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Artikel

Over safari’s, ontdekkingen en hydrologie
Derde lezing in de reeks Jong en Oud 
in de Hydrologie (JOH!)

SIMON VAN MEIJEREN, MIEKE HULSHOF

In de NHV-serie Jong en Oud in de Hydrologie (JOH!) ontmoeten we de helden achter onze 

hydrologische parameters, functies en theorieën. Tijdens JOH! bezoeken we bedrijven in 

de watersector en discussiëren we (informeel) over het verleden, heden en toekomst van 

de hydrologie. Op 4 oktober vond de derde JOH! plaats bij Netherlands Water partnership 

(NWP) en Young Experts Programme (YEP) in Den Haag met Prof. Dr. Ir. in de Hydrologie 

Huub Savenije van de TU Delft. De  lezing van Huub was geïnspireerd op zijn uittreerede 

van 28 september aan de TU Delft en getiteld “De waarde van veldobservaties, werken in 

tropische landen, het samenwerken met mensen met andere achtergronden en het volgen 

van ongebaande paden”. Hij vertelde onder andere over zijn onderzoek naar zoutintrusie 

in riviermondingen.

Aanvang avond
Bij deze derde JOH! mochten we in totaal 24 belangstellenden ontvangen, waarvan 
het merendeel studenten en young professionals. De avond startte met een korte 
introductie van de NHV en twee presentaties door Maaike Feltmann (projectleider 
NWP) over 
• het Netherlands Water Partnership (NWP), een organisatie die de Nederlandse 

watersector ondersteunt bij export en internationale samenwerking; en 
• het Young Expert Programme (YEP), een organisatie die jong Nederlands en 

internationaal talent de mogelijkheid biedt om de eerste stappen te zetten in een 
internationale context1.

Deze presentaties sloten naadloos aan bij het aanwezige jonge publiek. Huub Sa-
venije heeft naar eigen zeggen zelf een soort YEP-traject doorlopen door op jonge 
leeftijd een buitenlands avontuur in Mozambique aan te gaan.

Lezing Huub Savenije
Wat is hydrologie eigenlijk? De inleidende vraag van de lezing van Huub Savenije 
leidde tot een evenzo verrassend vervolg. Naar eigen zeggen gedreven door tijd-
genoten die hem bestempelden als 'nerd', omdat hij aan de TU Delft rekende aan 
modellen en lastige vergelijkingen, ging Huub Savenije op zoek naar de kunst van 
hydrologie. Daar waar hydrologie en filosofie samenkomen en waar zelfs ruimte is 
voor échte Blues. Via citaten van Aristoteles ("The whole is greater than the sum of 

1 Meer informatie over het YEP programma is te vinden op www.yepprogrammes.com.
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the parts") en Heraclitus ("Everything changes and nothing remains still"), leidde 
zijn verhaal naar Bob Dylan. Veldonderzoek moet je namelijk persoonlijk ondervin-
den. Of zoals Bob Dylan zegt: "you don't need a weatherman to know which way the 
wind blows". Dat deed ook de natuurkundige Alexander von Humboldt. Hij was de 
eerste die geologie, topografie, meteorologie, natuurkunde, hydrologie, landschap, 
ecologie en de mens met elkaar in verband bracht en zag als een samenhangend 
geheel. Zijn wereldreis vormde de rode draad voor de lezing van Huub Savenije. In 
1799 aanschouwde Von Humboldt een onverklaarbaar fenomeen in het toenmalige 
New Granada: het Casiquiare Canal waar de stroomgebieden van de Orinoco en de 
Rio Negro (de Amazone) met elkaar verbonden zijn, iets wat in de wetten van de 
hydrologie niet mogelijk is. Hoe kan dit? Het antwoord hiervoor liet op zich wachten 
tot het einde van de lezing.

Maar is de theorie dan wel allesomvattend? Tijdens de lezing stippelde Huub zijn ei-
gen ontdekkingsreis uit door ons mee te nemen in het bemeten en modelleren van 
verschillende riviermondingen. Zijn interesse naar zoutintrusie werd voor het eerst 
gewekt in de Limpopo (Mozambique). Hoe is het mogelijk dat er ver bovenstrooms 
nog steeds zout in de rivier aanwezig is? De verklaring hiervoor lag in ieder geval 
ten dele in de aanwezigheid van grote arealen geïrrigeerde landbouw langs de rivier.

Veldonderzoek bij andere riviermondingen in de wereld wees echter op een terug-
kerend patroon, waarbij de breedte en lengte van de riviermonding samenhangen 
met het indringen van zout: de basis voor de theorie naar zoutintrusie in riviermon-
dingen. Een theorie die bevestigd werd tijdens het met speedboten op- en afvaren 
van riviermondingen met de getijdegolf mee om watermonsters te nemen.
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Metingen kunnen echter ook afwijken van een verwacht patroon. Wat te doen? Weg-
strepen of oneindig doormodelleren tot de ultieme fit is bereikt? Geen van beide is 
het resolute antwoord van Huub Savenije. Juist afwijken kunnen leiden tot de ont-
wikkeling van nieuwe ideeën en theorieën. Uit een analyse van de afwijkende af-
voerverlooplijnen van de Limpopo Rivier in Mozambique tijdens de overstromingen 
van 1984 bleek bijvoorbeeld dat eerste afvoergolf werd opgevangen in de onverza-
digde zone; pas de tweede afvoergolf leidde tot de daadwerkelijke overstromingen.

Ook hierbij helpen de inzichten van Von Humboldt. Aan de hand van verschillende 
neerslag-afvoervoorbeelden liet Huub Savenije zien dat het lezen van een landschap 
bepalend is voor de verklaring van observaties. Een moerasgebied vraagt om een 
andere modelbenadering dan een helling of een plateau. Hydrologie kan niet op 
zichzelf bestaan maar hangt af van landschap, geologie, topografie én… entropie! 
Een systeem convergeert naar de Carnot-limiet. Termen die zijn ontleend aan de 
thermodynamica, maar volgens Huub Savenije bepalend zijn in de hydrologie. Zoals 
bij het vormen van het meest efficiënte riviernetwerk, het gebruik van water en 
energie of de productie van biomassa. De natuur zoekt naar het evenwicht waarop 
het functioneert op maximale kracht.

De wereldreis van Huub Savenije bracht ons aan het eind van de lezing terug bij 
de Casiquiara. Het is een groot moerasgebied dat twee stroomgebieden met el-
kaar verbindt. De gebaande paden leiden daarbij niet tot het benodigde inzicht of 
verklaringen; wellicht kan een toekomstige deelnemer aan YEP zich hier verder in 
verdiepen?
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Huub Savenije sloot de lezing af met een oproep: "Don't be a safari-scientist". Doe 
je onderzoek in het buitenland en geniet je van de gastvrijheid en de ontvangst van 
de lokale bevolking? Kom en ga dan niet alleen voor het verzamelen van je metin-
gen, maar investeer én geef terug aan de gemeenschap (niet alleen het eindrap-
port). Houd contact, óók nadat je terug bent in Nederland.

Afsluiting
Na afloop van de lezing was Huub Savenije tijdens een gezellige borrel beschikbaar 
voor de vele vragen en het enthousiasme die de lezing opriep. 

Met dank aan Huub Savenije, NWP, YEP en alle deelnemers voor de mooie avond.

Houd www.nhv.nu in de gaten voor meer informatie over volgende JOH!-lezingen. 
Hopelijk tot dan!
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