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2Stromingen

Bereik hydrologisch Nederland met de
resultaten van je afstudeer- of
promotieonderzoek met een
publicatie in Stromingen

NederlandseHydrologischeVereniging

Stromingen is al 20 jaar het vakblad van de Nederlandse hydroloog
en de Nederlandse Hydrologische Vereniging WNHV!. Stromingen
biedt ruimte aan originele artikelen, essays, congresverslagen en
boekbesprekingen. Naast werk over uitgevoerde projecten en
onderzoeken bieden we ruimte voor afstudeerders en promovendi.
Het kan daarbij gaan om concrete resultaten, of de
onderzoeksopzet en vragen. Naast volledige artikelen, kan je ook
een extended abstract van je werk indienen Wtot 2000 woorden met
2 figuren!.

Met publicatie van je onderzoek in Stromingen bereik je vrijwel alle
hydrologen in Nederland, werkzaam in zowel de wetenschaps-,
beleids- als de advieswereld. Hiermee vergroot je de impact van je
werk.

Dus wil je graag jouw onderzoek of project onder de aandacht brengen,
schrijf dan een Stromingenartikel Wzie voor het sjabloon www.nhv.nu!
Voor vragen, neem contact op via stromingen@nhv.nu

We zien uit naar jullie artikelenz
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