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VAN DE VOORZITTER 
 

 
Een emotioneel mens  
 
Het is al vele jaren geleden dat ik in het voorjaar op het dak van mijn huis een ekster zag 
zitten. Op enkele meters daarvan zaten schattige jonge spreeuwtjes in het zonnetje met 
flapperende vleugels te bedelen naar voedsel. Zonder dat de spreeuwen of ik er erg in 
hadden schoof de gemene ekster dichter naar de jonge spreeuwen toe. U voelt het al 
aankomen. In een flits greep de schurkachtige ekster een lieve jonge spreeuw en probeerde 
het jonge dier op gruwelijke wijze te vermoorden. Ik was eerst ontdaan van zoveel gemeens, 
maar holde vervolgens naar de schuur waar ik een aantal aardappelen pakte om de 
roofzuchtige ekster mee te bekogelen, in de hoop dat ik hiermee een pril leven zou redden. 
Ik gooide mis. 
 
Wat hier staat is echt gebeurd. Maar u, als professioneel ecoloog, begrijpt dat er geen 
sprake was van ‘schattige spreeuwtjes’, een ‘schurkachtige ekster’ en het ‘redden van een 
pril leven’. Wel van een emotionele sukkel die met aardappelen gooide.   
 
Als het over vogels gaat zien we vaak, zelfs bij professionals, een vernauwing van de geest 
optreden. Vaak zijn het dan vogels waarin het verenkleed de kleur zwart overheerst. Menig 
natuurliefhebber moet niets hebben van deze zwartrokken die de  nesten van hun 
teerbeminde weidevogels uit hun terrein leeg vreten. Iedere stadse  natuurliefhebber weet 
inmiddels ook dat er nog nooit zoveel eksters, kraaien, roeken en kauwtjes als nu zijn 
geweest, en dat al deze vogels onze lieve roodborstjes en pimpelmeesjes opvreten.   
 
Misschien overdrijf ik een beetje, dat doe je snel als je, zoals ik, een emotioneel mens bent. 
Veel mensen weten heus wel dat die zwarte vogels ook lieve jonkies hebben die willen eten. 
En dat er minder mussen zijn omdat we ons tafellaken niet meer buiten uitkloppen en ze 
geen nestjes kunnen maken onder onze geïsoleerde en vogelwerend gemaakte daken. Doe 
me een lol, sloop die rotzooi nog morgen onder uw dak weg! Het is voorjaar! U wilt wel 
genieten van vogelzang maar u moet zeker geen last hebben van rondvliegend piepschuim 
waarmee uw dak is geïsoleerd.  Sorry, ik liet me weer even gaan.  
 

Ook in de aquatisch ecologische wereld is er een vogel die 
regelmatig op de ‘zwarte lijst’ staat: de aalscholver. Vooral onze 
collega waterbeheerders, de sport- en beroepsvissers, hebben er 
een handje van om deze vogel als een vliegende terrorist te 
kenschetsen.  Vanuit hun eigen belang kunnen ze het niet laten 
de aalscholver neer te zetten als bedreiging van een goede 
visstand. Ik daarentegen, verwelkom deze vogels iedere keer als 
ik ze zie. Immers vele van onze regionale wateren zitten vol met 
brasem en karpers. Vaak worden beroepsvissers ingezet om 
grote hoeveelheden van deze vis te verwijderen. Als de natuur 
een helpende hand toesteekt in de vorm van aalscholvers zal ik 
die met plezier aanvaarden. Bovendien voorkom je zo, met 
behulp van de natuur, lastige ethische vragen over hoe om te 
gaan met de gevangen vis.  
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Inmiddels hebben de sportvissers zich genesteld in de gelederen van ecologen. Ze hebben 
hun organisatie geprofessionaliseerd, organiseren, werkelijk gemeend, goede en 
interessante bijeenkomsten waar veel ecologen komen en geven een prachtig blad uit. Ze 
worden door vele waterbeheerders ook gevraagd adviezen te geven. In het verre verleden 
deden ze dat vanuit hun adagium “Van de visser, voor de visser”. De aanbevelingen waren 
toen vooral gericht op het verbeteren van de bevisbaarheid van voor de sportvisser 
belangrijke soorten. Ik hoopte dat hun blik inmiddels wat breder was geworden.  Maar 
helaas.  
 
Stel, in uw gebied ligt een plas, bijvoorbeeld Het Rutbeek, waar 
veel gezwommen wordt. Het water heeft een doorzicht van 2 
meter en er groeien rietkragen langs de kant. De bodem en het 
water zijn voedselarm en er zwemmen 10 soorten vis rond. De 
watervegetatie bestaat uit kranswieren en smalbladige 
waterpest. Hoe zou u een dergelijke plas beschrijven. Is er een 
waterbeheerder die niet zo’n plas zou willen hebben?  
 
In het Rapport Visserijkundig Onderzoek “Het Rutbeek te Enschede” dat door Sportvisserij 
Nederland is opgesteld worden deze milieuomstandigheden als ‘matig’  beschreven. Er 
zouden niet tot nauwelijks waterplanten voorkomen. Het advies van Sportvisserij Nederland 
is: “Om de visstand te vergroten kan worden geprobeerd de productie van het water verder 
te verhogen…….  … Daarom wordt voorgesteld een tien tot twintig centimeter dikke 
voedselrijke kleilaag op de bodem aan te brengen …”. 
 
Sorry, maar ik voel weer emoties opborrelen. 
 
Uit het advies van Sportvisserij Nederland blijkt dat je niet automatisch een professionele 
adviesorganisatie bent door een mooi gebouw, een goed blad en medewerkers met een 
vlotte babbel.  
 
Henk Hoogenboom 
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IN MEMORIAM PAUL DEN OUDE 
 

Paul den Oude (1950) studeerde biologie aan de Vrije Universiteit, met als hoofdvak 
Aquatische Ecologie en specialisatie Limnologie. Na zijn studie startte hij aan het toenmalige 
Limnologisch Instituut een haalbaarheidsstudie naar een waterkwaliteitsbeoordelings-
systeem voor boezem- en polderwateren. Het STORA rapport ‘Waterkwaliteitsbeoordeling 
van boezem- en polderwateren’ was het product. Daarna kwam Paul terecht in het 
Waterkwaliteitsonderzoek Loosdrechtse Plassen waar hij met Ramesh Gulati en Peter Heuts 
onderzoek deed naar het effect op de fosforbalans van de excretie van zoöplankton. Het 
resulteerde in de publicatie: Den Oude P.J., R.D. Gulati, 1988. Phosphorus and nitrogen 
excretion rates of zooplankton from the eutrophic Loosdrecht lakes, with notes on other P 
sources for phytoplankton requirements. Hydrobiologia 169, 379-390. Het was in de die 
periode moeilijk voor een hydrobioloog om in Nederland werk te vinden. Ook Paul lukte dat 
niet en hij emigreerde naar Finland, waar zijn vrouw Liisa werk had gevonden. Paul vond 
daar een baan bij de gemeente Lappeenranta en deed er hydrobiologisch onderzoek in de 
meren onder beheer van de gemeente, vooral in Karhusjärvi; onderstaande foto’s stuurde 
Paul me in 2003 toe. 

Paul startte onder anderen een project naar het 
ecologisch herstel van die meren. Het verwijderen van 
plantenmateriaal was één van de manieren om de 
interne fosforcyclus te verminderen. Hij wilde ook actief 
biologisch beheer in de vorm van visverwijdering gaan 
toepassen en correspondeerde daarover met WEW 
leden, die daarmee al ervaring hadden opgedaan. 
Uiteindelijk werd er gekozen om een dam te bouwen in 
Karhusjärvi om het waterniveau beter te kunnen 
regelen. Alle boeren die land bezaten om het meer 
heen werden persoonlijk door Paul benadert met de 
plannen. Samen met een noodzakelijke landelijke 
goedkeuring een lange procedure. Daarnaast was hij 
sterk betrokken bij het ontwerp en de voorbereiding 
van de bouw. Begin 2008 was de dam in Karhusjärvi 
gereed. Paul heeft dat niet meer kunnen zien. Paul’s 
vrouw Liisa zal als pas gekozen gemeenteraadslid van 
Lappeenranta delen van zijn werk voortzetten. 
Daarnaast was hij als projectmedewerker betrokken bij 
het remote sensing onderzoek van het Milieucentrum 
van Zuidwest Finland naar de waterkwaliteit van het 
Saimaa-meer, het grootste meer van Finland. Ook was 
hij langdurig actief in de Zuid-Kareliense 
Natuurbeschermingbond. 

 

Paul’s ziekte was al in 1998 vastgesteld. Die periode was ook de laatste keer dat ik hem, 
toevallig midden op de Nieuwmarkt in Amsterdam, ontmoette. Hoewel zijn levensverwachting 
op enige jaren werd geschat heeft hij er door zijn grote wilskracht en kennis meer dan het 
dubbele van gemaakt. In 2007 verslechterde zijn toestand snel. Paul is in zijn huis in 
Aurinkotie, dat hij met eigen handen had gebouwd, rustig ingeslapen in aanwezigheid van 
zijn geliefden. Op 18 mei 2008 is zijn as in de tuin van zijn huis in Aurinkotie verstrooid.  
 

Paul was al jarenlang lid van de WEW, en bleef dat ook in Finland via mailcontacten en de 
Nieuwsbrieven. We missen een actieve, fijne en vriendelijke collega en wensen Liisa en 
Paul’s kinderen alle kracht om het verlies van Paul te kunnen dragen. 
 

Lowie van Liere 
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VAN DE SECRETARIS 
 

 

 
 
Een plotseling idee van Jan Hylkema, naar voren gebracht op één van de zeldzame 
Dagelijks Bestuursvergaderingen. We gaan alle partijprogramma’s voor de 
waterschapsverkiezingen evalueren en scoren hoe verschillende partijen ecologie 
behandelen. Henk Hoogenboom en Lowie van Liere organiseerden bijeenkomsten met een 
kleine 20 WEW leden, die allen graag mee wilden doen. Het moeilijkste was om eenheid te 
krijgen in de onderwerpen, die we mee wilden nemen bij de score. Uiteindelijk kwamen we 
op:  

• Waterkwaliteit: onderzoeksinspanning, aanpak bronnen, KRW, blauwalgenbestrijding, 
ecologische doelstellingen, Flora- en Faunawet. 

• Peilbeheer: kwelstromen beschermen, natuurlijk peilbeheer 

• Onderhoud: natuurvriendelijk onderhoud, aandacht voor ecologie bij baggerwerk 

• Inrichting: natuurvriendelijke oevers, herstel natuur(gebieden), vismigratie/paaigebieden 

• Waterkeringen: aandacht voor natuur 

• Landschap: herstel/ behoud natuurlijk landschap 

• Samenwerking: met natuur en milieuorganisaties, met onderzoeksinstituten 
En we hadden aandachtspunten zoals bestrijding muskusratten, hengelsport en Actief 
Biologisch Beheer. En we spraken een manier af om het ‘objectief’ te kunnen scoren. 
Populair gezegd: 3 punten wanneer er geen aandacht was (geen effect op ecologie), 4 
punten wanneer er aandacht was voor het onderwerp, maar binnen de reeds bestaande  
wettelijke kaders (positief effect op ecologie) en 5 punten wanneer de betreffende partij 
verder wilde gaan dan ‘bestaand beleid’ (zeer positief effect op ecologie). En dan kon een 
partij ook minder scoren: 2 punten wanneer het onderwerp werd genoemd, maar zorgelijk 
geschreven werd ‘of we dat nu wel moesten willen’ (negatief effect op ecologie) en 1 punt 
wanneer het duidelijk was dat het alleen maar om het geld ging en dat ecologie eigenlijk niet 
meetelde (zeer negatief effect op ecologie). En dan moet het ook nog gedaan worden. Met 
minimaal twee personen per waterschap, die het met elkaar eens moesten worden over de 
score. Het persbericht was zeer duidelijk: 
 
Persbericht 11 november 2008 
Keuze bij verkiezingen waterschap zeer beperkt.  
De Werkgroep Ecologisch Waterbeheer heeft de verkiezingsprogramma's van bijna alle 
partijen voor de waterschapverkiezingen geanalyseerd. Volgens de voorzitter Henk 
Hoogenboom zijn de resultaten van de analyse zeer teleurstellend. "Er zijn slechts 4 partijen 
die weten hoe je het woord ecologie moet schrijven" aldus de voorzitter provocerend.  
De Werkgroep Ecologisch Waterbeheer, opgericht in 1967, is een platform voor uitwisseling 
van kennis over het ecologisch functioneren van watersystemen. De leden zijn werkzaam bij 
de Nederlandse waterschappen, Rijkswaterstaat, universiteiten, onderzoeksinstituten, 
waterleidingbedrijven, gemeenten en adviesbureaus. In WEW-verband opereren deze 
professionals echter onafhankelijk van hun werkgever. Het gezamenlijke doel is gezond 
water, waarin een grote variëteit aan planten en dieren leeft.  
Voor de analyse zijn de programma's van alle partijen gebruikt die relatief eenvoudig via het 
internet te verkrijgen waren. Het was opvallend dat grote partijen als de VVD en in mindere 
mate het CDA niet in staat bleken om de Waterkwaliteit een plek te geven in hun 
programma. De partij die hoofdzakelijk bestaat uit zittende bestuurders "De Algemene 
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Waterschapspartij" en de meeste regionale partijen hebben in het geheel geen aandacht 
voor helder en gezond water.  
Uit de analyse van de werkgroep blijkt dat Water Natuurlijk en de Partij voor de Dieren, die 
slechts bij 6 waterschappen meedoet, een programma hebben dat duidelijk aandacht geeft 
en ambitie uitstraalt voor een gezond watersysteem. De PvdA en regionaal ook de Christen 
Unie hebben eveneens programma’s die voldoende aandacht geven aan gezond en helder 
water. Het advies van de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer is dan ook om op basis van de 
lokale programma’s op 1 van deze 4 partijen te stemmen. De complete analyse is 
beschikbaar als Excel-speadsheet. 
 
Het persbericht haalde niet de pers, maar scoorde hoog op de websites van verschillende 
waterschappen. En wie weet hielp het ook nog een beetje om de scheidende WEW 
secretaris aan een nieuwe werkkring te helpen als burgerlid van de Commissie Waterbeheer 
in het Hoogheemraadschap van Rijnland.  
Alle medewerkenden, namens het bestuur en de ideeëngenerator, bedankt voor jullie 
enorme inzet. Want het was een geweldige klus om je door alle rimram heen te werken van 
partijen, die zoals Henk al zei het woord ecologie nauwelijks of niet konden spellen. En als 
laatste: de WEW is een stevige club, want als er een boek geschreven moet worden zoals bij 
ons 40-jarig jubileum of er moeten van 22 waterschappen gemiddeld een tiental 
verkiezingsprogramma’s doorgeworsteld en gescoord worden: het kan zo maar, nou ja zo 
maar; maar het kan. En dat is mooi. 
 
Lowie van Liere 
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NIEUWS SUBGROEPEN 
 

 

Subgroep Realisatie 
 

Subgroep Realisatie organiseerde op 24 oktober 2008 een excursie onder de titel ‘Pilot 
Waterberging-Natuur Beerze’. Een uitgebreid verslag van de excursie en de presentaties van 
deze dag zijn te vinden op de webpagina van de subgroep Realisatie. Hieronder volgt het 
verslag dat Wim vd Hoek van de Beerze-excursie opstelde. 
 
De subgroep Realisatie verzorgt in samenwerking met Waterschap Veluwe het 
middagprogramma van de ALV. Dit programma bestaat uit een introductie over en een 
excursie naar de sprengen en de Grift in en om Apeldoorn. Meer informatie is te lezen in het 
programma van de ALV. 
 

Verslag Excursie Waterberging langs de Beerze. 
  
Deelnemer*s: Henk Hoogenboom (HHDelfland/WUR), Roy Laseroms (LWRO), Herman van Dam 
(Adviseur water en natuur), Miriam Colombon (Bureau Waardenburg), Corné de Leeuw (DLG) Edwin 
Bouwmeester (DHV), Karin Didderen (Alterra), Reinder Torenbeek (Torenbeek consultant), Ineke 
Barten (WS Dommel, Lonneke Schilte (WS Dommel), Adrienne Janssen (Haskoning) , Naomi ?? (gast 
Alterra/WUR uit Zuid-Afrika), Fransisca Sival (Alterra /WUR), Wim van der Hoek (EcoQuest, verslag). 
 
We zijn op bezoek bij het Waterschap De Dommel, die ons vandaag graag wat meer wil laten zien van 
de waterbergingsprojecten die in de afgelopen jaren langs de Grote Beerze zijn gerealiseerd. 
 

Ochtendprogramma: 
 
Presentatie  Francisca Sival  
Francisca vertelt wat meer over het Pilotprogramma Waterberging-Natuur, 
waarvan de waterbergingsprojecten in de Grote Beerze deel uitmaken. Voor meer 
info wordt verwezen naar de website http://www.waterberging-natuur.nl/  
Doel van het programma is met name het opdoen en verspreiden van kennis omtrent de 
combinatie van waterberging en natuurontwikkeling en/of natuurbehoud . Daarmee kunnen 
kansen in de toekomst worden benut en negatieve effecten worden voorkomen. 
 
Aan de basis van het programma ligt de afweging of berging moet plaatsvinden in bestaande 
natuurgebieden of dat in bergingsgebieden juist nieuwe natuur kan worden ontwikkeld. 
Conclusie uit het pilot-programma is dat berging in bestaand natuurgebied vaak minder 
gewenst is omdat de waterkwaliteit van het te bergen water vaak te wensen overlaat. De 

voorkeur wordt derhalve gegeven aan ontwikkelen van 
nieuwe natuur. Van project tot project verschillen de 
resultaten wat dat betreft. 
Voorafgaand of naast de uitvoering van het programma 
heeft een uitgebreid literatuuronderzoek 
plaatsgevonden m.b.t. waterberging en 
natuurontwikkeling. In 2008 heeft dit mede geresulteerd 
in een beoordelingssystematiek voor de geschiktheid 
van beekdalen voor waterberging.  
 
Het pilotprogramma telt 5 pilotgebieden, verspreid in 
Nederland, elk met hun eigen karakter (zie ook 
www.waterberging-natuur.nl): 
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Hunze: Bij dit project wordt waterberging, van het water dat door de Hunze naar het 
Zuidlaardermeer stroomt, gecombineerd met verbetering van de waterkwaliteit. Dit komt 
mede doordat het gebied waar het water wordt ingelaten regelmatig wordt gemaaid.  
  
Woudmeer-Speketer: Hier vindt waterberging plaats in polders. Hiervoor is 13 ha voormalig 
landbouwgebied in de polder omgevormd tot overstromingsgebied. Het gebied heeft een 
natuurlijke inrichting met plas-dras-zones, open water, enkele poelen en droog grasland. Met  
het overstromingsgebied wordt wateroverlast in landbouwgebieden in de omgeving getracht 
te voorkomen.  
  
Woolde: In dit gebied wordt overtollig stedelijk water uit de stad hengelo geborgen. Het 
gebeid is 40 ha groot en ligt in het dal van de Woolderbinnenbeek,  Metde functie water-
natuur en recreatie.  Uiteindelijk wil men naar een karakteristiek beekdallandschp met nat 
matig voedselrijk grasland, moeras, rietland en ruigten. Een deel van het gebied is verlaagd. 
    
Harderbos: Dit gebied ligt in de Flevopolders, bij Biddinghuizen, en omavat waterberging in 
bossen. Er zijn 10 proefvlakken, die kunstmatig met regenwater onder waterkunne worden 
gezet (tot ± 20 cm). De proefvakken verschillen in type bos, overstromingstijdstip (winter of 
voorjaar) en overstromingsduur (1 of 3 weken). Doel is te onderzoeken in hoeverre bossen 
kunne worden ingezet als bergingsgebieden. 
 
Beerze: Dit gebied betreft watergberging in een beekdal (zoals dat vroeger ook vaak 
gebeurde). Het bergingsgebied Logtse Baan borduurt voort op het al in 1990 omdijkte 
gebied, onmiddellijk stroomafwaarts van de Logtse Baan gelegen gebied Logtse Velden. 
 
Vragen met betrekking tot de ontwikkeling van dit gebied zijn: Kan zich in een retentiegebied 
(bestaande uit oude cultuurgrond), waardevolle natuur worden ontwikkeld?; Is waterberging 
in (bestaand) blauwgrasland mogelijk?; Verbetert de waterkwaliteit door retentie in het 
beekdal? 
Verder stroomopwaarts is ook het gebied Westelbeerse Broek als bergingsgebied 
ontwikkeld. Details hieromtrent vinden we in de presentatie van Lonneke Schilte. 
 
Niet in alle pilot-gebieden zijn de resultaten wat betreft natuurontwikkeling even succesvol. 
Door de bank genomen mag het project als geheel een succes worden genoemd, al is het 
alleen maar omdat er naar aanleiding van het project in de 5 gebieden in 4 jaar tijd 
ontzettend veel meetgegevens zijn verzameld (monitoring) waar ook voor toekomstige 
bergingslokaties veel uit te leren is. 
 
Presentatie Lonneke Schilte  

In 2005 is de inrichting van het bergingsgebied Westelbeerse Broek 
gereedgekomen. 
De beek bestond in het heringerichte traject voorheen uit een ‘rechte’ 
genormaliseerde loop, voorzien van diverse stuwen. Gezien de aanwezige 
ecologische doelstelling voor de Beerze is besloten tot herinrichting. Inmiddels is 

de Beerze aangewezen tot  robuuste ecologische verbindingszone. 
De beek is op basis van uitgebreid onderzoek naar de ligging van de voormalige loop 
opnieuw meanderend gemaakt en aanzienlijk versmald en verondiept. 
De stuwen zijn vervangen door een aantal vistrappen. Aan de oostzijde van de eigenlijke 
beek is een brede zone ingericht die ten tijde van hoge afvoeren kan inunderen. Dit gebied is 
gedeeltelijk verlaagd en van een dijk voorzien,om overstroming van het naastgelegen 
landbouwgebied te voorkomen. Plaatselijk zijn om de drooglegging te kunnen handhaven 
landbouwpercelen opgehoogd.Inundatie wordt veroorzaakt doordat de beek is verlengd (van 
2 tot 3 km) en door de aanleg van bochten. Het traject levert hierdoor meer weerstand, 
waardoor het beekpeil hoger kan oplopen en periodiek de inlaatdrempel van het 
inundatiegebeid overstroomt. Ten tijde van de uitvoering was de grondverwerving een heel 
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eind rond, maar niet helemaal. Plannen voor de trajecten waar de grondverwerving nog te 
wensen overlaat staan op papier en zullen worden uitgevoerd zodra de grond wel is 
verworven. 
 

Veldsessie 1: Westelbeerse Broek 
We bezoeken de Beerze in het meest bovenstrooms gelegen 
deel van het bergingsgebied. Nog verder stroomopwaarts is de 
beek veel breder en bestaat hetnormprofiel nog. 
In het heringerichte traject is de beek smal(max. 5 meter) en 
sterk meanderend. Bij het begin van het traject ligt de 
inlaatdrempel van het inundatiegebied. Het inundatiegebied 
wordt van het winterbed van de beek gescheiden door een 
oeverwal en is aan de oostzijde bedijkt. Plaatslijk zijn om de 
drooglegging te handhaven percelen landbouwgrond 
opgehoogd. Er ligt hier ook een balk in de beek die het maaisel van bovenstrooms opvangt 
dat ter plaatse op de oever wordt geborgen. Bovenstrooms in het nieuwe traject ligt een 
meanderende vistrap(met stortstenen drempels), waarvan ook de oevers zijn vastgelegd met 
steen, om te voorkomen dat de beek zich om de drempels heen ’vreet’. Hier en daar hebben 
zich sinds 2005 al loopverplaatsingen voorgedaan, vaak zijn aangelegde meanders 
doorgebroken Aan de westzijde van de beek ligt hoofdzakelijk bos, dat in principe ook mag 
inunderen. Plaatselijk zijn enkele oude en waardevolle hooilandjes aanwezig, in beheer bij 
Brabants Landschap, waar men liever geen overstroming 
wil. 
Het nieuwe traject wordt tot op heden alleen waar men erbij 
kan gemaaid. Op veel plaatsen verloopt de ontwikkeling 
van bos behoorlijk snel,zodat de bereikbaarheid snel 
minder wordt. 
Het water in de beek is ten tijde van ons bezoek niet erg 
helder, om niet te zeggen behoorlijk troebel. Een oorzaak 
hiervan is vermoedelijk de aanwezigheid van kwel in de 
bedding, maar kan natuurlijk ook worden veroorzaakt 
doordat de bedding nog niet stabiel is en er nog vrij veel 
sedimenttransport plaatsvindt 
 
Stroomafwaarts ligt langs de beek een ondiepe kuil/poel die is volgegroeid met één plantje. 
Wim scheldt het ding uit voor een terrestrische vorm van Sterrekroos(Callitriche sp.), maar 
dat blijkt bij nader onderzoek niet het geval. Het betreft hier waarschijnlijk 
Watercrassula(Crassula helmsii: determinatie Herman), een uit Nieuw Zeeland afkomstige 
exoot die weliswaar vrij zeldzaam is, maar niet als Rond sterrekroos Callitriche 
hermaphroditica (v.h.herfststerrekroos Callitriche autumnalis: determinatie Reinder),die op 
de Rode lijst staat. 
Herman heeft inmiddels ter controle een monster naar Roelf Pot opgestuurd en die heeft de 
vondst van Watercrassula bevestigd. Dus toch geen Rode Lijst soort. Jammer!. 
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Even verderop bevindt zich een tweetal hooilandjes aan de 
westkant van de beek.Brabants landschap heeft naast de 
perceeltjes een ondiepe greppel laten uitgraven en met de 
verwijderde grond een wal tussen de percelen en de beek 
laten aanleggen om inundatie te voorkomen. Herman vindt 
dat overstroming eigenlijk hoort in dit soort 
perceeltjes(voormalig blauwgrasland) en ziet de genomen 
maatregelen niet zo zitten. Gezien het feit dat het gegraven 
slootje hartstikke rood is, is hier sprake van kwel en zijn de 
perceeltjes in de huidige toestand waarschijnlijk beter af 
met grondwateraanvoer dan met periodieke overstroming 
door voedselrijk beekwater. Maar dan moet je dat grondwater natuurlijk niet in een slootje 
laten afvoeren. 
Aangezien de aangelegde dijk nogal rommelig en modderig is,en niet iedereen daarop 
geschoeid, gaan we terug naar de auto’s. 

 
Onderweg naar de lunch bezoeken we een niet zolang 
geleden aangelegde faunapassage onder de Broekeindsedijk. 
De constructie doet wat vreemd aan (omgekeerd ’ecoduct’). 
De passage verbindt twee extensief beheerde graslanden met 
aan de oostzijde het complex Kuikeindse en Landschotse 
Heide en aan de westzijde het beekdal van de Beerze met 
daarin de Spreeuwelsche en Neterselsche Heide. De passage 
is aan beide zijden afgesloten met een raster. 

  

Middagprogramma: 
 

Presentatie Lonneke Schilte 2: 
Dit waterbergingsgebied is één van de 5 pilotgebieden in het kader van het 
Pilotprogramma Waterberging-Natuur. De Logtse Baan ligt ten 
zuiden(stroomopwaarts) van het al langer bestaande en bedijkte 
overstromingsgebied Logtse Velden. Dit gebied is destijds(1990) aangelegd om 
overstroming van waardevolle blauwgraslanden in het verder stroomafwaarts 

gelegen natuurgebied Smalbroeken met voedsel- en slibrijk beekwater te voorkomen. Het 
gebied Logtse Baan is in 1999-2000 ingericht als inundatiegebied. 
Overstroming wordt in het gebied veroorzaakt door een stuw aan de Brinkse dijk (tussen 
Logtse Velden en Smalbroeken). Deze wordt bij verhoogde afvoeren, waarbij de 
Smalbroeken dreigen te inunderen, opgetrokken zodat het peil in de Logtse Velden/Logtse 
Baan oploopt en daar inundatie plaatsvindt. Bij zeer hoge afvoeren wordt water via een 
noodoverlaat naar de Heiloop afgelaten. 
De Logtse baan is een voormalig landbouwgebied van ongeveer 55 ha, waar de beek 
voorheen genormaliseerd doorheen liep. Bij de inrichting is de beek meanderend aangelegd 
en zijn de gronden in de omgeving verlaagd. Met de vrijgekomen grond is een dijk om het 
gebied aangelegd. 
In de Logtse baan is in het kader van het pilotprogramma Waterberging vooral onderzoek 
gedaan naar de sedimentatie van materiaal en de daaruit voortvloeiende consequenties voor 
de waterkwaliteit en voor de natuur. Opbvallend is dat de terreinen na inrichting vrij lang 
onder water bleven staan (Logtse Baan 134 d/jaar ± 30 cm ; Logtse Velen 164 d/jr ± 18 cm). 
Er blijkt vrij veel sediment achter te blijven in het gebied Logtse Baan en daarmee wordt een 
deel van de vervuiling in het water (w.o. zware metalen als cadmium en nikkel) ‘afgevangen’. 
Dat geldt ten dele ook voor stikstof en fosfaat. Wat natuurontwikkeling betreft ontstaat in de 
Logtse Baan vooral ruigte en wilgenstruweel, met een relatief lage productiviteit. De dieper 
afgegraven delen van oorspronkelijke hogere gronden zijn i.h.a. botanisch meer interessant. 
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Veldsessie 2: Waterberging Logtse Velden/Logtse Baan. 
We worden opgevangen en rondgeleid door Leo de Bruijn van 
Natuurmonumenten. Deze instantie is beheerder van het gebied. 
Er is nu nog een belangrijk verschil tussen de Logtse Velden en de Logtse 
Baan. De Logtse Velden bestaan voornamelijk uit bos en ruigte, met 
daartussen een aantal hooilandjes, die nog ieder jaar worden gemaaid. De 
Logtse Baan is een (nog) vrij open gebied, waar eveneens wordt gemaaid, 
waar dat kan. Er ontwikkelen zich op grote schaal wilgen en maaien wordt steeds moeilijker. 
 
Qua vegetatieontwikkeling zijn de Logtse Velden niet heel 
bijzonder. Wel komen er volgens Leo nog een aantal zeer 
bijzondere vlindersoorten voor w.o. de Kleine Ijsvogelvlinder. 
We wandelen over de oostelijke dijk een eind langs de rand 
van de Logtse Velden, met rechts van ons een zeer diepe 
Heiloop. Deze loop fungeert ten dele als omleidingskanaal van 
overtollig water, in situaties waarin er zoveel water is dat ook 
de Smalbroeken dreigen onder te lopen (wat in de afgelopen 
jaren toch al een enkele keer is gebeurd). 
Dan duiken we het gebied in. De hooilandkes zijn kort geleden 
gemaaid, maar het maaisel is nog niet opgeruimd. Dat is wel de bedoeling. 
 

Wanneer we op zoek gaan naar de loop van de Beerze, 
die door het gebied meandert, stuiten we op een massa 
bramen en brandnetels, waar op een gegeven moment 
geen doorkomen meer aan is. 
Een tweede poging slaagt wel. Ook hierbij is een tocht 
door een zee van brandnetels onvermijdelijk. Ook hier is 
het water behoorlijk troebel, vermoedelijk door een 
combinatie van de aanwezigehid van kwel en overtollig 
sedimenttransport. Reinder vist wat bladafval uit de beek 
en bemerkt dat er een aantal ‘blote’ kokerjuffers op 

rondlopen. Dit blijken bij nader inzien toch de larven van een kleinere soort roofkever 
(Dytiscidae), vermoedelijk een Agabus.  
Een voorstel om langs de beek door te lopen naar het kunstwerk waarmee het gebied onder 
water wordt gezet aan de Brinkse dijk, stuit op grote weerstand. Nog een kilometer door de 
ruigte baggeren ziet men niet zitten. Dus gaan we terug. 
 
Terug bij het begin van de route gaan we nog even kijken 
bij de brug, waar de Beerze de Logstse Baan verlaat en 
de Logtse Velden instroomt. Leo vertelt dat de Logtse 
Baan eigenlijk functioneert als een soort vergaarbak van 
slib en zand uit bovenstrooms gebied. Omdat met dat slib 
de nodige vervuiling met zich meebrengt heeft men niet 
zulke hoge verwachtingen van de natuurontwikkeling in 
het gebied. De sedimentvang-functie dient echter om 

veder stroomafwaarts gelegen natuurgebied, zoals het 
Smalbroeken voor vervuiling te vrijwaren. 
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De beek in de Logtse baan is vrij breed en ondiep en stroomt traag. Wel lijkt het water 
helderder dan stroomafwaarts, maar dat is vermoedelijk gezichtsbedrog omdat het water hier 
ondieper is. 
Door een woud van kleine opschietende wilgjes gaan we terug naar de 
auto’s en nemen afscheid.  
 
 
 

Subgroep Ecologie en Ethiek 
 

Op 24 april organiseerde 'Ecologie en Ethiek' een tweede 
studiemiddag over de muskusrat in Nederland. Het verschijnen 
van een zevental rapporten van onderzoeksbureaus over allerlei 
aspecten van muskusratten en hun bestrijding in Nederland in 
opdracht van de LCCM (Landelijke Coördinatie Commissie 
Muskusrattenbestrijding) was de reden van de vergadering. Een 
30 tal deelnemers, ongeveer hetzelfde gezelschap en van 
dezelfde instanties dat de eerste vergadering bijwoonde: 
vertegenwoordigers van de LCCM, inclusief enige muskusrattenbestrijders, De 
Faunabescherming, Dierenbescherming, Min LNV, Bont voor Dieren, provincies en 
onderzoeksbureaus, Partij voor de Dieren en de Stichting Kenniscentrum Dierplagen (KAD). 
Omdat niet iedereen in de gelegenheid geweest zou kunnen zijn kennis te nemen van alle 
rapporten heeft 'Ecologie en Ethiek' in overleg met betrokken instanties stukken met 
samenvattingen toegestuurd aan diegenen, die zich opgegeven hadden. De resultaten van 
de onderzoeksrapporten werden gepresenteerd, en De Faunabescherming reageerde erop. 
Lowie van Liere hield daarna nog een korte verhandeling over toch wel een erg belangrijke 
statistische misser in 1 van de rapporten. Er volgde een zeer geanimeerde discussie. In 
tegenstelling tot de eerste ontmoeting kwamen de meningen van voor- en tegenstanders 
behoorlijk dichter bij elkaar. Op de webpagina van Ecologie en Ethiek staat een uitgebreid 
verslag met referenties. De belangrijkste conclusies willen we jullie niet onthouden: 

� Overdimensioring, weliswaar zeer kostbaar, is een effectieve maatregel om graverij 
van muskusratten in het dijklichaam tegen te gaan.  

� Het verdient sterk de aanbeveling om instrumenten te ontwikkelen waarmee 
eventuele schade gedetecteerd kan worden, zodat deze tijdig hersteld kan worden.  

� De effecten van het dichtstoppen van holen van muskusratten dient te worden 
onderzocht.  

� Experimenteel onderzoek naar populatiedynamica in een onbestreden situatie is 
absoluut noodzakelijk, (NOOT: Dit is dezelfde conclusie, die unaniem werd getrokken 
na de eerste vergadering over muskusratten op 6 maart 2007) voor het begrijpen van 
de populatieontwikkeling van muskusratten, maar ook om waarden van parameters te 
verkrijgen voor calibratie en validatie van het te ontwikkelen model. Alleen zo kan het 
model robuust gemaakt voor simulaties van maatregelen. 
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Subgroep Exoten 
 

De subgroep Excoten heeft 2 workshops georganiseerd in 
2008. Op 19 juni 2008 een workshop ‘Exotische 
zoetwaterkreeften en -krabben in Nederland’. Op de 
webpagina van de subgroep Exoten is alle informatie te 
vinden over deze workshop. 
 
Op 11 december 2008 organiseerde de subgroep een 
themadag: ‘Risico-analyse en risicomanagement van exoten’ 
in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Een verslag van deze themadag is op het 
moment van opstellen van de Nieuwsbrief nog niet beschikbaar. Dit verslag en andere 
informatie over de themadag komt binnenkort beschikbaar via de webpagina van  de 
subgroep. 
 
 

Subgroep Toepassing Aquatische ecologie in Praktijk (TAP) 
 

Van de subgroep TAP is geen informatie ontvangen voor de Nieuwsbrief. 
 
 

Subgroep Autecologie 
 

Na de laatste vergadering is er verder gewerkt en ligt er nu een autecologietabel met de 
preferenties van de soorten die als definitief is te beschouwen. De eerstvolgende 
bijeenkomst is gepland op 8 mei, waar we deze tabel, en de teksten met uitleg gaan 
bespreken. Daarnaast gaan we voor die bijeenkomst een aantal voorbeelden uitwerken 
waarin we de autecologietabel gebruiken om veldgegevens te karakteriseren. Ook deze 
voorbeelden staan voor de  
volgende keer op de agenda. Het streven is om dit op korte termijn af te ronden en uit te 
brengen in een wew rapport. 
 
 

Subgroep KRW 
 

De Subgroep KRW verzorgt het wetenschappelijke deel van de ALV onder de titel 'De KRW 
op weg naar 2015: een terugblik op de toekomst'. Meer informatie is te lezen in het 
programma van de ALV. 
 
 

Subgroep Sloten 
 

De subgroep sloten heeft op 9 juni 2008 een Thema 
bijeenkomst: PLONS (Project Langjarig Onderzoek Nederlandse 
Sloten) georganiseerd. Een verslag van deze bijeenkomst is niet 
beschikbaar. 

 
 

Op 19 maart 2009 houdt de werkgroep een bijeenkomst in het 
Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Het programma van 
deze bijeenkomst is te vinden op de webpagina van de 
subgroep Sloten. 
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PROGRAMMA ALV WEW 

 
Datum: 21 april 2009  
 
Plaats: CODA (Museum, Archief & kenniscentrum, 
 Bibliotheek)  

Vosselmanstraat 299, 7311 CL Apeldoorn 
 Info en route: http://www.coda-apeldoorn.nl 
 
 
Programma: 
 
09.30 uur  Ontvangst met koffie. 
 
10.00 uur Wetenschappelijk deel I 'De KRW op weg naar 2015: een terugblik op de 

toekomst' 
 
Omschrijving:  
De KRW is hard op weg naar 2015. Dit jaar worden de definitieve 
stroomgebiedbeheerplannen voor de KRW vastgesteld. In de jaren hieraan voorafgaand zijn 
stroomgebieden in kaart gebracht, zijn ecologische doelen vastgesteld en zijn maatregelen 
gedefinieerd. Hiervoor is nieuwe kennis ontwikkeld, maar ook veel bestaande kennis in een 
KRW-jasje gegoten. Voorbeelden zijn de KRW-maatlatten, ecologische 
beoordelingssystemen en concepten, monitoringssystemen en instrumenten waarmee 
maatregelen kunnen worden doorgerekend (bijv. de KRW-Verkenner).  
 
De komende jaren gaan we daadwerkelijk aan de slag met de uitvoering van maatregelen. 
Voordat we het weten is het alweer 2014 en is het tijd voor het tweede 
stroomgebiedbeheerplan. Goede kans dat we tegen die tijd onze kennis en instrumenten van 
nu afstoffen en ons realiseren dat deze toentertijd niet altijd adequaat werden bevonden.  
 
In deze bijeenkomst zullen een aantal sprekers in vogelvlucht hun verworven kennis, 
ervaringen en instrumenten de revu laten passeren. Vragen die aan de orde kunnen komen 
zijn: Wat was goed en waarover waren we minder tevreden? Welke rol heeft de ecoloog 
gespeeld? Durven we als ecologen stelliger te zijn in onze adviezen? Wat zijn de 
voornaamste kennisvragen en op welke wijze zou je die kunnen invullen? Hebben de 
instrumenten (maatlatten, verkenner) geholpen bij het vaststellen van de doelen? In een 
discussie benoemen we een Top-3 van kennisvragen, waarmee we nu al anticiperen op de 
volgende ronde stroomgebiedbeheerplannen. 
 
Sprekers: 
Gerben van Geest (Deltares) 
Marga Limbeek (Waterschap Rijn en IJssel) 
Maarten Ouboter (Waternet) 
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11.30 uur Huishoudelijke vergadering. 
 
Agenda Huishoudelijk deel 
1. Opening door de voorzitter, vaststelling agenda. 
 

2. Mededelingen  
• De rondmailingen worden verzorgd door de webmaster, CC aan de secretaris (besluit 

AB van 8 november 2008) 

• Na drie ‘bounced mails’ houdt het lidmaatschap van de WEW op. De secretaris 
noteert de ‘zoekgeraakte leden’ en vermeldt die in de volgende Nieuwsbrief (besluit 
AB van 8 november 2008) 

• De ledenlijst wordt in het vervolg alleen bijgehouden op de website, inclusief 
adressen, die alleen leden kunnen inzien m.b.v. een password. Leden kunnen zelf 
hun profiel bijhouden (besluit AB van 8 november 2008) 

• Alleen indien de ALV dat expliciet wenst zal er een ledenlijst in de Nieuwsbrief komen, 
onder voorwaarden zoals nu gelden (alleen ter inzage van leden). Het bestuur raadt 
dit ernstig af, het is een hoop extra werk. 

• Bovenstaande geldt voor de WEW als geheel, èn voor de subgroep Exoten, die ook 
niet WEW leden hebben (besluit AB van 8 november 2008) 

• Ledental en sinds januari bijgekomen leden. In januari 2009 telde de WEW 343 leden; 
nu zijn het er 346. Erbij kwamen: Emile Nat (LIK), Leo van Mulekom (Rijnland), Arthur 
de Bruin (RAVON), drie Otte (Tauw), Ewout Fakkel (Movares) en Johan van Giels 
(ATKB); Liesbeth Verhoeven, is uitvoerend kunstenaar geworden (via Han Kessel 
gehoord) en Vincent van der Meij zegde zijn lidmaatschap op (veranderd van 
werkveld en werkkring); François Kroes is zoekgeraakt voorheen Roer en Overmaas).  
 

3. Verslag van de vorige ALV vergadering (Yerseke, zie Nieuwsbrief). Verslag van de 
excursie naar de Yerseke Moer ter info, zie eveneens de Nieuwsbrief. 
 

4. Korte mededelingen van trekkers van de subgroepen, een uitgebreider verslag staat 
in deze Nieuwsbrief. 
 

5. Financiën, verslag over 2008 en begroting 2009 (zie Nieuwsbrief). 
 

6. Verslag van de kascommissie over 2008. 
• Herman van Dam en Anne Fortuin 

 

7. Benoeming nieuwe kascommissie. 
• Herman van Dam treedt af, een nieuw lid moet gekozen worden 

 

8. Bestuursverkiezing 
• Het bestuur stelt Ellis Penning voor als opvolgster van Lowie van Liere, secretaris 

sinds april 2002. Tegenkandidaten dienen zich voor 20 april te melden bij de 
secretaris. 
 

9. Archivering WEW stukken. Hoe gaan we dat doen? Wie voert dat uit?  
 

10. Statement van de WEW. Hoe ging het daarmee verder? Henk Hoogenboom 
 

11. ‘Rondje projecten’, voorbereid door de voorzitter 
 

12. Gang van zaken ‘topdagen’ door Henk Hoogenboom 
 

13. Volgende vergaderdatum 
 

14. Rondvraag. 
 

15. Sluiting van de huishoudelijke vergadering. 
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12.30 uur Lunch. 
 

 
Middagprogramma ALV Excursie. 
 
13.30 uur Wetenschappelijk deel II (subgroep Realisatie, i.s.m. Waterschap Veluwe). 

Inleiding excursie. 
 

14.00 uur Excursie o.l.v. Diederik Brem, Waterschap Veluwe. 
  Te voet langs herstelprojecten van sprengen en de grift in stedelijk gebied. 
 
Toelichting 
In het middag-programma is een excursie naar sprengen in Apeldoorn ingepland. De 
excursie wordt georganiseerd door de subgroep Realisatie in samenwerking met 
Waterschap Veluwe. 
 
Sprengen zijn gegraven watergangen, waarmee grondwater uit stuwwallen wordt 
aangeboord. Op deze wijze is er permanent beschikbaarheid van stromend water. Dit water 
werd gebruikt voor allerlei toepassingen, zoals het aandrijven 
van watermolens en voor wasserijen. Sprengen komen in 
Nederland vooral op de oostelijke en zuidelijke randen van de 
Veluwe voor.  
 
Door de uitbreidingen van Apeldoorn zijn enkele sprengen in 
het stedelijk gebied komen te liggen. Veel trajecten zijn 
overkluisd en dus niet meer zichtbaar. Deze sprengen komen 
uit in de Grift. Deze watergang loopt in noordelijke richting 
parallel aan het Apeldoorns kanaal en mondt daar uiteindelijk in uit. 
 
Door het stromend karakter van water van goede kwaliteit, herbergen sprengen vaak 
eenbijzondere flora en fauna. Hoewel sprengen van oorsprong meestal in een open (heide) 
terrein zijn aangelegd, liggen ze thans vaak in bebost gebied. Dit betekent dat plantengroei 
sterk beperkt is en dat de primaire productie buiten het systeem plaats vindt: ingevallen 
bladeren. De fauna is hier op aangepast.  
 
Behalve dat de sprengen in Apeldoorn vaak overkluisd zijn, is er ook vaak sprake van 
achterstallig onderhoud. Waterschap Veluwe is bezig deze sprengen en de Grift te 
herstellen. Hierbij speelt ecologie een belangrijke rol, maar ook cultuurhistorie. Het 
waterschap zal voorafgaand aan de excursie hierover een korte 
toelichting geven en een uitleg over de uitgevoerde en nog uit 
te voeren herstelmaatregelen. Daarna zullen we te voet enkele 
trajecten bekijken. Na afloop komen we nog even bij elkaar om 
hetgeen we gezien en gehoord hebben, te evalueren. Het doel 
van deze excursie is immers ook om te leren: wat ging er goed, 
wat ging er fout en wat zou er beter kunnen? 
 
15:30 uur Evaluatie excursie. 
 
16:00 uur Borrel. 
 
17:00 uur Einde Algemene Ledenvergadering WEW 2009. 
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VERSLAG ALV 15 APRIL 2008 
 

17 leden hadden zich opgegeven, er waren 16 leden aanwezig; 32 leden waren met 
kennisgeving afwezig 
 
1. Opening door de voorzitter 
Henk Hoogenboom heet iedereen welkom en memoreert het overlijden van Piet Leentvaar 
en Herman Gons. Hij bedankt Bert Higler en Lowie van Liere voor het opstellen van treffende 
In Memoriams. De vergadering neemt 1 minuut stilte in acht. 
 
2. Mededelingen. 

• Cadeautjes voor vertrekkende subgroepleden vallen onder verantwoording van het DB. 
Trekkers kunnen voordragen, of iets anders voorstellen, maar wel vooraf. 

• Ledenlijsten komen niet meer voor iedereen toegankelijk op de website, maar wel via 
aanvraag beschikbaar voor leden. Dus niet vindbaar voor zoekmachines. 

• De ledenlijst, die de leden wel te zien kunnen krijgen is de laatste lijst van 1 januari van 
het betreffen jaar. 

• Er zijn na januari 10 leden bijgekomen: Sarian Kosten (WUR), Karin Didderen (Alterra), 
Gert-Jan van Duinen (Stichting Bargerveen), Wouter Balster (Rijnland), Dorien Roubos 
(Nelen en Schuurmans), Jopie de Ruiter (Nelen en Schuurmans),  Tessa van der 
Wijngaart (STOWA), Renata Fortuin (Aqua Terra Kuiper Burger), Harry Hosper 
(Waterdienst RWS) en Hannie ter Maat (Rijn en IJssel). 

 
3. Verslag van de vorige ALV vergadering (Twiske 15 juni 2007, Nieuwsbrief). 

Het verslag wordt vastgesteld. 
Acties: 

• Bert Higler heeft Piet Leentvaar zijn erelidmaatschap overhandigd. 

• Bert Higler en Lowie van Liere Hebben datzelfde gedaan bij Pieter Schroevers. 

• Actie Henk Hoogenboom, het overhandigen van de ‘Vis van Willemijn Faber’ aan Ingrid 
Schröders (300e WEW lid) is uitgevoerd door Lowie van Liere en Bas van der Wal. 

 
4. Korte mededelingen van trekkers van de subgroepen, een uitgebreider verslag staat 

in deze Nieuwsbrief. Alleen aanvullingen daarop zijn hier genoteerd. 
 
Sloten (Henk Hoogenboom) 
Is ‘van de grond getrokken’ door Edwin Peeters en Henk Hoogenboom. Op 9 juni volgt 
hun eerste bijeenkomst. Onderwerp het slotenproject PLONS. Aandacht zal besteed 
worden aan blauwwierbestrijding door het gebruik van verschillende materialen. 
 
Ecologie en Ethiek (Lowie van Liere) 
Het evaluatie artikel ‘De herintroductie van de otter in Nederland met Argusogen 
bekeken’ (Lowie E. van Liere en Bram E. van Liere is gepubliceerd in het blad van De 
Faunabescherming ARGUS. Er wordt een poging gedaan het op de WEW website te 
zetten (actie Lowie van Liere). 
Verder wordt er een tweede studiemiddag over muskusratten georganiseerd op 24 april 
2008. Intekenen kan nog tot 20 april 2008. 
 
Kaderrichtlijn Water (Sebastiaan Schep) 
Er zijn nu 4 trekkers, er zijn 2 besprekingen geweest en er is een enquête gehouden 
onder de leden. Overheersend positieve reacties kwamen er op het laatste (zie 
Nieuwsbrief 42). Er wordt gewerkt aan twee bijeenkomsten: 

• Overige wateren 

• Wat hebben we geleerd als ecologen van de KRW 
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Exoten (Rob Leewis) 
Wil Tamis is Rob Suijkerbuijk opgevolgd. Op 19 juni 2008 wordt een dag georganiseerd 
i.s.m. de STOWA over zoetwaterkreeften, zie de STOWA agenda. 
 
TAP (Mieke Moeleker) 
Er zijn enige bijeenkomsten geweest, maar ‘er komt nog niet veel uit’. Met enige anderen 
is er na het vertrek van Johan van der Molen opnieuw begonnen. Wel is er deelgenomen 
aan de organisatie over de kwaliteitssymposia samen met STOWA, NEN en de  
Waterdienst RWS. Er is voorgesteld om de oud leden van TAP te benaderen, actie Henk 

Hoogenboom → Johan Oosterbaan. 
TAP heeft ook ideeën voor een volgende ALV (Lowie van Liere agendeert dat voor de 
volgende bestuursvergadering (actie Lowie van Liere) 

 
5. Financiën, verslag over 2007 en begroting 2008 (zie Nieuwsbrief). 
Jan Hylkema geeft een korte toelichting. Het eigen vermogen wordt vergroot, k€ 8 IS op de 
ROPARCO rekening gezet. Op voorstel van Jouke Heringa zal Jan nagaan wat eventuele 
financiële gevolgen zijn van het veranderen van ROPARCO naar een groene bank (Actie 
Jan Hylkema) 
 
6. Verslag van de kascommissie. 
De kascommissie bestond uit Bas van der Wal en Herman van Dam. Bas was verhinderd. 
Herman heeft Michiel Wilhelm het verslag toegestuurd, deze leest dat voor. 
Ik heb de bedragen op de financiële overzichten (Balans en de Staat van baten en lasten) 
vergeleken met de bankafschriften en kasbewijzen en geconstateerd dat de bedragen op de 
overzichten een correct beeld geven van de financiële toestand van de vereniging. 
De aanbeveling van de vorige kascommissie om een groot deel van het positieve saldo op 
de rekening-courant over te boeken naar een spaarrekening is in 2007 nog niet opgevolgd, 
maar in 2008 is dit alsnog gedaan. 
Ik heb eveneens geconstateerd dat er in 2007 een bedrag van € 5594 is uitgegeven aan een 
Themanummer (het jubileumboek). Hiermee is het begrote bedrag van € 500 wel heel sterk 
overschreden. Deze ruimte ontstond doordat er voor het jubileumfeest een veel kleiner 
bedrag (€ 8322)  is uitgegeven dan het begrote bedrag van € 15000). In totaal is het verlies 
over het boekjaar nog steeds aanzienlijk lager uitgevallen dan het begrote verlies. 
Ik stel de ledenvergadering daarom voor de penningmeester decharge te verlenen voor het 
door hem in 2007 gevoerde beleid, onder dankzegging voor de door hem verrichte 
inspanningen. 
En daar was de vergadering het mee eens. 
 
7. Benoeming nieuwe kascommissie. 
Bas van der Wal treedt af, Anne Fortuin wordt het tweede commissielid. 
 
8. Bestuursverkiezing 

• Volgende termijn penningmeester (had in 2007 moeten gebeuren) tot 2010 dus. 

• Volgende termijn voorzitter 2008-2011. 

• Secretaris blijft nog een jaar bij gebrek aan een vervanger, treedt af in 2009. 
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld, noch een vervanger voor de secretaris. 
Vergadering gaat akkoord met de verlengingen zoals voorgesteld door het bestuur. 
 
9. Volgende vergaderdatum ALV 

Dinsdag 21 april 2009 
De meivakanties beginnen op 25 april 2009. 
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10. Cadeautjes voor vertrekkende subgroeptrekkers. 
Willemijn Faber http://www.willemijnfaber.nl/  heeft een nieuwe porseleinen vis  ontworpen, 
een ‘zoetwaterpoon’. Deze wordt uitgereikt aan vertrekkende trekkers van subgroepen: Jan 
Hylkema (Sloten, aanwezig), Herman Wanningen (Realisatie, actie Lowie van Liere), Johan 
van der Molen (TAP, actie Lowie van Liere) en Jeanine Elbersen (KRW, actie Henk 
Hoogenboom). 
 
11. Statement van de WEW. Hoe ging het daarmee verder?  
Henk gaat ermee door. Vanwege zijn bezoek aan Peru (zie Nieuwsbrief) is daar nog niet 
veel mee gebeurd. 
 
12. Voortgang project Waterschapsverkiezingen.  
Er was een vergadering voorbereid, maar vanwege het gebrek aan materiaal vonden we dat 
het nog te vroeg was. Henk Hoogenboom en Lowie van Liere regelen een vergadering voor 
de zomervakantie (actie Henk Hoogenboom en Lowie van Liere). 
 
13. ‘Rondje projecten’, voorbereid door de voorzitter 
Ecologen worden meer betrokken bij ontwerp nieuwe plassen 
Sebastiaan Schep geeft een kort verslag van een project waar ecologen werden betrokken 
bij het ontwerp van nieuwe plassen. Dat gebeurde vroeger niet vaak. Voor de 
Eendrachtspolder werd een second opinion gegeven. De kans op blauwwierbloei was zeer 
groot, het plan wordt nu bijgesteld. 
Stedelijke ecologie 
Stedelijke ecologie werd vooral door de stadsecoloog uitgevoerd, meestal een terrestrisch 
ecoloog. Dat geeft ruimte voor ons voor een volgende bijeenkomst. Ook dat komt op de 
agenda voor de volgende bestuursvergadering (actie Lowie van Liere) 
Gevoeligheid watersystemen voor exoten. 
Rob Leewis, Bram bij de Vaate en Roelf Pot hebben een conceptueel model ontwikkeld voor 
de kwetsbaarheid voor exoten in watersystemen, het is gepresenteerd op een congres in 
Bordeaux. Goed ontvangen. Software wordt nu ontwikkeld zodat waterbeheerders de toets 
zelf kunnen uitvoeren. 
 
14. Rondvraag. 
Er waren geen vragen. 
 
15. Sluiting van de huishoudelijke vergadering. 
 
 



 
 

Nieuwsbrief 43 
Pagina 19  

 

 

VERSLAG WETENSCHAPPELIJK DEEL ALV 2008 
 

Het wetenschappelijk deel van de ALV 2008 was georganiseerd door de subgroep Exoten. 
Na een korte introductie van Rob Leewis (voorzitter Exoten) waren er twee lezingen over 
exotische schelpdieren. Hieronder volgen de abstracts van de inleiders. 
 
Introduction, impact and management of the Pacific oyster Crassostrea gigas in Dutch 
waters 
Aad Smaal, Imares, PO Box 77 4400 AB Yerseke, NL; aad.smaal@wur.nl   
 
Since the introduction of the Pacific oyster in 1964 
in the Oosterschelde estuary for oyster culture a 
rapid proliferation has occurred. The species is 
now abundant in all Dutch coastal waters. The 
colonization of tidal flats in the Oosterschelde has 
been reconstructed on the basis of aerial 
photographs. It shows that oyster reefs have 
developed from 50 ha in 1980 to 700 ha in 2003. A 
recent survey of the Wadden Sea showed at least 
550 ha of oyster reefs in 2005. Colonization of tidal 
flats by the oysters shows a continuous increase 
of coverage and reef formation. Biomass may vary 
over time but the shell structures are stable and 
form substrate for new cohorts: there is a positive 
feedback in colonization. This is in contrast to 
infaunal species like the cockle (Cerastoderma edule) that are extremely variable over time 
and space, and show a typical resilient response. Mussel (Mytilus edulis) beds seem to be 
more stable over time. Once lost, mussel beds need more time to re-establish bed 
structures. It is hypothesized that infaunal populations have a high resilience, while epifaunal 
species are characterized by resistance to changes as they form structures like reefs or 
beds. As the resistant reef-building epifaunal Pacific oyster has a large competitive potential, 
it can be expected that the introduction, will lead to shifts in benthic suspension-feeder 
populations and eventually will develop a new stable state. This state may potentially offer 
less food for the mussel and cockle eating bird populations. Recent initiatives by the regional 
government aim at reduction of the wild oyster biomass and experimental fishery has been 
carried out to test effectiveness of this type of management.   
 
 
Risico analyse schelpdiertransporten 
Jeroen Wijsman, Wageningen Imares 
 
De Nederlandse mosselsector heeft te maken met een onregelmatige zaadval in de 
Waddenzee en de Oosterschelde. Daarnaast blijkt het ieder jaar weer moeilijk om het 
gevallen zaad op te kunnen vissen vanwege de vermeende negatieve effecten op de 
natuurwaarden. Om toch aan de constante vraag vanuit de markt naar mosselen te kunnen 
voldoen worden er regelmatig mosselen geïmporteerd uit het buitenland. Met de insleep van 
de mosselen bestaat het risico dat er ongewenste exoten worden geïntroduceerd die kunnen 
leiden tot (schadelijke) beïnvloeding voor het ecosysteem.  
 
Bij de introductie van nieuwe soorten in de Waddenzee dient er een onderscheid te worden 
gemaakt tussen soorten die endemisch zijn voor de Noordoost Atlantische kustregio en 
exoten. De eerste groep komt van oorsprong voor ergens binnen in de biogeografische zone 
Noordoost Atlantisch continentaal plat. Deze regio strekt zich ruwweg uit van de Noordelijke 
kust van Spanje tot aan Noorwegen en behelst ook de wateren rond Ierland, het Verenigd 
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Koninkrijk en de Baltische zee. Omdat er geen duidelijke fysieke barrière bestaat binnen 
deze regio kunnen deze soorten zich “vrij” bewegen binnen dit gebied. Het kan dan ook 
worden aangenomen dat deze soorten in het verleden (lees in de afgelopen 1000 jaar) wel 
eens in de Waddenzee terecht zijn gekomen. Het feit dat ze zich niet hebben weten te 
vestigen is een indicatie dat de omgevingscondities niet geschikt zijn/waren voor deze 
soorten. De introductie van dergelijke soorten levert doorgaans dan ook weinig risico. 
Opgemerkt moet worden dat het als gevolg van veranderende omgevingscondities mogelijk 
is dat soorten die zich voorheen niet hebben weten te vestigen nu wel in staat zijn zich te 
vestigen. Een voorbeeld hiervan is het oprukken van de Zuidelijke soorten met de 
opwarming van het water als gevolg van het broeikas effect. Veelal leiden deze soorten niet 
tot grote impact omdat ze vaak aan de grens van hun tolerantie zitten en pathogenen en 
parasieten vaak mee worden getransporteerd. 
 
De risico’s van de introductie van exoten zijn doorgaans groter. Exoten zijn soorten die van 
oorsprong niet voorkomen in de Noordoost Atlantische kustregio. Door de aanwezigheid van 
fysieke barrières zoals oceanen en continenten zijn ze niet in staat geweest de regio op 
natuurlijke wijze te bereiken. Door menselijk handelen (e.g. scheepvaart, 
schelpdiertransport) zijn ze uiteindelijk wel in de Noordoost Atlantische kustregio terecht 
gekomen en hebben zich weten te vestigen (primaire introductie). Door natuurlijk transport 
(e.g. waterbeweging, zwemmen) of menselijk handelen (e.g. scheepvaart, 
schelpdiertransport) kunnen ze vanuit de primaire vestigingsplaats in de Noordoost 
Atlantische kustregio (bijvoorbeeld Noorwegen of Zweden) in de Waddenzee worden 
geïntroduceerd (secundaire introductie). Het risico van dergelijke introducties is veel groter 
omdat de kans bestaat dat de omgevingscondities in de Waddenzee overeen kunnen komen 
met de omgevingscondities in het gebied van oorsprong van deze soort (bijvoorbeeld Noord-
Amerika, Japan) en specifieke natuurlijke vijanden en/of ziektes afwezig of slecht ontwikkeld 
zijn in de Waddenzee. Daarnaast zijn er specifieke exoten die bekend zijn vanwege hun 
invasieve karakter.  
 
In deze studie zijn de risico’s van de introductie van exoten in de Waddenzee met de import 
van mosselen uit Noorwegen in kaart gebracht. Allereerst is er een overzicht gemaakt van de 
exoten die zijn waargenomen in de Waddenzee op basis van een overzichtsstudie van Wolff 
in 2005. In totaal zijn er 37 exoten aangetroffen in het Nederlandse deel van de Waddenzee. 
Veel van deze soorten worden sporadisch aangetroffen en hebben weinig tot geen effect op 
het functioneren van het ecosysteem. Sommige exoten in de Waddenzee zoals het Japans 
bessenwier, Marenzellaria, de Amerikaanse zwaardschede, het muiltje en de Japanse oester 
hebben de potentie om zich te kunnen 
ontwikkelen, of hebben zich reeds ontwikkeld, tot 
biomassa’s die het functioneren van het 
ecosysteem kunnen beïnvloeden. Voor de 
Noorse mariene- en kustwateren is in het kader 
van deze studie ook een overzicht gemaakt van 
de exoten. In totaal zijn er 51 exoten bekend 
voor de Noorse mariene- en kustwateren. Deze 
studie richt zich op de 14 doelsoorten, die zich 
hebben gevestigd in de Noorse wateren, maar 
die nog niet zijn aangetroffen in de Nederlandse 
wateren. Deze doelsoorten kunnen in potentie 
worden geïntroduceerd met de 
mosseltransporten naar de Waddenzee.  
 
Het risico van de introductie van een doelsoort 
kan worden gekwantificeerd uit de kans op succesvolle introductie en het effect van de soort 
op het ecosysteem na succesvolle introductie. De kans op succesvolle introductie is 
ondermeer afhankelijk van waarschijnlijkheid dat een soort mee kan liften met de 

Japans bessenwier 



 
 

Nieuwsbrief 43 
Pagina 21  

 

hangcultuur mosselen vanuit Noorwegen, de kans dat deze het transport overleeft en of de 
omgevingscondities in de Waddenzee geschikt zijn voor de soort om zich er permanent te 
vestigen. Het effect van een soort na succesvolle introductie is ondermeer afhankelijk van in 
hoeverre de omgevingscondities in de Waddenzee optimaal zijn voor de soort, of de soort 
invasief kan worden soort en de invloed van de soort op andere soorten en het functioneren 
van het ecosysteem. 
 
Voor de doelsoorten is de kans op succesvolle introductie en het effect semi-kwantitatief 
geschat op basis van literatuurgegevens en de beoordeling door een internationaal team van 
8 experts. Hierbij is uitgegaan van het voorzorgsprincipe waarbij de kans op succesvolle 
introductie van soorten waar weinig kennis/informatie is te vinden maximaal wordt gegeven. 
De soorten die de meeste kans maken op succesvolle introductie als gevolg van het 
mosseltransport zijn de algen Aglaothamnion halliae, Codium fragile ssp scandinavicum, 
Verrucophora farcimen Karlodinium micrum en Olisthodiscus luteus, de borstelworm 
(Scolelepsis korsuni) (vanwege de beperkte informatie) en de eendenmossel (Lepas 
anatifera). Kijkend naar de potentiële impact die 
de soorten kunnen hebben op het ecosysteem 
zijn de algen Verrucophora farcimen en 
Olisthodiscus luteus, de Amerikaanse kreeft 
(Homarus americanus), de koningskrab 
(Paralithodes camtschaticus) en de Japanse 
tapijtschelp (Ruditapes philippinarum) als 
soorten aangemerkt die mogelijk impact kunnen 
hebben op het functioneren van het 
ecosysteem van de Waddenzee. Vanwege de 
beperkte informatie is uit voorzorg ook de 
borstelworm Scolelepis korsuni hiertoe 
gerekend.  
 
Uit de studie blijkt dat de soorten Scolelepis korsuni, de algen Verrucophora farcimen, 
Codium fragile ssp scandinavicum en Olisthodiscus luteus, de Amerikaanse kreeft (Homarus 
americanus) en de Japanse tapijtschelp (Ruditapes philippinarum) de meeste risico’s te 
geven. De risico’s van de Amerikaanse kreeft en de Japanse tapijtschelp zijn sterk 
afhankelijk van de wijze van transport. In deze studie is uit voorzorg uitgegaan van het meest 
risicovolle transport namelijk transport per boot waarbij het water continu ververst wordt. De 
pelagische larven van beide soorten worden in staat geacht deze vorm van transport te 
kunnen overleven. Echter het is veel minder aannemelijk dat ze gevangen worden in de 
hangcultuur en vervolgens het transport in big-bags per vrachtwagen of vliegtuig zullen 
overleven. Daarbij is het onzeker of de Amerikaanse kreeften die zijn waargenomen in 
Noorwegen in staat zijn zich voort te planten. Hetzelfde geld voor de Japanse tapuitschelp. 
Deze soort is eind jaren tachtig op zes locaties in Noorwegen geïntroduceerd en op drie van 
de locaties zijn er 6 jaar later nog levende volwassen exemplaren teruggevonden. Juveniele 
exemplaren zijn niet meer teruggevonden. De kans dat volwassen exemplaren van zowel de 
Amerikaanse kreeften als de Japanse tapuitschelp worden gevangen met de hangcultuur 
mosselen is zeer onwaarschijnlijk. In het kader van deze studie is geen relevante informatie 
gevonden van de borstelworm Scolelepis korsuni. Dit is de reden waarom deze soort als 
grootste risico soort is aangemerkt. Het feit echter dat er in de literatuur weinig informatie 
over deze soort is te vinden is een indicatie dat deze soort elders in de wereld nog niet tot 
problemen heeft geleidt. Verrucophora farcimen  komt zeer waarschijnlijk al voor in de 
Nederlandse kustwateren. In april 2006 werd ten N. van Terschelling een omvangrijke bloei 
(>107 cellen/l) van een alg vastgesteld die hiermee zeer veel overeenkwam of identiek was 
(pers. comm. R.P.T. Koeman). Olisthodiscus luteus (synoniem voor de alg Heterosigma 
akashiwo is een soort die in 1992 voor het eerst in de Waddenzee is aangetroffen. Het 
huidige verspreidingsgbied van Codium fragile in Noorwegen is voornamelijk in de meest 
Noordelijke delen, boven Tromsø.  

Olisthodiscus luteus 
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VERSLAG ALV-EXCURSIE YERSEKE MOER 
 

Na de huishoudelijke vergadering stond de dag in het teken van de excursie in de Yerseke 
Moer. Dit gebied staat bekend als een van de mooiste natuurgebieden van Zeeland (volgens 
sommigen zelfs hèt mooiste).  
Eerst hield Chiel Jacobusse, Hoofd Ecologie van de Stichting het Zeeuwse Landschap een 
inleiding over de geschiedenis, het gebruik en beheer, en de planten en dieren in de Yerseke 
Moer. Vervolgens vertrokken we na de lunch met de aanwezige auto’s naar de Moer. Chiel 
begon met te vertellen wat de oorsprong is van de kronkelige weggetjes die overal door het 
gebied lopen. Het betreft de zogenaamde Wegelingen: die konden alleen aangelegd worden 
op de hogere delen, want de rest van het gebied was en is, zeker in het natte seizoen, op 
veel plaatsen te nat en daardoor te onstabiel. En de hoogste delen waren de kreekruggen 
die langs de vele kreekjes liggen die het gebied doorsnijden. 
 
En toen leek het noodlot weer eens toe te slaan: op een deel van de route die Chiel gepland 
had bleek gewerkt te worden. Dat werd onze mazzel. Hoewel het in principe nooit gedaan 
wordt in het broedseizoen, besloot Chiel van het pad af te wijken en ons mee te nemen het 
gebied in. Wel was het een punt om niet te lang te blijven, want hoewel prachtig weer was (’s 
morgens had het nog naar regen uitgezien) woei er een koude wind. En als er gebroed wordt 
is het van groot belang dat de eieren niet te veel afkoelen, dus dat de vogels niet te lang van 
het nest worden afgejaagd door de aanwezigheid van mensen. 
 
De Yerseke Moer bestaat, net als overigens andere 
moergebieden, zoals de Kapelse Moer aan de andere 
kant van het Kanaal door Zuid-Beveland, vooral uit 
deels droog en deels plas-dras weidegebied, 
doorsneden met zowel kronkelige als rechte 
watergangen. Op sommige plaatsen liggen ook 
drinkputten voor vee. Chiel legde uit hoe dit 
gevarieerde terrein ontstaan is. Vroeger werd er veen 
afgegraven, voor turf als brandstof, en ook ten 
behoeve van zoutwinning. Dat was niet zo eenvoudig, 
want de veenlaag lag niet aan de oppervlakte, maar 
onder een laag klei, daar afgezet door de vele malen 
dat het gebied door de zee overstroomd werd. Voor die afgraving, die moernering genoemd 
werd, was toestemming nodig van de landeigenaar: in de regel de lokale landadel of de 
Vlaamse kloosters. Oorspronkelijk werd er echter vaak in het wilde weg veen gewonnen. Dat 
gebeurde dan op een rommelige manier, zonder vast patroon. In tegenstelling tot de 
gereguleerde winning, die op systematische manier plaatsvond, en wel in rechte banen. Zo 
ontstond het patroon dat ook van andere gebieden bekend is, van petgaten en stroken land 
ertussen, ofwel legakkers en slenken. Omdat het nodig was om eerst een laag af te graven 
om bij het veen te komen moest men die klei ergens kwijt, en dat werd dus naast de 
petgaten neergelegd. Na afloop van het ontgraven werd het hele gebied geëgaliseerd, maar 
daar waar het veen was blijven zitten (de legakkers) klonk de bodem meer in dan waar het 
was weggegraven. Vandaar dat die stroken land hoger liggen dan de omgevende grond. Op 
de plaatsen waar illegaal werd gewonnen, ontstond een zeer onregelmatig patroon van 
watertjes en plekjes hoger en lager gelegen grond.  
Alles bij elkaar dus een grote variatie aan omstandigheden waar vele soorten planten en 
dieren een leefplek kunnen vinden. 
En dat bleek: we zagen diverse eendensoorten, lepelaars, grutto’s, tureluurs en andere 
weidevogels; een Kleine zilverreiger gaf aanleiding tot een verhaal over de manier waarop 
die soort in groepen fourageert. Gebruik makend van de felgele kleur van hun tenen lopen ze 
op een rij door een sloot of ander water, en jagen daarbij hun prooien (visjes) op naar 
ondieper water, waar ze dan gemakkelijk te vangen zijn. Deze vorm van samenwerking bij 



 
 

Nieuwsbrief 43 
Pagina 23  

 

de drijfjacht is in dit gebied nog niet waargenomen, maar op plaatsen waar de soort in 
grotere aantallen voorkomt – zoals het Zwin, en het Verdronken Land van Saeftinge, is het 
geen ongewoon verschijnsel. De grote aantallen ganzen – vooral brandganzen - op sommige 
plaatsen maakten ook veel indruk. 
Over het beheer van het grondwaterpeil zijn afspraken gemaakt met de boeren in de 
omgeving, waarmee iedereen uit de voeten kan.  
 
Iemand in de groep had een geleidbaarheidsmeter bij zich. De zoutgehalteverschillen binnen 
het gebied zijn aanzienlijk, en dat bleek ook duidelijk uit de metingen. Eén van de oorzaken 
is de zoute kwel vanuit het Kanaal door Zuid-Beveland. En ook dat heeft tot gevolg dat de 
variatie in plantensoorten zeer groot is. Je denkt in een weide te lopen, en dan zie je opeens 
een gebiedje met zeekraal – een typische zoutplant, die je meestal op schorren en dergelijke 
gebieden aantreft. Lamsoor (de Zeeuwse naam voor Zulte of Zeeaster) groeit hier ook. Beide 
zoutplanten kunnen trouwens als groente gegeten worden. En dat dat nog lekker is ook 
wordt inmiddels weer door steeds meer mensen ontdekt. Op kleine schaal werden beide 
groentes nog wel (met of zonder vergunning) gesneden, maar tegenwoordig ontwikkelt de 
markt zich zodanig dat commerciële kweek ook tot de mogelijkheden behoort. 
 
Het gebied wordt ook begraasd, maar ten tijde 
van de excursie waren er nog geen grazers 
ingeschaard. 
Op een van de wat hoger gelegen, zandiger 
stukjes werden een paar gaten in de grond 
ontdekt. Die werden meteen herkend als 
muizenholletjes.  
 Geen wonder dat in het gebied ook de nodige 
roofdieren voorkomen. Zoals hermelijn en wezel, 
vos, en ook roofvogels. 
 
Na ongeveer een uur begonnen we aan de 
terugweg, via een andere route over weer nieuwe smalle bruggetjes en tussen de weinige 
bosjes in het terrein door. Om tegen vieren weer aan te komen bij de plaats waar we de 
auto’s hadden neergezet. We konden terugkijken op een boeiende excursie in een gebied 
waar je niet vaak de gelegenheid hebt om zo intensief en toch ontspannen mee kennis te 
maken. 
Dank, Chiel, dat je ons deelgenoot hebt gemaakt van je uitgebreide kennis, en voor je 
enthousiaste verhalen! 
      
Van de excursie zijn foto’s gemaakt, die zijn te zien op: 
http://www.mijnalbum.nl/Album=6SXYFXWB  
De genummerde foto’s met titel zijn gemaakt door Lowie van Liere, de IMG-foto’s door Rob 
Leewis. 
 
Rob Leewis 
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BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER 
 

Baten en lasten in 2008 
 
Donaties 
Het aantal donaties lag in 2008 hoger dan dat van 2007. Er waren in totaal 40 donaties die 
7400 euro aan inkomsten binnen brachten.  
 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 
44 45 38 50 36 40 
 
 
Overige baten 
De inkomsten uit donaties en rente is boven begroting. 
 
Lasten 
De lasten zijn lager dan begroot.  
 
Saldo Baten en Lasten 
Het saldo van baten en lasten is dit jaar 6.288 euro. 
 
Begroting 2009 
Voor de begroting van 2009 is in grote lijnen uitgegaan van de uitgaven in 2008 
Voorstel aan de ALV van  2009 

• de begroting voor 2009 vast stellen 

• de contributie voor leden voor 2009 vast stellen op 0 euro. 
 
Muiderberg 20 februari  2009.  
Jan Hylkema 
 
Donateurs WEW 2008: 

 
Aquaterra Kuiperburger Sportvisserij Nederland 

Brachion idee Stichting Waternet 

Bureau Waardenburg Stichting Wateropleidingen 

DHV Ruimte en Mobiliteit STOWA 

ecoquest torenbeek consultant 

Gemeenschappelijk Waterschapslaboratorium Wagenvoort 

Grontmij Nederland  Waterschap  Reest en wieden 

H van Dam Waterschap AA en Maas 

Het Waterlaboratorium Waterschap Brabantse Biesbosch 

Hoogheemraadschap  Waterschap De Dommel 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Waterschap Hollandse Delta 

Hoogheemraadschap Delfland Waterschap Hunze en Aa's  

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Waterschap Noorderzijlvest 

Hoorheemraadschap van Rijnland Waterschap Rijn en Ijssel 

KNAW Waterschap Vallei en Eem 

Koeman en Bijkerk Waterschap Velt en Vecht 

Koninklijke Bibliotheek Waterschap Zeeuwse Eilanden 

NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland WaterschapRoer en Overmaas 

Recreatie Noord-Holland NV Wetterskip Fryslan 

RWS Corporate Dienst  
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Financieel overzicht 2008 (bedragen in euro's) dd 20 februari 2009 

Balans per 31-12-2008       Eigen vermogen 21.691 

Bezittingen             

Giro-rekening  4.375    

Roparco-rekening  16.800    

Voorraad themanummers 130    

Vordering rente  386    

Vordering themanummers 0   Te betalen 0 

Totaal     21.691   Totaal 21.691 

              

 

Staat van baten en lasten       

      werkelijk 2008 begroot 2008 Werkelijk 2007 

Baten      

Donaties   7.399 5.000 5.910 

Themanummers  0 50 0 

Rente (Roparco+giro)  154 150 87 

Overig (1)     0 0 0 

Totaal     7.553 5.200 5.997 

      

      

      

      werkelijk 2008 Begroot 2008 Werkelijk 2007 

Lasten      

A. Kamer van Koophandel    

1. Jaarlijkse bijdrage  27 35 22 

2. Uittreksel  0 0 0 

B. Nieuwsbrief     

1. Drukkosten  0 100 0 

C. Vergaderkosten/zaalhuur    

1. ALV, bestuur, subgroepen 804 2.500 8.322 

D. Portokosten     

1. Algemeen  135 150 185 

E. Attenties     

1. ALV en subgroepen  50 400 328 

F. Themanummers     

Onvoorzien Themanummer 20 500 5994 

G. Briefpapier/folder/omslagen    

1. Drukkosten  0 250 0 

H. Web-site WEW  167 500 167 

Z. Divers   62 250 32 

Totaal     1.265 4.685 14.650 

            

Saldo     6.288               515 -8.653 
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Begroting 2009         

      Begroting 2009 werkelijk 2008 werkelijk 2007 

Baten      

Donaties   5.000 7.399 5.910 

Themanummers  50 0 0 

Rente   380 154 87 

Overig (1)     0 0  

Totaal     5.430 7.553 5.997 

      

      

      

      Begroting 2009 werkelijk 2008 Werkelijk 2007 

Lasten      

A. Kamer van Koophandel 35 27 22 

B. Nieuwsbrief  100 0 0 

C. Vergaderkosten/zaalhuur 2.500 804 8.322 

D. Portokosten  150 135 185 

E. Attenties  400 50 328 

F. Themanummers  500 20 5.594 

G.Briefpapier/folder/omslagen 250 0 0 

H. Web-site WEW  500 167 167 

Z. Divers   250 62 32 

Totaal     4.685 1.265 14.650 

          

Saldo     745 6.288 -8.653 
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BERICHT VAN EEN PRIKKENBEEN 
 

In de vorige Nieuwsbrief stond in “Van de voorzitter” het bericht van de secretaris dat ik vrij 
plotseling naar Peru was vertrokken. En ik kan u berichten dat deze reis weer zeer bijzonder 
was. Wederom zag ik tijdens een expeditie van enkele weken in het nevelwoud van de 
Andes op hoogten tussen de 1700 en 4000 meter voor mij nieuwe vogels, planten, een 
gordeldier, kikkers, grafplaatsen van verdwenen culturen en wonderschone bergmeren en 
riviertjes. Meren en bergbeken waar nog nooit een ecoloog, wetenschapper, adviseur, 
beleidsmedewerker of wie dan ook ter wereld onderzoek heeft gedaan. Nog nooit heeft hier 
iemand gekeken naar de kwaliteit van het water, nooit heeft iemand hier een monster 
genomen van de macrofauna, fytoplankton, diatomeeën, vissen of enige interesse getoond 
in de chemische watersamenstelling. Uit ervaring weet ik dat er in en om de beken en meren 
een schat aan nooit eerder ontdekte diersoorten zwemmen, kruipen  en vliegen.  
 
Tijdens de laatste tocht bedacht ik dat er vaak 
pas interesse komt voor natuurbescherming als 
er al bijna onherstelbare vernietiging heeft 
plaatsgevonden. Dan komt er geld vrij, vooral als 
er ook een economisch belang mee gemoeid is. 
Dan worden Universiteiten en 
natuurbeschermingsorganisaties gevraagd om te 
vertellen hoe iets hersteld moet worden. Het lijkt 
of men zich niet realiseert dat de kosten om iets 
te herstellen altijd een meervoud zijn van de 
kosten die verbonden zijn met het beschermen 
en in stand houden. Het onderzoeken en 
behouden van de onbekende kwetsbare natuur 
laat men over aan prikkenbenen en 
hemelbestormers. In november ga ik weer.   
 

Een nimf van een haft, maar oh 

prikkenbeen, welke? 
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PERSONALIA 
 

Ledenbestand 
 

Op 1 januari 2009 telde de WEW 343 leden. In 2008 kwamen er 28 nieuwe leden bij. Van 9 
leden hield het lidmaatschap op.  Sommigen zegden hun lidmaatschap op bijvoorbeeld door 
een verandering van hun werkzaamheden. Maar anderen raakten zoek, en reageerden niet 
op door hun ‘oude’ werkgever doorgestuurde mails. Dat waren: 
Rob Franken (weg bij WUR) 
Ykelien Damstra (Roer en Overmaas) 
Roel Riegman (Reest en Wieden) 
Jack Mangelaars (Delfland) 
Peter Hesen (KIWA) 
Eveline Stegeman-Broos (Regge en Dinkel) 
Mocht iemand ze in hun kenniskring hebben, tip ze even, want mogelijk wilden ze wel lid 
blijven. 
De WEW stijgt nog steeds in ledental. Maar dat merken we niet zo op de ALV. 
 
Lowie van Liere (secretaris) 
 
 
Nieuwe leden 
 
1. Sarian Kosten (WUR) 
2. Karin Didderen (Alterra) 
3. Gert-Jan van Duinen (Stichting Bargerveen) 
4. Wouter Balster (Rijnland) 
5. Dorien Roubos (Nelen en Schuurmans) 
6. Jopie de Ruijter (Nelen en Schuurmans) 
7. Tessa van der Wijngaart (STOWA) 
8. Renata Fortuin (AquaTerra Kuiper Burger) 
9. Harry Hosper (Waterdienst) 
10. Hannie ter Maat (Waterschap Rijn en IJssel) 
11. Ron Schippers (Waterschap De Dommel) 
12. Mirjam Kuitert (Waterdienst RWS) 
13. Arjan Borghuis (HAS Den Bosch) 
14. Marco Beers (ATKP) 
15. Marieke de Lange (Alterra WUR) 
16. Ralf Verdonschot (Alterra WUR) 
17. Lotte Dijk (Royal Haskoning) 
18. Wilfred Reinhold  
19. Francien Lambregts van de Clundert (Delta 

Waterlab) 
20. Athur van Dulmen (Gontmij/AquaSense) 
21. Bart Specken (Waternet) 
22. Arnold Osté (RPS BCC)  
23. Bart Brugmans (Aa en Maas) 
 
 

 
 
24. Corné de Leeuw (DLG Zwolle) 
25. Martijn Antheunisse (Waterschap De 

Dommel) 
26. Tom Buijse (Deltares) 
27. Hans de Bruin (Aa en Maas) 
28. Ronald Gylstra (Rivierenland) 
 
Beëindiging lidmaatschap 
 
1. Rob Franken (weg bij WUR, geen adres) 
2. Peter Voorn (verandering werkzaamheden) 
3. Ykelien Damstra (werkt niet meer bij Roer en 

Overmaas, geen adreswijziging ontvangen) 
4. Roel Riegman (onbereikbaar geworden, 

werkt nu bij Deltares , Den Helder, geen 
reactie op mail). 

5. Paul den Oude (overleden) 
6. Jack Mangelaars (Delfland stuurde mail 

door, geen reactie, afgevoerd van ledenlijst) 
7. Peter Hesen, onbereikbaar, afgevoerd. 
8. Agnes Gonggrijp, werkzaamheden te ver 

weg van WEW 
9. Eveline Stegeman-Broos (geen reactie van 

waterschap, afgevoerd) 
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De Werkgroep Ecologisch Waterbeheer is een vereniging die zich inzet voor een optimale benutting van ecologisch 

kennis ten behoeve van het waterbeheer in Nederland.  De Werkgroep geeft minimaal één maal per jaar een 

NIEUWSBRIEF uit en heeft daarnaast een publicatiereeks van THEMANUMMERS: 

 

WEW-01 Biologische Waterbeoordeling. Methoden voor het beoordelen van Nederland oppervlaktewater 

op biologische grondslag. L. de Lange & M.A. de Ruiter, eindredactie, 1977. Werkgroep 

Biologische Waterbeoordeling. (Niet meer verkrijgbaar) 

WEW-02  Biologische waterbeoordeling: instrument voor waterbeheer?  P.F.M. Verdonschot & L.W.G. 

Higler (redactie). 1987. Werkgroep Biologische Waterbeoordeling; Rijksinstituut voor 

Natuurbeheer, Leersum. (Verkrijgbaar via IBN-Wageningen) 

WEW-03  Biologische Waterbeoordeling. Een theoretische beschouwing. Pieter Schroevers, 1991. Een 

uitgave van de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer.  

WEW-04  De maakbaarheid van de Natuur. Verslag van een discussiemiddag van de Werkgroep 

Ecologisch Waterbeheer, Subgroep Standaardisatie. Onder redactie van E.T.H.M. Peeters, 

P.T.J.C. van Rooy, H.A.M. Ketelaars & M. Fellinger, 1994. Speciale uitgave Nieuwsbrief 20, 

Werkgroep Ecologisch Waterbeheer.  

WEW-05  Levensgemeenschappen van brakke wateren, aanzet tot een beschrijving en bescherming. 

Werkgroep Ecologisch Waterbeheer, werkgroep Brakke wateren. December 1995. prijs fl 10,- 

WEW-06  Beken stromen. Leidraad voor ecologisch beekherstel. Verdonschot P. et al, 1995. WEW-06, 

STOWA 95-03, Utrecht. (Verkrijgbaar bij firma Hageman Verpakkers, Zoetermeer)  

WEW-07  Leidraad voor ecologisch beekherstel in discussie. Discussieverslag n.a.v. het concept: "Beken 

stromen". Onder redactie van O.Driessen en P. Verdonschot, 1995.   

WEW-08  Lijst van de Nederlandse Chironomidae. Alexander Klink en Henk Moller Pillot, mrt 1996. 

WEW-09  Habitat evaluatie procedure: een bruikbaar instrument voor het (regionaal) waterbeheer. Verslag 

van een discussiemiddag (1 november 1995) van de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer. Onder 

redactie van: M. Fellinger, J. Friedrich, E.T.H.M. Peeters, oktober 1996. 

WEW-10  De aquatische levende rupsen van Nederland, proeftabel en autecologie. H. Vallenduuk, H. 

Cuppen en G. van der Velde.  

WEW-11 Inlaat van systeemvreemd water. Verslag van discussiemiddagen. Onder redactie van Jan 

Hylkema en Ria Hunink, september 1997. 

WEW-12 Evaluatie en verder ontwikkeling van ecologische beoordelingssystemen. Verslag van een 
STOWA workshop 3 april 1997 Onder redactie van R. Maasdam en S. Klapwijk, november 1997. 

WEW-13 Natte natuur tussen wal en schip?!. Verslag van een workshop van de Werkgroep Ecologische 
Waterbeheer, subgroep standaardisatie. Onder redactie van J.C Friedrich, A. Fortuin en M. 
Fellinger, november 1997. 

WEW-14 Aquatisch-ecologische instrumenten voor de toekomst. Verslag van een workshop van de 

Werkgroep Ecologisch Waterbeheer subgroep Ecologische Instrumenten in samenwerking met 

IKC-N en STOWA, Onder redactie van Piet F.M.Verdonschot en Stefanie N. Janssen, juli 1998. 

WEW-15 Naar een gedifferentieerde en gebiedsgerichte waterrnormering. Verslag van een workshop van 

de WEW subgroep sloten op 17 september 1998. Onder redactie van E. van Dijk. 

WEW-16 Naar standaardisatie van visstandmonitoring en –beoordeling. Verslag van een workshop van de 

WEW subgroep Sloten op 2 december 1998. Onder redactie van S.Semmekrot, december 1999. 

WEW-17 Handleiding bemonsteringsapparatuur aquatische macro-invertebraten. Werkgroep 

Standaardisatie Macro-invertebraten Methoden & Analysen. December 1999. 

WEW-18 Handleiding bemonsteringsapparatuur aquatische macro-invertebraten. Werkgroep 

Standaardisatie Macro-invertebraten Methoden & Analysen. Juli 2001. 

WEW-19 Zeldzaamheid van de macrofauna van de Nederlandse binnenwateren. Onder redactie van  

R.Nijboer & P. Verdonschot. Juli 2001.  

WEW-20 Ecologisch waterbeheer in de toekomst met een blik uit het verleden. Symposium ter gelegenheid 

van het afscheid van drs. Jean JP Gardeniers dd 21 februari 2002. Onder redactie van Edwin 

Peeters, januari 2004. 

WEW-21 Geannoteerde standaardlijst van determinatieliteratuur voor Nederlandse aquatische macro-

invertebraten. Werkgroep Standaardisatie Macro-invertebraten Methoden en Analyse (WSMMA). 

Redactie Barend van Maanen en Ton van Haaren. 

WEW-22 WAT ER IS, als er WATER IS. Uitgave ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de 

WEW. Redactie: Peter Heuts, Lowie van Liere, Bas van der Wal, Bert-Jan van Weeren. Tevens 

Stowa publicatie 2007-10. Juni 2007 

 


