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Nederlandse Hydrologische Vereniging 
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Het bestuur 
Het bestuur bestond in 2021 uit:  
Remko Uijlenhoet – voorzitter 
Liduin Bos-Burgering – secretaris   
Hendrik Meuwese – penningmeester   
Matthijs Bonte – vertegenwoordiging Stromingenredactie  
Pytrik Graafstra – website 
Michiel Pezij - website 
Mieke Hulshof – algemeen bestuurslid 
Jelle van Sijl – algemeen bestuurslid 
Bart Vlemmix (studentlid-af) 
Lotte Braat (studentlid-af) 
Nienke Tempel (studentlid) 
Irene de Vries (studentlid) 
Noortje Romeijn (studentlid) 
 
Voor promotie van de NHV onder studenten en om contact te houden met studenten is het bestuur vanaf 2019 
aangevuld met twee student-leden. Zij nemen roulerend plaats, steeds voor 2 jaar met 2 studenten van een 
universiteit (via bestuur studievereniging). Daarna nemen twee studenten van een andere universiteit het over. 
Lotte en Bart komen van de Wageningen Universiteit en traden in 2021 uit het bestuur. Zij maakten plaats 
voor 3 studentleden van de TU-Delft: Nienke Tempel, Irene de Vries en Noortje Romeijn. 
 
Het bestuur is vanaf mei 2019 secretarieel ondersteund door Gina Francken. Haar inzet bespaart 
bestuursleden relatief veel tijd en is daarmee zeer gewaardeerd binnen het bestuur. De inzet van secretariële 
ondersteuning is getest in 2019. In 2020 is tijdens de ALV op 9 april 2020 besloten na goedkeuring door 
stemming deze samenwerking voort te zetten voor de komende 3 jaar, waarbij per jaar de opdracht aan HKV 
stilzwijgend zal worden verlengd. Vanaf december 2021 heeft Gina Francken haar ondersteuning opgezegd 
bij de NHV. Na een sollicitatieprocedure heeft de NHV bestuursondersteuning gekregen van Karin Rullmann 
(Factor K) 
 
Het bestuur heeft in 2021 zesmaal vergaderd en wel op de volgende data: 25 januari, 17 maart, 11 mei, 5 juli, 
1 september, 3 november.  

ALV - 30 maart 2021 
Op 30 maart 2021 zijn afgetreden tijdens de ALV: 

• Lotte Braat en Bart Vlemmix (studentleden Wageningen) 

• Suzanne Groot, als eerste vrouwelijke bestuurslid sinds 2009 actief in het bestuur 
 

Op 30 maart 2021 is tot bestuurslid benoemd: 
• Michiel Pezij (algemeen bestuurslid) 

 

De leden 
• In 2021 hebben zich 72 nieuwe leden aangemeld. 

• In 2021 hebben 35 leden hun lidmaatschap beëindigd. 
Eind 2021 waren er daarmee 669 leden waarvan 71 studentleden. Er is niet bijgehouden hoeveel studenten 
“gewoon lid” zijn geworden in 2021. 
 
Nieuwe leden ontvangen de NHV-publicatie “Verdamping in de Hydrologie”. Alle leden ontvangen het 
tijdschrift Stromingen en de digitale nieuwsbrief. Leden ontvangen een korting voor het bijwonen van 
bijeenkomsten en symposia. 
 
Studenten kunnen gebruik maken van een zogenaamd studentenlidmaatschap. De kosten hiervan bedragen 
normaliter € 20,- per jaar. Vanwege de corona crisis en de impact op o.a. de studenten is ervoor gekozen om 
het actietarief van €0,- ingesteld in 2019 voort te zetten tot tenminste einde 2021, waarbij studenten die zich 
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vóór 31-12-2019 hebben ingeschreven geen lidmaatschapskosten hoeven te betalen tot 31-12-2021. Deze 
actie is bedoeld om meer jonge hydrologen bij de vereniging te betrekken. 
 
Net als voorgaande jaren is er een apart bedrijfslidmaatschap. Het bedrijfslidmaatschap is bedoeld voor 
bedrijven die alleen het tijdschrift Stromingen willen ontvangen. De kosten van dit lidmaatschap bedragen in 
2021 € 55,- per jaar. De NHV kent ook een (uiteraard gratis) erelidmaatschap voor personen die zich 
buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging. 
 

Ere-leden 
Tijdens de ALV van 30 maart zijn Linda van der Toorn en Gé van den Eertwegh voorgedragen en benoemd 
tot ere-leden van de NHV. Zij ontvingen door Corona-beperkingen de erelidmaatschapsoorkonde persoonlijk 
van voorzitter Remko Uijlenhoet. 

 
 

NHV publicitair en website 

 
Stromingen 
In 2021, de 27e jaargang, zijn twee goedgevulde nummers  van Stromingen verschenen. We hebben in 2021 
een gevarieerd aanbod aan kopij gehad met veel nieuwe auteurs en onderwerpen. In 2021 hebben Vincent 
Post en Stefanie Bus de redactie versterkt.  

 
Alle artikelen zijn voor leden terug te lezen op de website: https://www.nhv.nu/stromingen/.  
 
NHV-publicaties 
In 2021 zijn geen NHV-publicaties verschenen. 
 
Website 
De nieuwe website is officieel gelanceerd op 1 januari 2021 (www.nhv.nu). De migratie van de oude website is 
afgerond en alle relevante oude artikelen en publicaties zijn op de nieuwe website te vinden. Op de website 
worden de verschillende activiteiten weergegeven. Ook kunnen leden zich inschrijven bij deze activiteiten via 
de website. In 2021 zijn er webinars georganiseerd door de NHV. De opnames van deze webinars worden 
aangeboden via de website. Met de nieuwe website zijn we ook overgegaan op een nieuw boekhoud en 
ledenadministratiesysteem “eboekhouden”. Dit systeem communiceert goed met de website en is eenvoudiger 
in gebruik dan het oude cms systeem waar tot najaar 2020 mee gewerkt werd. 

 

https://www.nhv.nu/stromingen/
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De website wordt beheerd door Pytrik Graafstra, Michiel Pezij en Karin Rullman. Hierdoor is achtervang 
gecreëerd bij afwezigheid van een van de beheerders. Daarnaast zijn er gedurende het jaar verschillende 
feedbackpunten geidentificeerd en verwerkt in samenwerking met websitebouwer Draad. 
 
 
Nieuwsbrieven 
In 2021 zijn 10 nieuwsbrieven verstuurd. Op 1 januari 2021 waren 608 subscribers; op 31 december is dit 
aantal opgelopen tot 656. Via de nieuwsbrief doen we aankondigingen en houden we leden op de hoogte van 
geplande bijeenkomsten en ontwikkelingen. Soms vragen we input.  
 
Webwinkel 
Via de webwinkel is in 2021 geen omzet geweest. 

 
Activiteiten 
Bijeenkomsten en Symposia 
In 2021 hebben we een serie online bijeenkomsten georganiseerd. Live bijeenkomsten waren helaas nog niet 

mogelijk door de coronamaatregelen. 

- 9 februari 2021 In samenwerking met STOWA en onderzoeksprogramma Lumbricus het 

drainagesymposium “Regelbare drainage: panacee of doos van Pandora”. In totaal 160 deelnemers. 

Zie de website voor een kort verslag; 
- 23 maart 2021 Webinar QGIS & Google Engine in de Hydrologie met Dr H. van der Kwast (IHE) en G. 

Donchyts (Deltares). In totaal 80 deelnemers. Zie de website voor een kort verslag, de opname en de 

presentaties 

- 30 maart 2021 ALV 2020, webinar “Droogte en de effecten van watergebruik en –beheer in Nederland 

en daarbuiten” door A. van Loon (VU Amsterdam) en pubquizz. In totaal ongeveer 30 deelnemers. Zie 

de website voor de stukken, de conceptnotulen en de presentatie.  

- 22 april 2021 Masterclass Near-surface Hydrology door R. van Genuchten. In totaal deelnemers met 

wereldwijde spreiding. Zie de website voor de presentatie en de opname.  

- 20 mei 2021 Webinar “Grip op de Ondergrond: over sonderingen, afzettingsprocessen en 

parametrisaties” met M. Hijma (Deltares) en N. Stoop (Fugro). In totaal ongeveer 25 deelnemers. Zie 

website voor de presentaties en de opname.  

- 10 juni 2021 Webinar Statistiek met M. Knotters (WUR) en H. Hakvoort (HKV). In totaal ongeveer 25 

deelnemers. Zie de website voor de opname. 

- 24 juni 2021 in samenwerking met Nelen en Schuurmans “Het waterschap panel: om meer inzichte te 

krijgen in de visies en volgens beleid van verschillende waterschappen. In totaal 20 deelnemers. Zie 

de website voor een korte beschrijving.  

- 7 oktober 2021 de webinar “Hoogwaterbescherming” met R. Hutten (Deltares) en J. Hoogewoud 

(Advies in Water). Totaal ongeveer 35 deelnemers. Zie de website voor de presentaties en de 

opname. 

https://www.nhv.nu/activiteit/regelbare-drainage-panacee-of-doos-van-pandora/
https://www.nhv.nu/activiteit/regelbare-drainage-panacee-of-doos-van-pandora/
https://www.nhv.nu/activiteit/webinar-qgis-google-engine-in-de-hydrologie/
https://www.nhv.nu/activiteit/algemene-ledenvergadering-verenigingsjaar-2020/
https://www.nhv.nu/activiteit/webinar-near-surface-hydrology/
https://www.nhv.nu/activiteit/nhv-webinar-grip-op-de-ondergrond-over-sonderingen-afzettingsprocessen-en-parametrisaties/
https://www.nhv.nu/activiteit/het-waterschap-panel/
https://www.nhv.nu/activiteit/webinar-hoogwaterbescherming/


  

4 van 5 
Postbus 85467, 3508 AL Utrecht , KvK Verenigingsregister 40481588  

 

- 20 december 2021 de webinar “Beekmorfologie" met F. Smolders (B-Ware) en M. Veldhuis 

(Waterschap Vallei en Veluwe). In totaal 38 deelnemers. Zie de website voor de presentaties en de 

opname 

 

 
-  

 
Bekendheid onder studenten 
We besteden specifiek aandacht aan het verkrijgen van bekendheid onder studenten. We streven naar het 
werven van studentleden en vooral het bewerkstelligen van betrokkenheid bij de vereniging. Door middel van 
studentleden die in het bestuur zitten willen wij de verbinding met de studenten vergroten, zodat de NHV een 
groter bereik heeft bij studenten in de hydrologische sector. Zij worden namelijk de nieuwe generatie 
hydrologen. 
Afgelopen heeft een groepje van vier Delftse studentes de vertegenwoordiging in het NHV bestuur over 
genomen van de Wageningse voorgangers 
De Delftse studenten hebben de NHV inmiddels actief onder de aandacht gebracht bij hun medestudenten, 
onder andere middels een nieuwe flyer 
Zoals altijd worden de activiteiten van de NHV middels verschillende kanalen actief aangekondigd onder de 
studenten, zodat zij kennis kunnen maken met de NHV (de online bijeenkomsten maken dit ook makkelijker) 
Het studentlidmaatschap was afgelopen jaar, net als in het jaar ervoor, gratis 
  
Trainingen 
In 2021 zijn er geen trainingen verzorgd door de NHV. 
 
Werkgroepen 
Op donderdagmiddag 24 september 2020 heeft de werkgroep Tijdreeksanalyse een excursiemiddag 
georganiseerd met als thema “Terug naar de Bron”. Zie voor het verslag: 
https://www.nhv.nu/activiteit/excursiemiddag-tijdreeksanalyse-terug-naar-de-bron/.  
In 2021 heeft een deel van de werkgroep Tijdreeksanalyse inspanningen geleverd voor het Handboek 
Tijdreeksanalyse in samenwerking met STOWA (https://www.stowa.nl/publicaties/handleiding-voor-het-
uitvoeren-van-tijdreeksanalyses). De eigen activiteiten van de werkgroep tijdreeksanalyse zijn begin 2022 
weer opgestart. 

 
 
Prijzen 

https://www.nhv.nu/activiteit/webinar-beekmorfologie/
https://www.nhv.nu/activiteit/excursiemiddag-tijdreeksanalyse-terug-naar-de-bron/
https://www.stowa.nl/publicaties/handleiding-voor-het-uitvoeren-van-tijdreeksanalyses
https://www.stowa.nl/publicaties/handleiding-voor-het-uitvoeren-van-tijdreeksanalyses
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De NHV reikt twee hydrologische prijzen uit, de NHV Hydrologieprijs (voor de beste hydrologische publicatie 

van de afgelopen drie jaar) en de Kees Maasprijs (voor het beste Stromingenartikel van de afgelopen drie 

jaar). Beide worden eens in de drie jaar uitgereikt en rouleren samen met de Boussinesqprijs (een 

aanmoedigingsprijs vanuit het Boussinesqcentrum voor “mid career” hydrologen) in een driejaarlijkse cyclus. 

Flip Witte is de winnaar van de Kees Maasprijs 2017-2019 met het artikel “Met het historische landschap 

verdween er water van de Veluwe". De uitreiking vond door Corona in 2021 plaats. Voor 2022 staat de 

uitreiking van de Hydrologieprijs in de planning. 

 
 

Buitenland 
In 2022 beraden we ons opnieuw hoe we aan het buitenland beleid invulling kunnen geven. 
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