

reld van de bodemvochtmonitoring met behulp van satellieten. Wat een enorm, tot 
op heden onbenut potentieel ligt daar gereed voor gebruik!;

● een stuk over GWSDAT (een softwarepakket om waterkwaliteit te analyseren);
● een interview met Bram Bot, dé man achter ook weer het nieuwe Grondwaterzak-

boekje;
● een verslag van de inauguratie van Pieter Stuyfzand;
● en tenslotte twee boekbesprekingen: één van Bart Goes over The Water Kingdom – 
 A Secret History of China en één van Michael van der Valk over Spiegelzee – De 
 zeespiegel – geschiedenis van de mens.

Dit laatste boek heb ik recent ook gelezen (net als al het andere werk van Salomon 
Kroonenberg) en oh, wat zou ik het toch fijn vinden als de denkbeelden die hierin 
staan opgetekend, gebaseerd op grondig onderzoek, op de een of andere manier 
doorklinken tijdens de lopende formatiebesprekingen in Den Haag. Ook de recent 
verschenen publicatie Ecomodernisme – Het nieuwe denken over groen en groei is wat 
mij betreft interessant leesvoer voor onze Haagse onderhandelaars, wie dat op het 
moment van lezen ook mogen zijn. Misschien wordt daarmee een wat meer luchtig en
optimistisch perspectief gecreëerd dat ervoor gaat zorgen dat er na de zomervakantie
weer geregeerd kan worden en tevens nieuw beleid wordt ontwikkeld. Mogelijk biedt 
dit ook de kans om de bescherming van natuur en milieu hand in hand te laten gaan 
met welvaart en, misschien wel belangrijker, welzijn. Nieuwe, verfrissende ideeën zijn 
in het huidige tijdsgewricht mogelijk een welkome aanvulling om te komen tot de 
goede stappen. We gaan het allen zien. 

Begrijp me goed: ik ben geen klimaatscepticus (wel een zelfverklaard klimaatrealist) 
en dit is natuurlijk maar één van de visies binnen onze veelkleurige redactie. Maar 
goed, politiek is één ding, wetenschap een ander en tussen beide domeinen zit soms 
een spanningsveld. In beide takken van sport kom je tegenstellingen tegen, en waar 
politiek en wetenschap tegen elkaar schuren kan het al helemaal knallen- net zoals 
dat soms geldt voor religie en wetenschap trouwens. Pogingen om een ander te over-
tuigen van je gelijk eindigen niet zelden met verzuchtingen en soms frustratie. De 
bonte redactie van Stromingen en het al even bonte tijdschrift zelf vormen een aardige
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afspiegeling van dit discours. En zo hoort het ook. We blijven liever wakker bij een 
levendige discussie dan dat we indommelen onder een ooit bereikte consensus.

Terug naar de content van Stromingen 2: naast interessante kopij kunnen we melden 
dat er twee nieuwe redactieleden zijn geworven uit de wereld van de oppervlakte-
waterhydrologie en het waterbeheer: Nynke Vellinga en Siebe Bosch. Nynke werkt als 
hydroloog bij het waterschap dat het water beheert in Friesland (WF voor intimi) en 
Siebe is (onder andere) hydroconsultant en rekent en programmeert dat het een aard 
heeft aan tal van hydrologische en hydraulische vraagstukken voor menig waterschap 
en andere waterbeheerders. Welkom beide, ik verheug me op de samenwerking.

Tenslotte vermeld ik bij deze dat er op 30 november aanstaande een NHV bijeenkomst
zal worden georganiseerd met als onderwerp Hydrologie & Remote Sensing: Van we-
tenschap naar waterschap. Aan het programma wordt samen met partner STOWA 
gewerkt. Houd daarvoor de NHV Nieuwsbrieven in de gaten zou ik zeggen. En mocht 
je een interessant idee voor een lezing hebben voel je dan vrij om contact met me op 
te nemen.

Veel leesplezier en hopelijk tot snel na de zomer. Als altijd hopen we erop dat een 
deel van jullie ons de komende maanden zal verblijden met interessante artikelen ter 
redactie en publicatie. 
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