Verslag eerste bijeenkomst WEW Themagroep Biologische Waterbeoordeling 4.0,
d.d. 18 juli 2013; 14:00-16:00; Waterschapshuis, Amersfoort
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WEW Themagroep Biologische Waterbeoordeling 4.0
van
Ronald Bijkerk
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Aanwezig:
Afgemeld:

Bas van der Wal, Ralf Verdonschot, Brechje Rijkens, Herman van Dam, Reinder
Torenbeek (voorzitter), Ronald Bijkerk (verslag)
Johan Oosterbaan, Peter Paul Schollema, Jako van der Wal

1. Rondje kennismaking
Iedereen stelt zich voor en vertelt over zijn/haar werkzaamheden en betrokkenheid bij biologische
waterbeoordeling (BW).
2. Aanleiding en doel van deze bijeenkomst
Reinder schetst kort de aanleiding van deze bijeenkomst: (1) enkele bilaterale gesprekken tussen de
deelnemers over KRW-maatlatten en BW in z’n algemeenheid (2) de gemaakte afspraak op de ALV
van 2012 dat het bestuur het initiatief zou nemen voor een doorstart van de subgroep TAP, waarbij
Herman van Dam en Mirjam Fagel zich ook aanmeldden. Herman is nu aanwezig, in plaats van
Mirjam is Brechje gekomen. Overigens stellen we nu geen doorstart van de subgroep voor, maar de
oprichting van een nieuwe themagroep (zie agendapunt 6).
3. Inhoudelijke doelstelling van de “activiteit”
Iedereen krijgt vijf minuten om zijn/haar gedachten over de inhoudelijke doelstelling op papier te
zetten. Vervolgens zet Reinder de compilatie op een flipover:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
6)
7)
8)
9)

BW moet informatie geven over processen in plaats van (alleen) toestanden (soortenlijstjes);
BW moet inzicht geven in plaats van (alleen) EKR’s (getalletjes);
Upgrade EBEO (nog steeds veel gebruikt, maar voldoende actueel en inzichtgevend?);
Gedragsverandering bij waterschapsecologen: kennis en kunde, eigen verantwoordelijkheid
(sociale innovatie);
Synergie tussen ecologie – hydrologie – beheer en beleid (procesmanagers, bestuur);
Van soorten naar eigenschappen van soorten;
Stressfactoren – multimetrics: diagnose;
BW moet diagnostisch zijn;
BW implementeren in het waterbeheer: BW als onderdeel van de beleidscyclus;
Gezamenlijk optimum in plaats van individueel maximum (oog hebben voor meerdere functies
van en belangen bij watersystemen;
Terugblik: waar heeft veertig jaar BW ons gebracht?
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10) Beoordelingssystemen worden door veel mensen te pas en te onpas gebruikt, vaak zonder dat er
inzicht bestaat in het functioneren van het watersysteem: wat zijn sturende factoren en wat zijn
knelpunten? Hoe kom je daarachter en hoe kan je dat het meest efficiënt communiceren?
11) BW om juiste, doelmatige maatregelen te kunnen nemen;
12) Waarom (ook al weer) BW? En wat is de waarde van natuur, of van helder water?
13) Communicatie naar publiek;
Samengevat: in de inhoudelijke doelen zien we:
1) een technisch pad (vernieuwen beoordelingssystemen, gericht op processen en diagnostiek);
2) een sociaal pad (stimuleren eigen verantwoordelijkheid ecologen, implementatie in beleid,
organisatie en communicatie).
4. Pauze
Wordt niet benut.
5. Vormgeving van de activiteit
De boodschap moet verbreid worden. Moet er een symposium georganiseerd worden, moeten we
aansluiten bij andere bijeenkomsten? Of moet er een andere vorm gekozen worden?
En hoe luidt de boodschap?
Wat de boodschap betreft: er moet een statement/missie komen vanuit de WEW. Deze moet duidelijk
geformuleerd worden en daarna moeten alle WEW-leden er hun zegje over kunnen doen.
Wat de vorm betreft: de respons op een bijeenkomst (WEW of onder een paraplu) is waarschijnlijk niet
groot en zal zeker niet alle WEW-leden bereiken.
Een alternatieve vorm kan het maken van flyers zijn, elk gewijd aan een onderdeel van het
statement/de missie (een halteplaats op het gebied van de twee, bovengenoemde sporen) en elk
voorzien van een pakkende, prikkelende slogan op de voorkant. Zodat ze als poster op de werkkamer
gehangen kunnen en zullen worden. Bijvoorbeeld tien flyers, vijf over het technische spoor, vijf over
het sociale spoor, onder een gemeenschappelijke titel, bijvoorbeeld: Tien tips om een Goede Ecoloog
te worden.
De flyers worden aangekondigd en verspreid per WEW-nieuwsbrieven en zijn downloadable op de
WEW-site.Ook gaan we proberen aan te sluiten bij andere nieuwsbrieven, emailings, etc en andere
social media.
6. Afspraken, actiepunten en vervolg
We gaan hiermee verder als een nieuwe WEW themagroep met de titel Biologische Waterbeoordeling
4.0.
Er wordt een mailing verstuurd aan de WEW-leden om deze themagroep aan te kondigen, de doelen
duidelijk te maken en meedenkers en –doeners te werven. Reinder maakt een voorstel en stuurt die
aan ons rond voor commentaar (meded. R. Torenbeek, 22 juli 2013).
Iedereen denkt na over de uitwerking van het statement/de missie.
De volgende bijeenkomst is op 25 september 2013, 13:30-16:00, op het Waterschapshuis te
Amersfoort.
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