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Redactioneel
25 Jaar

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat Stromingen voor het eerst uitkwam. Het eerste 
redactioneel (getiteld "Het vakblad voor hydrologen is er!!") maakt melding van een 
lang voortraject met gedegen studie die resulteerde in een "keurige" rapportage 
waarin het bestaansrecht van een vakblad voor de NHV werd onderzocht. 
Deze rapportage heeft de redactie helaas niet kunnen terugvinden, maar na 25 jaar 
kunnen we concluderen dat de conclusie terecht was: Stromingen wordt nog steeds 
gezien als hét vakblad van de Nederlandse hydrologen en het lijfblad van de NHV.
Het eerste redactioneel geeft aan dat de vormgeving en lay-out van Stromingen een 
voorname taak van de redactie is. Na 25 jaar Stromingen, met een vrijwel gelijkblij-
vende lay-out, heeft de redactie samen met het NHV-bestuur besloten om de gehele 
huisstijl van de NHV te vernieuwen met een nieuw logo, nieuwe kleuren, nieuwe 
website… en een nieuw gezicht voor Stromingen. 
Net als de oprichting van Stromingen, is ook het besluit tot een nieuwe huisstijl 
niet over één nacht ijs genomen. Na de formering van een werkgroep, vele vergade-
ringen en skype calls, was de huisstijl eind 2018 eindelijk gereed. 
We hopen dat de nieuwe frisse huisstijl en het feit dat Stromingen één van de weinige 
gedrukte vakbladen is en blijft, een diverse groep auteurs blijft aanmoedigen hun 
artikelen in Stromingen te publiceren. We hopen dat de diversiteit zowel tot uiting 
komt in de auteurs zelf (studenten, beginnende hydrologen of ervaren rotten in 
het vak), alsmede de onderwerpen waarbij alle facetten van ons vakgebied aan bod 
komen. In dit nummer is dit in ieder geval goed gelukt met een breed scala aan 
onderwerpen van zowel ervaren Stromingen auteurs als first-timers. 
Een onderwerp dat in het eerste nummer al aan bod kwam, en in vele nummers 
daarna, is verdroging. Ook de bijzonder droge zomer van 2018, die circa 0,5 
miljard euro aan schade met zich meebracht, staat nog volop in de belangstelling. 
Dit bleek ook uit het recente, zeer goed bezochte NHV Droogtesymposium. Het 
NHV-bestuur oriënteert zich momenteel op een NHV-special over deze droge zo-
mer. Op 6 juni van dit jaar staat het NHV-voorjaarssymposium gepland over data sci-
ence en sensoren in de hydrologie. We hopen op een vergelijkbare grote opkomst 
en een bijkomende stormvloed aan interessante artikelen over dit onderwerp. Voor 
nu: veel leesplezier met dit eerste nummer in de nieuwe huisstijl. 
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