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VAN DE VOORZITTER 
 

 
 
Ik schaam me diep.. 
 
Werkelijk waar! Ik schaam me diep, omdat ik als verplicht geregistreerd sportvisser 
vertegenwoordigd word door Sportvisserij Nederland. In mijn stukje -van de voorzitter- van 
vorig jaar was ik nog ‘een emotioneel mens’ omdat Sportvisserij Nederland advies gegeven 
heeft om een prachtig helder water om te toveren tot een voor vissers ideale omgeving van 
troebel visrijk water. Niks goede waterkwaliteit, hengelen willen ze. Ik heb ze uitgenodigd om 
met mij in debat te gaan over dergelijke adviezen. Nooit meer wat van ze gehoord. En dat 
was niet de eerste keer.  
 
Was ik vorig jaar nog emotioneel, nu ben ik boos, zeer boos. Sportvisserij Nederland heeft 
de aanval gekozen op het actief biologisch beheer en op een ieder die onderzoek wil doen 
naar de effectiviteit van het wegvangen van een overmaat aan vis ten behoeve van de 
verbetering van de waterkwaliteit. Daarvoor zetten ze politici en ambtenaren onder druk, 
gebruiken ze demagogisch taalgebruik, fatsoensregels worden aan de laars gelapt, 
schofferen adviesbureaus, geven valse voorlichting en verdraaien wetenschappelijk bewijs. 
Ik zal mijn beweringen onderbouwen.  
 
Nadat het Hoogheemraadschap van Delfland sportvissers heeft uitgenodigd om te komen 
praten over een voorgenomen experiment om vis te verwijderen in lijnvormige wateren, doet  
Sportvisserij Nederland een oproep aan de karpervissers: ‘Red de karpers in Delfland ! Komt 
allen’. 
 
In deze oproep staat onder andere  ‘Hoewel uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat deze 
maatregel niet of zelfs averechts werkt, propageren adviesbureaus deze maatregel als 
goedkoop en snelwerkend’. 
 
Deze  bewering over het wetenschappelijk bewijs is een klinkklare leugen. Veel 
wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat door in te grijpen in de visstand helder water met 
waterplanten, binnen randvoorwaarden, te realiseren is. 
Door een woord als ‘propageren’ te gebruiken worden adviesbureaus geschoffeerd,  en als 
onkundig en op de hand van de opdrachtgever gezet. Dat is een belediging. Ik heb, met 
redenen,  vele malen meer waardering voor - en vertrouwen in adviesbureaus als het om de 
waterkwaliteit gaat, dan in de adviezen van Sportvisserij Nederland.   
 
In de oproep staat verder: ‘Als dit proefproject als geslaagd wordt ervaren door de 
waterschappen, zullen de maatregelen in 75 % van de Nederlandse wateren kunnen worden 
doorgevoerd’ . Dit is pure demagogie en valse ’voorlichting’. Er wordt angst gezaaid bij 
sportvissers.    
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Na afloop van de voorlichtingsavond is een ambtenaar beschimpt. Zijn e-mailadres is op het 
internet terecht gekomen, zijn telefoonnummer bekend gemaakt en hij is voor 
massamoordenaar uitgemaakt. .  
Op de website van Sportvisserij Nederland staan verschillende Nieuwsberichten met vette 
koppen: VISSEN AFMAKEN',  IN HEEL NEDERLAND (12 feb.); VIS RUIMEN IN PLAATS 
VAN BAGGEREN (17 feb.), SPORTVISSERS WOEDEND OP WATERSCHAP OM RUIMEN 
VIS (22 feb.) 
 
Door beladen woorden te gebruiken als ‘afmaken’ en ‘ruimen’ wordt er bewust stemming 
gemaakt. Er wordt op onderbuikgevoel ingespeeld. Boosheid wordt gemobiliseerd.  
 
Op 5 maart krijgen 3 besturen van waterschappen een brief van  Sportvisserij Nederland. 
Deze brief wordt besloten met ‘Sportvisserij Nederland zal er met haar achterban in ieder 
geval alles aan doen om dergelijke visruimingen tegen te gaan’. Wat wordt hier bedoeld met 
alles?  Ik  vraag me ook af wie die achterban is. Zijn dat de boos en bang gemaakte karper- 
en brasemvissers of zijn dat (ook) de bestuurders in de waterschappen die namens Water 
Natuurlijk in de besturen zitting hebben?  
 
Water Natuurlijk wat vindt u hier van ?  
 
Sportvisserij Nederland is een belangrijke en invloedrijke partner in deze Groene 
Waterschapspartij.  Ik vraag aan het bestuur van Water Natuurlijk om eens na te gaan of 
Sportvisserij Nederland wel de gewenste partner is. Wilt u verbonden blijven met een 
vissersclub die gebruik maakt van hooliganstrategieën, van populisme, demagogie en 
bedrog? Of is voor deze strategie in overleg met elkaar besloten?  
 
Het ligt in mijn aard om discussies niet uit de weg te gaan, eerder deze te entameren. Maar 
het ligt niet in mijn aard om mensen tegen elkaar op te zetten. Graag wil ik beide kanten van 
de medaille laten zien. Ik gun iedereen zijn eigen mening. Maar ik heb geen behoefte meer 
om met Sportvisserij Nederland een discussie te voeren over visstandbeheer of actief 
biologisch beheer. Die kans hebben ze gekregen en niet opgepakt.  
 
Aan mijn oprechte boosheid verbind ik acties. Ik wil als hengelaar niet langer 
vertegenwoordigd worden door Sportvisserij Nederland. Ik wil niet langer hun glossy 
‘Visionair’ ontvangen. Ik zal niet meer op de bijeenkomsten van deze club komen. Ik raad 
anderen ook aan om aan Sportvisserij Nederland te laten weten dat ze niet gediend zijn van 
hun manier van optreden.   
 
Sportvisserij Nederland heeft weloverwogen voor hun acties gekozen. Ze hebben bewust er 
voor gekozen om organisaties, wetenschappers, politici en ambtenaren te beschadigen en 
hun eigen achterban vals voor te lichten. Voor mij is de maat vol. Pas als ze openbaar en 
welgemeend hun fouten erkennen valt er met mij weer te spreken.  
 
Tot die tijd roep ik de mensen op: Mijdt de bijeenkomsten van Sportvisserij Nederland !   
 
 
Henk Hoogenboom 
 
Voorzitter van de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer 
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VAN DE SECRETARIS 
 

 

Secretaris worden van een club met historie is altijd spannend. Leden (inclusief 
medebestuurders) zijn gewend aan een bepaalde wijze van werken en bij de WEW was/is de 
secretaris samen met de webmaster als de olie die de digitale machine draaiende houdt. 
Voorganger Lowie van Liere had dan ook zeer frequent mailcontact met iedereen en deed 
daar in de nieuwsbrieven nauwkeurig verslag van Ook liet Lowie aan mij een perfect 
onderhouden archief na, met heel veel ‘lees-mij.doc’s ter uitleg van de gehanteerde 
werkwijze. Geweldig, zeker voor het overnemen van de ledenadministratie. Maar ook lastig, 
want sommige dingen lopen soms anders dan verwacht. Zo heeft de server van de wew.nu- 
website dit jaar wat kuren en kunnen sommige email-adressen niet worden aangeschreven. 
Het beleid van Lowie om mensen na drie bounced emails als ‘verloren’ te beschouwen gaat 
dit jaar dus niet goed op, en zeker nu in de lente 2010 hebben we een boel bounces die puur 
digitaal probleem zijn.  
 
Maar al met al, na enig sprokkelen is hier een kort overzicht van de veranderingen in het 
ledenbestand over het jaar 2009: We hebben er opvallend veel nieuwe leden bij en de WEW 
is gegroeid tot 381 leden. Daar zitten veel vrij nieuwe mensen bij, want  Lowie meldde in 
maart 2007 het 300ste lid. Ook ikzelf ben nog niet zo vreselijk lang betrokken bij de WEW. Dat 
zette mij, zeker nu als secretaris, wel tot denken: wat verwachten al deze nieuwe leden nou 
precies van de WEW? En doet de WEW dat al? Er zijn ook zoveel andere spelers in het 
veld…. Toch heeft de WEW zeker zo haar eigen onderwerpen en proberen we daar op de 
ALV aandacht aan te besteden. Voorgaande overweging leidde al eerder tot de opmerking 
dat ik graag van ‘nieuwere’ leden wel eens wil horen wat zij van de WEW vinden. We zouden 
er zelfs eens een thema-middag aan moeten wijden? Voorlopig wil ik deze ALV2010 eerst 
maar eens aangrijpen om informeel bij de koffie van een aantal van jullie te horen wat jullie 
ervan denken. Oftewel: tot ziens op de ALV! 
 
Ellis Penning 
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NIEUWS SUBGROEPEN 
 

 

Subgroep Realisatie 
 

Behalve de excursie tijdens de ALV op 21 april 2009 organiseerde de Subgroep Realisatie 
op 24 oktober 2009 een excursie onder de titel ‘Natuurherstel en –ontwikkeling op de 
overgang van zoet naar zout’. Een uitgebreid verslag van de excursie en de presentaties van 
deze dag zijn te vinden op de webpagina van de subgroep Realisatie.  
 

Op 17 juni 2010 organiseert de subgroep de excursie ‘natuurontwikkeling Zuiderzeeland’. 
Tijdens deze excursie worden twee natte natuurontwikkelingen bezocht: langs de 
Larservaart en langs de Hoge Dwarsvaart. We zullen op deze excursie discussiëren over de 
benadering die het waterschap met betrekking tot de KRW en ontwikkeling van nieuwe 
natuur heeft gekozen. Locatie: Waterschap Zuiderzeeland, Lindelaan 20, Lelystad. Opgave 
voor deze excursie via de webpagina van de subgroep. 

 

 
Subgroep Exoten 
 
De subgroep exoten, beter bekend als werkgroep 
exoten, is in 2009 weer actief geweest. Het 
ledental is uitgebreid naar 113.  
 
Op 22 mei is een teldag voor exoten 
georganiseerd met een eigen website: 
www.exotentellen.nl Er is samenwerking gezocht 
met VOFF, de PGO's, de website waarneming.nl 
en het ministerie van LNV. 
 
Op 19 juni hebben 20 deelnemers deelgenomen 
aan de ‘workshop exotische waterplanten’ bij de 
PD in Wageningen. Naast korte inleidingen van experts, was de dag vooral gericht op het 
herkennen van exoten. 
 
In december was de themadag in Arnhem, met als onderwerp ‘Exoten en KRW’, druk 
bezocht ( 100 deelnemers!). Presentaties en discussie hadden als onderwerp de effecten 
van exoten op de doelen, maatlatten en maatregelen van de KRW, 
 
In 2010 staat een workshop gepland met als thema “exotische vissen” (3 juni te Bilthoven) en 
de themadag “biologische weerstand of bestrijding en exoten” staat gepland begin 
december. 
Informatie over bijeenkomsten en de bijdragen van eerdere bijeenkomsten zijn te vinden op 
de nieuwe website van de werkgroep http://www.werkgroepexoten.nl/ 
 
 

Subgroep Toepassing Aquatische ecologie in Praktijk (TAP) 
 

Van de subgroep TAP is geen informatie ontvangen voor de Nieuwsbrief. 
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Subgroep Autecologie 
 
De subgroep auto-ecologie is druk met de afronding van een eindrapport over uitgebreid 
onderzoek naar 8 omgevingsfactoren die van belang zijn voor watermacrofauna. Hiervoor 
zijn de preferenties achterhaald, waarbij een inschaling wordt gepresenteerd in verschillende 
klassen. Dergelijke informatie wordt gegeven voor elke Nederlandse soort waarvan in de 
literatuur informatie rondom habitatpreferenties beschikbaar is. Het rapport is in de 
afrondingsfase en wordt hopelijk dit jaar nog uitgebracht. 
 
 

Subgroep KRW 
 

De subgroep KRW heeft voor het eerst sinds 2006 weer een bijeenkomst gehouden 
voorafgaand aan de ALV in Apeldoorn. Het voornemen is om jaarlijks een bijeenkomst te 
organiseren. Voor 2010 zal wederom een bijeenkomst worden georganiseerd in combinatie 
met de ALV.  
 
In de bijeenkomst van afgelopen jaar hebben we vanuit het idee dat we met de KRW hard op 
weg zijn naar 2015 een “terugblik op de toekomst” geworpen. De komende jaren gaan 
waterbeheerders daadwerkelijk aan de slag met het uitvoeren van maatregelen. Dit vergt 
een grote inspanning. Voordat we het weten is het alweer 2014 en is het tijd voor de tweede 
ronde stroomgebiedbeheerplannen. 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.  
 
Drie sprekers, te weten Marga Limbeek (Waterschap Rijn en IJssel), Gerben van Geest 
(Deltares) en  
Maarten Ouboter (Waternet) hebben in vogelvlucht hun kennis en ervaringen met het KRW-
traject tot nu toe gedeeld. Vragen die aan de orde kunnen komen waren o.a.: 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?  
 
De belangrijkste conclusies zijn dat: 1) door de KRW de ecologie een belangrijke rol is gaan 
spelen in projecten; bruikbare ecologische kennis, concepten en modellen ontwikkeld en 
ontsloten zijn en ecologen een meer richtinggevende rol hebben gekregen binnen 
organisaties, 2) er behoefte is aan instrumenten waarmee de systeemkennis wordt vergroot 
en een betere onderbouwing van de maatregelenpakketten mogelijk is (de KRW-Verkenner 
heeft hier niet in kunnen voorzien, het is te ingewikkeld, gebruiksonvriendelijk en 
onvoldoende transparant); het goed volgen van de effectiviteit van maatregelen en leren van 
monitoring (hier springt het Watermozaïek goed op in) en een betere toegankelijkheid van de 
aanwezige kennis en 3) we ervoor moeten waken dat niet alle aandacht uitgaat naar KRW-
waterlichamen en KRW-soorten; er een moment komt dat we denken dat we klaar zijn (door 
maatregelen ontstaat een nieuwe dynamische beheersituatie, we moeten blijven leren) en 
we als ecologen het initiatief bij anderen binnen de organisatie laten (ecologen moeten hun 
verantwoordelijkheid nemen, anderen doen het niet). 
 
Er was overeenstemming over het feit dat de rol van de ecoloog binnen organisatie een 
belangrijke factor is voor het wel of niet behalen van KRW-doelen. Het voornemen van de 
subgroep KRW is om bij één van de volgende bijeenkomsten “de rol van de ecoloog” als 
thema te nemen. Een belangrijke vraag is: wat vraagt de KRW van de ecoloog?  
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De volgende bijeenkomst richt zich op de “overige wateren”, “overige soortgroepen” en 
“overige organisaties”. Door de focus van de KRW en de daaraan gerelateerde 
verplichtingen is er relatief weinig aandacht voor zaken die buiten de scoop van de KRW 
vallen. Tijd om daar bij stil te staan. De bijeenkomst wordt gekoppeld aan de ALV 2010. 
 
 

Subgroep Sloten 
 
De Subgroep Sloten organiseert samen met de Subgroep KRW het wetenschappelijk deel tijdens de 
ALV met als onderwerp: ‘Kleine wateren en de KRW, wat doen we, wat moeten we met kleine 
wateren? 
 
 

Subgroep Ecologie en Ethiek 
 

Het valt soms niet mee om de acties van de subgroep Ecologie en Ethiek te scheiden van 
acties van de Partij voor de Dieren, omdat beide trekkers in beide groepen actief zijn.  
 
In de pers waren er vele artikelen over de herintroductie van de otter in het Groene Hart, met 
name in de Reeuwijkse - en Nieuwkoopse Plassen. Als reactie daarop hebben we voor de 
Verenigde Vergadering van Rijnland is een presentatie gemaakt over de resultaten in NW 
Overijssel en de extrapolatie daarvan naar het Groene Hart. En dat ziet er niet goed uit, zie 
de WEW website. De presentatie is ook gehouden op de bijeenkomst van het Platform 
Ecologisch Herstel van Meren en Plassen in Reeuwijk en op de ALV van de WEW. Een 
verdere actie was dat we via de PvdD in Zuid Holland hebben we meegewerkt aan het 
opstellen van een aantal vragen m.b.t. de herintroductie aan de betreffende gedeputeerde. 
Dit heeft dan weer geleid tot een gesprek tussen de ‘herintroducenten’ (burgemeester van 
Reeuwijk Jan Elzenga) en vertegenwoordigers van de PvdD. De burgemeester van Reewijk 
heeft in dat gesprek verklaard dat hij wel doorgaat met zijn plannen voor de herintroductie 
van de otter, maar dat dan voldaan zal worden aan alle nationale en internationale regels. En 
dat is precies wat wij als WEW Ecologie en Ethiek hebben geschreven in een artikel in Lutra 
(zie alweer de WEW website).  Het bestuur van Rijnland heeft ons meegedeeld dat zij geen 
plannen hebben om het in 1995 uitgevoerde onderzoek te herhalen; dat was onderzoek om 
na te gaan of herintroductie van de otter mogelijk was (PCB in sediment). De herintroductie 
is op een laag pitje gezet, mede doordat ook LNV er tegen was. 
 
Het Planbureau voor de Leefomgeving meldde uitermate geprononceerd dat het succes van 
de herintroductie van de otter groot was: ‘Eindelijk succes voor de otter’. 
http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/nieuws/45-Eindelijk-succes-voor-de-
otter.html. 
Verschillende links verwezen naar dat ‘succes’. Echter er was geen link naar: 
http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/nl0524-Risico%27s-van-giftige-
stoffen-en-verkeer-voor-otters.html?i=17-94 . Hier werd gewezen op twee risico’s die de otter 
kan tegenkomen, PCB in het sediment en het verkeer. Wij hebben het PBL erop gewezen 
dat bij het juichende succesverhaal een link ontbrak. Die zou aangebracht worden. 
Daarnaast hebben we nog eens op een rijtje gezet hoeveel otters er uitgezet en omgekomen 
zijn, in het bijzonder in het verkeer. In de periode 2002-2008 zijn er 31 otters uitgezet. In april 
2009 was de populatie gegroeid tot ca. 60 exemplaren. Een vijftigtal van de uitgezette of in 
het gebied geboren otters stierf door verschillende oorzaken. Echter, minstens 32 van hen 
kwamen om in het verkeer. Twee andere otters van onbekende herkomst (in ieder geval niet 
uitgezet of in het uitzetgebied geboren) zijn in 2005 eveneens omgekomen door 
verkeersongevallen. En de intensiteit van het verkeer neemt nog steeds toe. De richtlijnen 
van de IUCN (1998) ontraden herintroductie van otters in zulke gevallen. En dan ook nog 
eens in het drukke Groene Hart? Conclusie: Als het goed gaat met de otter zullen er ieder 
jaar meer worden doodgereden. 
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Ook deze gegevens hebben we het PBL toegestuurd, op de redactievergadering van het 
Compendium voor de Leefomgeving (16 februari 2010) zal dat besproken worden. 

 

 
 
Wij zijn ook aanwezig geweest bij de jaarvergadering van de Zoogdiervereniging en hebben 
met hen gediscussieerd over de muskusratten problematiek, waarover we in het verleden 
zelf twee vergaderingen over hebben georganiseerd. Bij een volgende vergadering over 
muskusratten zullen zij het voortouw nemen. Die vergadering is gepland op 16 april 2010. 
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PROGRAMMA ALV WEW 

 
Datum:  29 april 2010  
 

Plaats:  Bezoekerscentrum De Wieden 
Beulakerpad 1, 8326 AH  
St. Jansklooster 

 
Programma: 
 
09.30  Ontvangst met koffie. 
 
10.00  Wetenschappelijk deel verzorgd door subgroep KRW en subgroep Sloten 
 
Onderwerp:  Kleine wateren en de KRW, wat doen we, wat moeten we met kleine wateren? 
Dagvoorzitter:  Evalyne de Swart 
Sprekers:  Harmke van Dam van de Natuur- en Milieufederatie Utrecht, Anne Dolmans 

van Provincie Utrecht en een spreker namens Vogelbescherming Nederland. 
 
Toelichting wetenschappelijk deel (subgroep KRW en Subgroep Sloten) 
In deze bijeenkomst zullen een aantal sprekers van verschillende organisaties spreken hoe 
zij denken over de rol en de belangen van hun eigen organisatie als het gaat om overige of 
kleine wateren en de KRW. 

• Gaat de provincie de regie voeren?  

• Hoe denken natuurbeschermende organisaties over kleine wateren en de natuur/ 
waterkwaliteitsdoelstellingen die daar voor moeten gelden?  

• Hoe denken soortbeschermende organisaties over kleine wateren en de KRW ? 
 

11.40- 12.00   Koffie 
 
12.15- 13.15  ALV. Huishoudelijk deel 
 

1. Opening door voorzitter, vaststelling agenda 
2. Mededelingen  
3. Verslag vorig ALV 
4. Korte mededeling trekkers subgroepen 
5. Financien 
6. Verslag Kascommissie 
7. Bestuursverkiezing 

 Het bestuur stelt Ronald Bijkerk voor als opvolger voor van onze 
 Penningmeester Jan Hylkema. Tegenkandidaten dienen zich voor 28 april te 
 melden bij de secretaris. 

8. Rondje projecten  
9. Rondvraag 
10. Volgende vergadering 
11. Sluiting  

 
13.15 - 14.00  Lunch 
 
14.00 – 16.00  Rondvaart onder begeleiding van Bart de Haan van Natuurmonumenten 
 
16.00- 17.00  Borrel met hapjes 
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VERSLAG ALV 21 APRIL 2009 
 

Aanwezig op de ALV: 36 leden, aangemeld hadden zich 41 leden. 18 leden waren met 
kennisgeving afwezig. De WEW telde op 21 april 256 leden. 
 
1. Opening  
Voorzitter Henk Hoogenboom opent de vergadering om 11.55 uur. Hij memoreert het 
overlijden van lid Paul den Oude. Een In Memoriam is opgenomen in Nieuwsbrief 43. De 
vergadering neemt 1 minuut stilte in acht ter nagedachtenis aan Paul. 
 
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. 

Geen van de aanwezigen maakte bezwaar tegen het verdwijnen van de ledenlijst in de 
Nieuwsbrief (Besluit 1) 

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

 
3. Verslag van de vorige ALV vergadering.  

Verslag van de excursie naar de Yerseke Moer. 
Het verslag werd ongewijzigd vastgesteld. 

• Actie Henk naar TAP. Johan van der Molen meldt dat TAP ‘redelijk slapende’ is. 
De wil is er wel, maar de tijd ontbrak. In 2009 wordt meer actie verwacht. 

• Bas van der Wal vraagt naar de subgroep Autecologie, en hoe het hiermee verder 
gaat. In Nieuwsbrief staat een vergadering van Autecologie aangekondigd. Lowie 
zal contact opnemen met Wilco Verberk (actie 1 secretaris). 

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

deze Nieuwsbrief. 

• Vanwege tijdgebrek wordt dit punt afgevoerd, alles staat tenslotte in de 
Nieuwsbrief. 

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

• Trekkers van subgroepen sturen hun rekeningen vaak pas in december naar de 
penningmeester, dat bemoeilijkt de begroting, die overigens toch klopt. Voor 2009 
is hetzelfde begroot als in 2008. 

• Van de donaties is de helft al binnen! 

• Jan zoekt een opvolger (in de wandelgangen langs de Grift vertelde Jan dat hij 
die heeft gevonden, maar daar horen jullie nog van). 

• Vanwege de financiële crisis heet de penningmeester besloten het vastgezette 
geld bij ROPARCO te laten staan (redelijk veilig).  

 
Na enige discussie (onder anderen over de stabiliteit van ‘groene banken’) wordt vanuit de 
zaal een motie ingediend om het vastgezette geld toch op een groene bank te zetten. 
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Voorkeur verdienen ASN en Triodos (Met een voorkeur voor de Triodos vanwege de liaison 
van ASN met SNS), De motie wordt bij acclamatie aangenomen (actie 2 penningmeester). 
 

• Het eigen vermogen is k€ 22. Er moet eens nagedacht worden wat de WEW met 
dat geld wil (ongenummerd aandachtspunt voor het Algemeen Bestuur). 
Meer activiteiten van de subgroepen zijn gewenst. 

Op de laatste opmerking volgt een enigszins verwarde discussie met allerlei voorbeelden 
over wat de WEW in de toekomst zou moeten gaan doen. Er gebeurt b.v. al veel in andere 
groepen, terwijl de WEW daar een vinger in de pap zou moeten hebben. 

1. Afgesproken werd dat het bestuur (eventueel met een groep uit de leden) zal 
brainstormen over de toekomst van de WEW; en daarover een themadag zal 
organiseren (actie 3 Dagelijks Bestuur). 

2. Voorgesteld om de ideeën die er zijn te inventariseren en te bediscussiëren op 
een Internet platform. Vergadering was het daarmee eens, maar er werd geen 
concreet voorstel gedaan hoe dat in te vullen en wie dat moet doen (zeg maar 
actie 4 Dagelijks Bestuur en webmaster). 

• De contributie wordt vastgesteld op € 0 en de begroting wordt onder acclamatie 
goedgekeurd (Besluit 2). 

 
6. Verslag van de kascommissie over 2008. 
Herman van Dam en Anne Fortuin hebben de financiën bekeken en vergeleken met 
bankafschriften. Zij hebben een betrouwbaar financieel beeld  geconstateerd en verzoeken 
de vergadering de penningmeester voor 2008 te dechargeren. Vergadering keurt dit onder 
acclamatie goed. 

 
7. Benoeming nieuwe kascommissie. 

• Herman van Dam treedt af, een nieuw lid moet gekozen worden 
Lowie van Liere heeft een mail ontvangen van Herman van Dam dat hij nog best een jaar de 
kascommissie wil bemensen. Hetgeen de goedkeuring van de ALV heeft. 
 
8. Bestuursverkiezing 

• Het bestuur stelt Ellis Penning voor als opvolgster van Lowie van Liere. 
Er hadden zich geen andere kandidaten gemeld bij de secretaris. Onder luid applaus wordt 
Ellis Penning de nieuwe secretaris (Besluit 3). Henk Hoogenboom verwelkomt haar komst in 
het Dagelijks - en Algemeen Bestuur met een bloemenhulde. Daarna bedankt hij de 
scheidende secretaris, die hem altijd allerlei zinnige dingen in het oor fluisterde, door het 
aanbieden van een schilderij van de ‘De Boomfluisteraar’. 
 
9. Archivering WEW stukken. Hoe gaan we dat doen? Wie voert dat uit?  
Lowie van Liere geeft (nu vanuit de zaal) een korte toelichting. Er zijn verschillende 
‘archieven’ bij verschillende personen. Na een mail-oproep heeft hij dat geïnventariseerd en 
beschreven. Het stuk is bij het DB bekend. Het DB neemt op zich dit verder te organiseren 
(actie 5 Dagelijks Bestuur) 
 
10. Statement van de WEW. Hoe ging het daarmee verder?  
Henk Hoogenboom had dit in eerste instantie bedoeld als een soort gedragscode voor 
aquatisch ecologen, maar een vangnet ontbrak. Beroepsgroepen zoals Netwerk Groene 
Bureaus hebben dat wel. Henk denkt ermee te stoppen. Dat vind de ALV niet juist, na 
discussie wordt voorgesteld dat Henk toch een voorzet doet via het op te richten 
discussieplatform (zie actie 4): Statement -> visie -> waar staan we voor !!! De WEW leden 
kunnen daarop reageren (actie 5 Henk en DB) 
 
11. ‘Rondje projecten’, voorbereid door de voorzitter 
De enige die zich meldde bij het rondje projecten was de Subgroep Ecologie en Ethiek. 
Lowie van Liere presenteerde de gang van zaken m.b.t. de herintoductie van de otter in NW 
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Overijssel en de geplande introductie in het Groen Hart. De lezing is te zien onderaan op de 
webpagina van de subgroep onder het kopje “Herintroductie van de otter in het Groene 
Hart”: http://www.wew.nu/sub_ethiek.php  
 
12. Gang van zaken ‘topdagen’ door Henk Hoogenboom 
Henk geeft het woord aan Bas van der Wal, die een explicatie geeft over het Watermozaïek  
en de Instituutsdagen, de informatie daarover staat in de volgende link:  
http://www.stowa.nl/Thema_s/Watermoza%C3%AFek.aspx  
 
13. Volgende vergaderdatum 
2010, Pasen valt op 4 en 5 april; de meivakantie van 30 april tot 9 mei 
Voorstel voor de volgende ALV:  

Dinsdag 20 april 2010 
 
14. Rondvraag. 
Bas van der Wal vraagt of er een reactie is op het stukje ‘Van de voorzitter’ uit Nieuwsbrief 
43 van de SVN. Dat komt er, Marco Kraal bereid dat voor, Henk is bereid zijn standpunt te 
verdedigen. Nog geen verdere reacties. Het lijkt Henk zinvol om de subgroep Ecologie en 
Ethiek eens te laten kijken naar de problematiek van visserij en hengelsport en de 
raakvlakken tussen ecologie en ethiek daarvan. Henk neemt daartoe het voortouw (actie 6 
Henk -> Ecologie en Ethiek). 
 
15. Sluiting van de huishoudelijke vergadering om 12.45 uur. 
 
 
Voor iedereen, die op 21 april 2009 aanwezig was, hier zijn wat foto’s om na te genieten. 
Voor iedereen, die er, om wat voor reden dan ook, niet bij kon zijn: hier zijn wat foto’s van de 
ALV en de excursie. http://www.mijnalbum.nl/Album=6P3VUWPY  
 
 

 
VERSLAG WETENSCHAPPELIJK DEEL ALV 2009 
 

Op 21 april 2009 is voorafgaand aan de ALV een bijeenkomst gehouden met als titel  
de KRW op weg naar 2015, een terugblik op de toekomst 
In deze bijeenkomst hebben Maarten Ouboter van Waternet, Marga Limbeek van 
Waterschap Rijn en IJssel en Gerben van Geest van Deltares in vogelvlucht hun verworven 
kennis, ervaringen en instrumenten de revu laten passeren.  
 
Vragen die aan de orde kwamen waren:  
Wat was goed en waarover waren we minder tevreden?  
Welke rol heeft de ecoloog gespeeld?  
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 hebben we gepraat over de Top-3 van kennisvragen, waarmee we nu al 
anticiperen op de volgende ronde stroomgebiedbeheerplannen  (Opmerking van de 
Nieuwsbrief-redactie: er is ten tijde van het uitgaan van deze nieuwsbrief geen uitgebreid 
verslag van deze discussie beschikbaar) 
 
De presentaties van de sprekers zijn te vinden op de website van de wew op de pagina van 
de subgroep KRW. 
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VERSLAG ALV-EXCURSIE APELDOORN 
 

Op het programma staat een bezoek aan herstelwerkzaamheden van sprengen en de Grift binnen de 
bebouwde kom van Apeldoorn. Wim van Vilsteren geeft eerst een korte toelichting over het 
waterschap en over het project. 
 
Waterschap Veluwe beheert naast de Veluwe ook het IJsseldal tot aan de IJssel. Vanaf de Veluwe 
ontspringen diverse kleine beekjes, met name aan de noord-west zijde. Langs de zuid- en oostrand 
van de Veluwe zijn veel sprengen gegraven voor aandrijving van watermolens en later ook voor 
wasserijen en papierindustrie. In de IJsseldal is de afwatering geregeld via stelsels van sloten en 
weteringen. 
 
Door de bebouwde kom van Apeldoorn liggen diverse sprengen. Een deel daarvan zijn later 
vergraven tot vijver, zoals in het Oranjepark. Een ander deel is overkluisd. De gemeente en het 
waterschap zijn al geruime tijd bezig (een deel van) deze sprengen te herstellen. Dat wil zeggen: de 
overkluisde delen boven de grond te brengen, “lekke” delen af te dichten met een leemlaag en slib te 
verwijderen.  
 
Na deze korte introductie gaan we onder leiding van Diederik en Wim lopend vanaf onze 
vergaderlocatie enkele herstelde trajecten bezoeken. De eerste locatie zijn de vijvers in en rond het 
Oranjepark. Hier is de baggerlaag verwijderd en is een leemlaag aangelegd (foto 1). Ook zijn 
voorzieningen getroffen om de waterbeheersing te optimaliseren, bijvoorbeeld om delen van sprengen 
die droog dreigen te vallen, via andere sprengen van water te voorzien. 
 

Foto 1. Een deel van de 
vijvers in het 
Oranjepark. Het 
waterpeil is momenteel 
nog laag, omdat er 
werkzaamheden aan 
een fontein 
plaatsvinden (namelijk 
de “kwartjes” fontein). 
Helaas zal de Koningin 
deze niet tijdens haar 
bezoek aan Apeldoorn 
op Koninginnedag 
openen. 
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Foto 2. Chara globularis 
(determinatie Roelf Pot). 
Aangetroffen in één van 
de vijvers in het 
Oranjepark 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Het water van de bovengenoemde tot vijver vergraven spreng komt in de Grift uit. Dit is onze tweede 
locatie. De Grift is een gegraven watergang, parallel aan het Apeldoorns kanaal, waarin verschillende 
sprengen uitmonden. De bovenstroomse delen van de Grift (in Apeldoorn) zijn later overkluisd. Pas op 
de plaats waar de RWZI van Apeldoorn het effluent loost, was de Grift zichtbaar. We bezoeken de 
locaties waar de Grift recentelijk (vorig jaar) weer boven de grond is gehaald. Op het noordelijk 
(benedenstroomse deel) langs de Vlijtse weg is gekozen voor een meer natuurlijk profiel (foto 3). Het 
verlaagde talud fungeert ook als waterberging. 

 
Foto 3. De Grift langs de 
Vlijtse weg.  
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Foto 4. Kruising van de 
Grift met een weg.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
We passeren de kruising van de Grift met een weg. Hier is een vierkante onderleider aangebracht van 
ca. 2 x 2 meter. Het bodemprofiel loopt dus vrijwel ongewijzigd door. Voor lichtinval is een rooster in 
de weg aangebracht (foto 4). 
 
We komen bij een vispassage (foto 5). Deze is op kunstzinnige wijze aangelegd. De vispassage dient 
ook als speelobject in de parkachtige omgeving. 
 

Foto 5. Vispassage met 
kunstzinnig 
vormgegeven stenen.  
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Foto 6. De Grift, iets 
verder stroomopwaarts.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verder stroomopwaarts (foto 6) is Te zien is hoe het verval via kleine trappen is overbrugd, zodat de 
watergang voor vis passeerbaar blijft. Nog verder stroomopwaarts is een traject te zien waar de 
watergang tussen beschoeiing ligt.  Hier was ook een splitsing in een hoger opgeleid deel voor de 
aandrijving van een kopermolen en een lager deel. Op de plaats van de kopermolen staat nu een 
fabriekshal. Deze zal echter gesloopt worden en op die locatie worden woningen aangelegd. De Grift 
zal dan ook in het plan worden opgenomen. 
 
De laatste locatie die we bezoeken is de Grift verder stroomopwaarts. Hier is de watergang 
grotendeels overkluisd, maar midden in het centrum van Apeldoorn is enkele jaren terug een gedeelte 
langs het winkelcentrum weer boven de grond gebracht (foto 7). Hier is echter wel gekozen voor een 
“hardere” aankleding. De bodem bestaat uit beton. Wel zijn er enkele keien aangebracht die voor 
enige variatie in het stroomprofiel zorgen. Hier vestigen zich enkele waterplanten en ook de kleine 
modderkruiper komt voor. 
 
Na de excursie hebben we een korte evaluatie gehouden. Enkele conclusies: 

• Het plan voor herstel van de sprengen en de Grift in de bebouwde kom van 

Apeldoorn leeft al lang bij de gemeente en het waterschap. Belangrijk is dat 

er een lange-termijn visie ligt, en dat er enkele enthousiaste medewerkers bij 

gemeente en waterschap zijn die dit plan “aan de man” brengen, ook bij het 

bestuur van het waterschap en B&W van de gemeente. Om de lange-termijn 

visie zichtbaar te maken, zijn bij sommige toekomstige trajecten markeringen 

op de weg aangebracht om te laten zien dat hier in de toekomst een 

watergang komt. Mensen kunnen zo vast aan het idee wennen. 

• Vanuit deze lange-termijnvisie worden trajecten ter hand genomen op 

momenten dat er sprake is van andere werkzaamheden, zoals herinrichting 

van de weg, aanpassing van de riolering, etc. Inhaken bij andere projecten 

dus. 
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Foto 7. De Grift nabij 
het winkelcentrum van 
Apeldoorn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Er is ook een begroting van het plan gemaakt. In totaal bedraagt deze 60 

miljoen euro, waarvan een belangrijk deel bestemd is voor grondaankoop. 

Per project wordt echter een concrete begroting gemaakt en wordt de 

financiering geregeld. Naast gemeente en waterschap dragen bijvoorbeeld 

ook projectontwikkelaars bij aan de kosten, en wordt gezocht naar subsidies. 

• Grondaankoop kan een moeilijk punt zijn. Het resulteert soms in een 

aanpassing van het oorspronkelijk ontwerp, bijvoorbeeld minder breed, of om 

percelen heen van eigenaren die niet willen verkopen. Het geluk is wel dat de 

overkluisde tracés meestal niet bebouwd zijn.  

• Over de ecologische aanpak zijn de deelnemers over het algemeen 

tevreden. Opmerkelijk is dat soorten als kleine modderkruiper en ook 

stekelbaars voorkomen. Vooral de combinatie met cultuurhistorische 

aspecten en aanpassing van het ontwerp aan de bebouwde omgeving is 

interessant. 
 
 

Reinder Torenbeek 
28 april 2009 
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BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER 
 

Baten en lasten in 2009 
 
Donaties 
Het aantal donaties lag in 2009 lager dan dat van 2008. Er waren in totaal 28 donaties die 
4.635 euro aan inkomsten binnen brachten.  
 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 
45 38 50 36 40 28 
 
 
Overige baten 
De inkomsten uit donaties en rente zijn lager dan in de begroting was opgenomen. 
 
Lasten 
De lasten zijn lager dan begroot.  
 
Saldo Baten en Lasten 
Het saldo van baten en lasten is dit jaar 821 euro. 
 
Begroting 2010 
Voor de begroting van 2010 is in grote lijnen uitgegaan van de uitgaven in 2009 
Voorstel aan de ALV van  2010 

• de begroting voor 2010 vast stellen 

• de contributie voor leden voor 2010 vast stellen op 0 euro. 
 
Muiderberg 10 maart 2010  
Jan Hylkema 
 
 
 
Donateurs WEW 2009: 

 

Bureau Waardenburg  Sportvisserij Nederland 

Delta Waterlab Torenbeek conultant 

DHV Wageningen Universiteit 

E.M. de bokx Wagenvoort 

Gemeenschappelijk Waterlaboratorium  Wanningen water consult 
Gronmij Nederland I&M Waterschap Aa en Maas 

Herman van Dam Waterschap De Dommel 

Het Waterlaboratorium Waterschap Groot Salland 

KIWA Water Research Waterschap Regge en Dinkel 

Koeman en Bijkerk Waterschap Rijn en Ijssel 

NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland Waterschap Rivierenland 

Recreatie Noord-Holland Waterschap Roer en Overmaas 

RWS Corporate dienst Waterschap Zeeuwse Eilanden 

 Wetterskip Fryslan 
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Financieel overzicht 2009 (bedragen in euro's) dd 10 maart 2010 

Balans per 31-12-2009         

Bezittingen         Eigen vermogen   

Giro-rekening  4.809    

Roparco-rekening  17.186    

Voorraad themanummers 0    

Vordering rente  404    

Vordering themanummers 0   Te betalen 0 

Totaal     22.399   Totaal 22.399 

              

 

Staat van baten en lasten       

      werkelijk 2009 begroot 2009 Werkelijk 2008 

Baten      

Donaties   4.635 5.000 7.399 

Themanummers  0 50 0 

Rente (Roparco+giro)  386 380 154 

Overig      0 0 0 

Totaal     5.021 5.430 7.553 

      

      

      

      werkelijk 2009 Begroot 2009 Werkelijk 2008 

Lasten      

A. Kamer van Koophandel 26 35 27 

B. Nieuwsbrief  0 100 0 

C. Vergaderkosten/zaalhuur 2.807 2.500 804 

D. Porto- en reiskosten  445 150 135 

E. Attenties  470 400 50 

F. Themanummers  0 500 20 

G. Briefpapier/folder/omslagen 0 250 0 

H. Web-site WEW  167 500 167 

Z. Divers   62 250 62 

Totaal     4.200 4.685 1.265 

           

Saldo     821               745 6.288 
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Begroting 2010         

      Begroting 2010 werkelijk 2009 werkelijk 2008 

Baten      

Donaties   5.000 4.635 7.399 

Themanummers  50 0 0 

Rente   400 386 154 

Overig (1)     0 0  

Totaal     5.450 5.021 7.553 

      

      

      

      Begroting 2010 werkelijk 2009 Werkelijk 2008 

Lasten      

A. Kamer van Koophandel 35 26 27 

B. Nieuwsbrief  100 0 0 

C. Vergaderkosten/zaalhuur 2.500 2.807 804 
D. Porto- en 
reiskosten  300 445 135 

E. Attenties  400 470 50 

F. Themanummers  500 0 20 

G.Briefpapier/folder/omslagen 250 0 0 

H. Web-site WEW  500 167 167 

Z. Divers   250 62 62 

Totaal     4.835 4.200 1.265 

          

Saldo     615 821 6.288 
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RONDJE PROJECTEN 
 

Dit is een nieuw item in de nieuwsbrief. Leden van de WEW kunnen bij de secretaris 
projecten aanmelden voor vermelding in dit hoofdstuk. Onderstaande projecten zijn 
binnengekomen: 
 
Scoren met natuurvriendelijke oevers!   
(door Michelle de la Haye, Grontmij, i.s.m. Universiteit van Gent in opdracht van 
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.) 
 
Veel waterschappen zijn o.a. voor de KRW bezig met de aanleg van natuurvriendelijke 
oevers. Deze oevers zouden meer kans bieden aan de ontwikkeling van water- en 
oeverplanten en de hiermee geassocieerde levensgemeenschappen, en daarmee de EKR-
scores verhogen. Maar kennis over de manier waarop dergelijke oevers het meest efficiënt 
en effectief bijdragen aan de doelen van de KRW, ontbreekt. Ons project richt zich op het 
kwantificeren van de belangrijkste sturingsfactoren voor natuurvriendelijke oevers en geeft 
waterbeheerders handvatten voor aanleg en beheer. We gaan zoveel mogelijk uit van 
bestaande data. Eventuele relaties tussen de data worden op multivariate wijze 
geanalyseerd met behulp van beslissingsbomen en/of logistische regressie. Het 
Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden is opdrachtgever van dit onderzoek, dat een 
bijdrage ontvangt uit het KRW-Innovatieprogramma, en eind 2010 dient te worden afgerond. 
Ook STOWA en verscheidene waterschappen dragen bij in tijd en geld. 
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Case studie naar habitat specialisten en generalisten in een veenlandschap  
(door Wilco Verberk) 
 
Welke overlevingsstrategie hebben habitatspecialisten en habitatgeneralisten? Recent 
onderzoek naar de watermacrofauna in het Korenburgerveen, een veenlandschap bij 
Winterswijk wijst uit dat habitatspecialisten zich handhaven door lokaal in hogere aantallen 
voor te komen, terwijl generalisten risicospreiding toepasten. Zij komen in meer wateren 
voor, maar in relatief lagere aantallen. Habitatspecialisten zijn dus sterker afhankelijk van 
lokaal geschikt habitat dan van regionale verspreiding. De meta-populatie theorie biedt geen 
goede verklaring voor de overleving van deze kritische soorten. Natuurbehoud gericht op het 
verbinden van natuur van matige kwaliteit zal voor habitatspecialisten maar beperkt nut 
hebben. Deze resultaten benadrukken het belang om natuur van kwaliteit te ontwikkelen. In 
de uitvoering van Natura 2000 en de Europese Kaderrichtlijn Water zal dit een speerpunt 
moeten worden als we ook habitatspecialisten willen behouden. 
 
Contact: 
Dr. W.C.E.P. (Wilco) Verberk 
w.verberk@science.ru.nl 
++44 7552708478 
 
 
Sturingsregeling voor  waterkwaliteit in de Waterlandse Boezem 
 (door Jopie de Ruijter) 
Voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ontwerpt Nelen & Schuurmans een 
innovatieve sturingsregeling waarmee de waterkwaliteit in de Waterlandse Boezem 
verbeterd kan worden. De waterkwaliteit in de Waterlandse Boezem voldoet momenteel niet 
aan de KRW-normen. De belangrijkste normoverschrijdende stoffen zijn stikstof, chloride en 
fosfaat. Real time sturing van het inlaatwater wordt hier als het meest kansrijk gezien om de 
waterkwaliteit te verbeteren. Geanalyseerd is welke Er wordt een expert meeting 
georganiseerd zodat er zo veel mogelijk kennis aanwezig is om de sturingsregeling te 
optimaliseren. Hierna wordt de sturingsregeling ontworpen en operationeel gemaakt. Met 
monitoring wordt in de gaten gehouden of het inlaten van extra water het gewenste effect 
heeft. Zo nodig wordt de sturingsregeling aangepast. 
 
We hebben samen met STOWA, Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier en Waternet ook een voorstel geschreven voor de 2de tender van 
het KRW-subsidieprogramma van Senter Novem:"KRW maatregelen in veengebied, op de 
voet gevolgd; Op naar een samenhangend maatregelenpakket." 
Ik hoop tijdens de ledenvergadering te kunnen zeggen of we ook met de tweede tender aan 
de slag kunnen, wat weer waardevolle informatie kan opleveren voor andere veengebieden. 
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PERSONALIA 
 

Ledenbestand 

 
De WEW heeft op 1 januari 2010 een totaal van 381 leden. Er zijn in 2009 31 nieuwe leden 
bijgekomen. 
 
 
Nieuwe leden 
 
1. Emile Nat (Landelijk Informatiecentrum  
2. Leo van Mulekom (Rijnland) 
3. Arthur de Bruin (RAVON) 
4. Adrie Otte (Tauw) 
5. Ewout Fakkel (Movares) 
6. Johan van Giels (ATKB) 
7. Maarten de Jong 
8. Johan van Tent (Schieland en 

Krimpererwaard) 
9. Eveline Stegeman-Broos (zoekgeraakt in 

2008 heeft zich weer aangemeld, werkt nu 
bij Groot Salland) 

10. Edwin Verduin (Grontmij/AquaSense) 
11. Aldo Hoogenboom (Movares) 
12. Carlo Rutjes (Grontmij/AquaSense) 
13. Paul Westerbeek (PBL) 
14. José Vos (RIVM) 
15. Mattijs Jansen (Reest en Wieden) 
16. Brechje Rijkens (Reest en Wieden) 
17. Paul Boddeke (BuWa) 
18. Brous Ernst (Rijnland) 
19. Susan Sollie (Tauw) 
20. Rosalie Léonard (WUR Aquatische 

Ecologie) 
21. Wilco de Bruijne (Arcadis) 
22. Moniek Löffler (Bureau Landwijzer) 
23. Jeannette van Schaik (Velt en vecht) 
24. Dille Wielakker (Bureau Waardenburg) 
25. Marianne Wolfs (Zuiderzeeland) 
26. Astrid Boerkamp (ATKB) 
27. Bas vd Riet (UU, Milieubiologie) 
28. Hanna Jurjens (WS Groot Salland) 
29. Petra Schep (WS Groot Salland) 
30. Gerald Louette (Inst. Voor Natuur- en 

Bosonderzoek, belgie) 
31. Roger Meijs 

 
 
 

Beëindiging lidmaatschap 
 
1. Liesbeth Verhoeven (veranderd van 

werkveld) 
2. Vincent van der Meij (Veranderd van 

werkveld en werkkring) 
3. Mariken Fellinger (Veranderd van werkgever. 

Heeft lidmaatschap opgezegd) 
 
 
Zoekgeraakt (3* bounced mail)  
 
1. François  Kroes (Roer en Overmaas, werkt 

daar niet meer); maar gevonden bij 
gemeente Almelo, blijft lid. 

2. Erik ten Winkel (Grontmij), afgevoerd van 
ledenlijst en op website bij ‘ fout mailadres’  

3. jvandenbergs@wetterskipfryslan.nl 
4. mfarhani@gwlboxtel.nl 
5. h.de.ruiter2@wsrl.nl 
6. leo.van.mulekom@rijnland.net 
7. miep.vangijsen@rgi.nl 
8. f.huisintveld@royalhaskoning.com 
9. Sandra Roovers 
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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 

 


