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In november 2011 heb ik het Grondwaterzakboekje uitgebracht – een beknopt
compendium op het gebied van grondwater voor de (ontwerp- en advies)
praktijk. Het boekje bleek gelukkig in
een behoefte te voorzien en is sinds
een halfjaar uitverkocht. Informatie
over het Grondwaterzakboekje, inclusief
de inhoudsopgave, is te vinden op
www.grondwaterzakboekje.nl.
Het Grondwaterzakboekje is tot stand
gekomen met hulp van 37 vakgenoten
(‘reviewers’) die commentaar leverden
op conceptteksten en suggesties
aandroegen voor aanvullingen.
De ideeën voor aanvullingen die voortkwamen uit overleg met hen bleken
schier eindeloos en ik ben in 2011
gestopt op een punt dat de verzameling
er enigszins logisch en evenwichtig
uitzag. Maar er ligt werkelijk nog een
stuwmeer aan slecht ontsloten of in
onbruik geraakte grondwaterkennis
in al die grijze stalen kantoorkasten
die in snel tempo worden opgedoekt.
Bovendien worden aan de ‘voorkant’
wekelijks nieuwe zaken aan de grondwatercanon toegevoegd (disdrometer,
beschikking ‘Ernst en Spoed’,
permittiviteit, het gaat maar door).
Na een pauze heb ik de draad/pen maar
weer opgepakt en ben doorgegaan op
weg naar een 2de editie met als werk-
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titel ‘Gwz2015’. Het aantal reviewers is
inmiddels op meer dan 60 gekomen en
de omvang van het boekje gaat richting
2 keer die van de eerste editie.
De tweede editie zal vrijwel volledig van
verwijzingen zijn voorzien – een zwak
punt van de eerste.
De NHV heeft op de achtergrond
belangrijk bijgedragen aan de totstandkoming van het Gwz. Veel reviewers
zijn actief lid van de NHV. Hoewel de
NHV geen formele rol heeft bij de uitgave
van het Gwz gebeurt dit wel in goed
onderling overleg. Joost Heijkers en
Marc Bierkens hebben met enige regelmaat meegedacht over de algemene
opzet. De NHV heeft ruime steun
geboden bij de bekendmaking van het
Gwz. Leden ontvangen het Gwz tegen
gereduceerde prijs.
De bedoeling is dat het Gwz verder
uitgroeit tot een brede en evenwichtige
verzameling van praktische grondwaterkennis. Het zou jammer zijn als
er, ondanks de steun van de reviewers,
belangrijke hiaten in de verzameling
zouden blijven. Aanvullende suggesties
voor op te nemen informatie zijn
daarom bijzonder welkom.
Daarvoor kunt u mij bereiken via
info@grondwaterzakboekje.nl,
brambot@xs4all.nl of 010 2200883.
Het gaat natuurlijk om informatie
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waaraan in de praktijk behoefte is,
en dan met grote voorkeur om gekwantificeerde informatie. Omdat het Gwz
bedoeld is voor hydrologen die al in
het vak zitten, kan de informatie beknopt
zijn en kunnen vaak bochten worden
afgesneden (uiteraard zonder in de sloot
te raken). Vaak is het een grafiek, een
tabel, een vuistregel of een checklist,
waaraan een minimale tekst en een
verwijzing moet worden toegevoegd om
de informatie begrijpelijk en bruikbaar
te maken.
Graag dus uw suggesties,
Bram Bot
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