Meerwaarde door meer verwijzingen?
Met een iets andere variant van bovenstaande retorische vraag doen Van de Vliet,
Tiebosch en Grakist in Stromingen jrg. 7.
nr. 2. een oproep tot een discussie over de
integratie van tijdreeksanalyse en grondwatermodellering. Hun standpunt in deze
discussie is tegelijkertijd de centrale boodschap van het artikel: integratie van tijdreeksanalyse en grondwatermodellering
levert een onmiskenbare meerwaarde op.
Op zich vond ik het erg aardig om een pleidooi te lezen voor iets dat ook ik gewoonweg
als een goed idee beschouw. Minder aardig
vond ik dat Van de Vliet et al. nergens verwijzen naar de oorsprong en achtergronden
van dat idee, dat, zoals de auteurs zelf al
aan geven, bij veel mensen nog onbekend is.
Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan het werk
van een drietal studenten (Drysdale, 1994;
Lankester, 1995; Lankester & Maas, 1996;
Van de Vliet, 1997; Van de Vliet &
Boekelman, 1998) die eerder onderzoek naar
dit onderwerp hebben gedaan, en aan het
werk van Kees Maas, die deze studenten
begeleidde. Het proefschrift van Maas
(Maas, 1994), dat handelt over
convolutieprocessen (de continue variant
van tijdreeksmodellen) en dispersieve
grondwaterstroming, een
onderzoeksvoorstel van zijn hand (Maas,
1995) en het onderzoek van deze studenten
leidden uiteindelijk tot het promotieonderzoek waar ik op dit moment mee bezig ben,
met als onderwerp de integratie van tijdreeksanalyse, grondwatermodellen en ecohydrologische modellen (Von Asmuth &
Maas, 2001). In het laatst aangehaalde
artikel wordt de achtergrond, methodiek en
stand van zaken m.b.t. deze integratie uit
de doeken gedaan en wordt o.a. ook materiaal uit het afstudeerwerk van Van de Vliet
behandeld, die dus zelf een van de eerder- genoemde studenten van Kees Maas was, en
dus wel van het bovenstaande op de hoogte
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moet zijn. Een overdruk van het artikel is
op te vragen bij ondergetekende.
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