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VAN DE VOORZITTER

Kaderrichtlijn Water vooral een
bestuurlijke opgave
Op 22 december 2000 was het eindelijk
zover. Na een kleine tien jaar van
onderhandelen, schaven en vijlen is toen
op Europees niveau de Kaderrichtlijn
Water (KRW) vastgesteld. In Nederland
klonk een juichkreet, voornamelijk bij
ecologen. Eindelijk zou ecologie een
formele positie krijgen binnen het beleid
voor water. Want dat was nog altijd niet
gelukt, ondanks verhitte discussies tussen
ecologen.
Geen
departement
was
geïnteresseerd zich hier op politiek niveau
in
te
mengen.
De
verschillende
bloedgroepen binnen het en marge
opererende wereldje van ecologen hielden
vooral
elkaar
bezig.
Een
beetje
buitenstaander heeft zich ongetwijfeld
afgevraagd of het hier ging om
wetenschappelijke
discussies,
het
uitvechten van een vete of de
stuiptrekkingen van een religieuze sekte.
Geen wonder dat een directeur van een
waterschap zich onlangs liet ontvallen dat
bij beëindiging van het dienstverband van
‘zijn’ ecoloog, deze functie niet meer wordt
ingevuld.
In 2001 en 2002 is in Europa hard gewerkt
aan de implementatie en invulling van de
KRW. Ook in Nederland is de uitdaging
opgepakt maar is vooral veel energie
gestoken in KRW-babbelboxen. Ecologen
van rijk, provincies en waterschappen
deelden met elkaar de emotie dat het
eindelijk zover was: ‘ze moeten ons nu wel
serieus nemen’ en ‘hopelijk begrijpen ze
wat de bedoeling is’. Wie met ‘ze’ werd
bedoeld was nog onbestemd. Natuurlijk,
de babbelboxen kregen alle ruimte te
ontstaan omdat een heldere regie door het
rijk eindeloos op zich liet wachten. Eric
Jagtman mocht in z’n eentje het land
intrekken en in de back office werkte een
handvol apostelen aan de nieuwe bijbel:
de handleiding die op alle vragen
antwoord zou geven. Inmiddels weten we
dat Nederland binnen de Europese Unie
de hekkensluiter is waar het gaat om het
tempo van ‘doen wat er gedaan moet
worden’. Ja, ook België en Italië lopen op
ons voor.
Aan het einde van 2002 heeft DGW stevig
werk gemaakt van de regie van de
opgave. Voor de vier stroomgebieden zijn
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coördinatoren aangesteld, die vervolgens
een klein bureau hebben opgezet.
Coördinator voor Eems is Jan Hoogland
(HID RWS Noord-Nederland). Voor
Schelde is het de nieuwe HID van RWS
Zeeland. Voor Maas en Rijn is het Joost
Huurman
(voormalig
directeur
Maaswerken). Tijdens de ALV zal Joost
Huurman iets vertellen over de aanpak die
voor hem ogen staat op weg naar 2009,
het jaar waarin de stroomgebiedsplannen
er moeten liggen. Letterlijk moeten, want
Brussel doet niet aan uitstel en geeft geen
gehoor aan klaagzangen op de tijd ‘die we
nodig hadden om iedereen op één lijn te
krijgen’. Deze strakke en verplichtende
planning was juist de grondslag voor de
juichkreet van de ecologen rond de kerst
van 2000. Na Joost Huurman zal Rob
Gerritsen ingaan op de specifieke
opgaven voor ecologen waar het gaat om
adequate invulling van de KRW.
In mijn ogen schuilt voor Nederland
wellicht de belangrijkste waarde van de
KRW in het doorprikken van zeepbellen.
Dat
naast
fysisch-chemische
en
morfologische
aspecten
nu
ook
ecologische aspecten bij waterbeoordeling
worden betrokken is vanzelfsprekend toe
te juichen. Maar dat is niet de kern van de
KRW. Die ligt in het stellen van doelen die
vervolgens daadwerkelijk moeten worden
gehaald, op straffe van forse boetes. De
vrijblijvende streefbeelden waar eenieder
zijn gat mee kon afvegen, gaan tot het
verleden behoren. En dat zal niet
eenvoudig blijken in het land waar de
dominee (streefbeelden) en de koopman
(wat kost het) al eeuwen gelijktijdig
opereren. De periode 2003-2004 is niet
meer dan noodzakelijk voorwerk voor het
eigenlijke werk in 2005-2006. Dan zullen
bestuurlijk-politieke discussies losbarsten
over ambitieniveaus van doelen. Elk
tandje hoger op de meetlat der ambities
zal de beurs verder doen opentrekken.
Waar ecologen en hydrologen niet een
glashelder verhaal kunnen houden bij
beoogde ambities, zullen ze in de krapte
van de diverse beurzen, waaruit ook
andere maatschappelijke noden moeten
worden betaald, sneuvelen. Met een
knipoog naar de titel van deze bijdrage: de
KRW is uiteindelijk voer voor bestuur en
politiek.
Peter van Rooy, 2 maart 2003
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WEL EN WEE VAN DE WEW
In de afgelopen jaren schommelde het
ledental van de WEW tussen de 180 en
190. Nu zijn het er 230 geworden. Zijn er
dan zo veel nieuwe leden bijgekomen? Ja
en nee. Een aantal 'nieuwe leden' is te
verklaren
doordat
er
tussen
de
subgroepen en het algemeen bestuur
geen communicatie was over de
ledenbestanden. Het bestuur
heeft
besloten dat leden van subgroepen per
definitie ook leden van de WEW zijn.
In 2002 kwamen er 40 nieuwe leden bij, er
zegden 2 leden af
(vervanging en
pensioen). Van 11 nieuwe leden kon het
adres niet worden achterhaald, ze zijn
(helaas) afgevoerd uit het ledenbestand.
Alle subgroepleden die niet op de
algemene WEW ledenlijst voorkwamen
(68) zijn aangeschreven met het verzoek
alsnog lid te worden van de WEW. 26
daarvan reageerden niet, en zijn dus geen
lid meer van de WEW.
Huidige stand van zaken: 230 WEW leden
waarvan:
• subgroep Sloten 55;
• subgroep TAP 54;
• subgroep Kaderrichtlijn 26;
• subgroep Ecologie en Ethiek 17;
• subgroep Communicatie 3.
Onder subgroep TAP resorteren nog 2
subgroepen: Exoten met 19 - en
Zeldzaamheid met 9 leden. Alle leden, op
2 na, hebben aangegeven dat ze de
informatie digitaal willen ontvangen, een
stevige kostenbesparing voor de WEW.
Als ik dit alles overzie wil ik de huidige
leden toch wel dringend verzoeken om bij
verhuizing of adreswijziging de secretaris
van de WEW op de hoogte te stellen.
Lowie van Liere (secretaris)
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SUBGROEPEN NIEUWS
Subgroep Sloten
De subgroep sloten organiseert ook in
2003 weer een aantal bijeenkomsten waar
diverse sprekers het woord gaan voeren.
De subgroep is een platform voor
kennisoverdracht en discussie.
Op 9 april staan we stil bij het overlijden
van een prominent lid van onze subgroep,
Henk van der Hammen. Deze ochtend
gaan verschillende sprekers in op de
relatie die zij hadden met Henk, de rol die
ecologen in het verleden hebben gespeeld
en wat ze bereikt hebben. En natuurlijk
gaan de sprekers ook in op de toekomst
van ecologen bij het waterbeheer.
Voor inlichtingen:
Jan Hylkema telnr: 020 569 77 60, email
j.hylkema@royalhaskoning.com
Henk Hoogenboom telnr 015 260 83 50,
email hhoogenboom@hhdelfland.nl
Subgroep Beekherstel
BIJEENKOMST 20 NOVEMBER 2002
Op 20 november hebben we een
bijeenkomst
gehad,
waar
drie
voordrachten zijn gehouden. Wegens
ziekte kon Ben Crombaghs van het bureau
Natuurbalans, die iets zou vertellen over
de provinciale visatlassen, niet doorgaan
en is het oorspronkelijke programma iets
gezijzigd.
Eerst heeft Toine Aarts iets verteld over
voorbeelden van visserijkundig onderzoek
bij beekherstel. Het ging daarbij niet alleen
over de bemonsteringstechnieken, maar
vooral ook over de ecologische indicatie
die vissoorten hebben, en hoe je aan de
samenstelling van de vispopulatie het
effect van beekherstelmaatregelen kunt
terug zien.
Vervolgens heeft Herman Wanningen
toegelicht wat de aanpak van vismigratie
bij het Waterschap Hunze en Aa’s is. Voor
alle belangrijke waterlopen in het
beheersgebied is niet alleen aangegeven
waar zich barrieres bevinden, maar ook
welke trajecten geschikt of ongeschikt zijn
als leefmilieu voor beekvissen. Hierdoor
ontstaan een overzichtelijk (kaart)beeld,
waarin duidelijk is waar de knelpunten
voor vismigratie zich bevinden.
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Tenslotte heeft Henk Moller Pillot een
uitgebreide toelichting gegeven over zijn
onderzoek in een bovenloop systeem. Hij
heeft vooral gekeken hoe soorten zich in
een beekdal handhaven, en hoe het komt
dat sommige soorten in de loop der jaren
in abundantie fluctueren. Het blijkt dat
soorten
reageren
op
dynamische
processen,
zoals
hevige
neerslag,
droogte, maar ook onderhoud. Daarbij
hebben soorten verschillende strategiën
om zich te handhaven onder invloed van
deze dynamische processen.

grindbanken
geflankeerd
zomerbed
ontstaat. Een zijbeek van de Geul die
voorheen in een gekanaliseerd gootje naar
de Geul liep mag thans uitstromen in de
natuurlijke laagtes van het gebied.
Hierdoor
is
een
spectaculair
beekdalmoeras ontstaan, waarin al
Watersnip, Kwartelkoning en Waterral zijn
teruggekeerd.

BIJEENKOMST 9 APRIL 2003
De geplande bijeenkomst op 9 april, ’s
morgens voorafgaand aan de ALV gaat
niet door.
AANKONDIGING EXCURSIE 11 JUNI 2003

Voor 11 juni staat er een excursie gepland
naar de Geul en de Worm in ZuidLimburg. Bart Peters (bureau Drift) is al
jaren (destijd voor de Stichting Ark)
betrokken bij de spontane hermeandering
door omgevallen bomen. Op het traject
zijn
in
1997
alle
beschoeiingen
weggehaald. Aanvankelijk gebeurde er
niet veel met de grote populieren op de
oevers, die als motor achter de
hermeandering moesten fungeren. Echter
na het hoogwater van september 1998 is
de ban gebroken. In 10 dagen tijd vielen
toen maarliefst 20 grote japen in de beek.
In de jaren daarna zijn daar nog veel
bomen bij gekomen.

Foto 1: Bomen in de Geul zorgen voor grote
veranderingen [Bron:Stichting Ark].

Het resulaat is thans dat de Geulloop van
een relatief monotome stroom veranderd
is in een actief meanderende beek met
veel morfologische variatie. Er zijn weer
grote
verschillen
tussen
stroomversnellingen en diepe, bijna
stilstaande uitkolkingen te zien. Het
stroombed is actief bezig de in eeuwen
opgebouwde leemlaag in het dal op te
ruimen waardoor weer een bredere, met
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Foto 2: De Worm; door erosie en
sedimentatie worden steilranden en
grindstranden gevormd [Bron:Stichting Ark].

De Worm ligt een kilometer of 20 naar het
oosten bij Kerkrade. Dit is naar het idee
van Bart het mooiste en meest natuurlijke
beekdaltraject van Nederland. Processen
zoals langs de Geul hebben hier 60 jaar
ongestoord hun gang kunnen gaan. De
Worm is daarom een belangrijke
inspiratiebron geweest voor de plannen
langs de Geul. Over het programma
volgen later mededelingen. In ieder geval
is 11 juni 2003 een datum om al vast in de
agenda te zetten.
Subgroep TAP (Toepassing Aquatische
ecologie in de Praktijk)
De subgroep TAP concentreert zich op de
toepassing van aquatische ecologische
kennis in het Nederlandse waterbeheer.
Jaarlijks worde er twee tot drie
bijeenkomsten georganiseerd waarbij rond
dit thema lezingen en discussies worden
gehouden.
Belangrijke
onderwerpen
worden
opgepakt
door
tijdelijke
werkgroepen of door themagroepen die
langer blijven bestaan. Binnen twee
3

verschillende
werkgroepen
zijn
deelnemers van TAP verantwoordelijk
geweest voor verschillende publicaties
zoals de ‘Zeldzaamheidslijst macrofauna
soorten’ (WEW themanummer 19) en de
‘Handleiding
bemonsteringsapparatuur
aquatische macro-invertebraten’ (WEW18).

lezing met als titel “Bioassays in het
regionale waterbeheer:
een vraaggestuurde inzet”. Theo Brock vertelde over
‘Ecological risks of pesticides in surface
waters’. Beide TAP bijeenkomsten gaven
de themagroepen de gelegenheid hun
activiteiten terug te melden aan de overige
leden van de groep.

Op dit moment zijn drie themagroepen
binnen TAP actief. De themagroep
‘Database voor Autecologie macrofauna in
Nederland’ heeft als doel om een
‘basismatrix’ te verkrijgen met daarin
ecologische karakteristieken van de
aquatische macrofauna. Hiermee kan
meer informatie worden gehaald uit de
vele meetgegevens omdat meer grip
verkregen kan worden op onderliggende
processen en interacties. Daarnaast is het
doel ook om niet gedocumenteerde
informatie van experts (expert judgement)
vast te leggen, voordat deze verloren gaat.
Trekkers zijn: Piet Verdonschot, Marianne
Greijdanus en Wilco Verberk.

Begin 2002 kwam binnen de subgroep
sterk de behoefte naar voorlichting en
discussie rond het thema Kaderrichtlijn
Water naar voren. Omdat dit zo’n
belangrijk
thema
is
binnen
het
waterbeheer en de WEW een uitstekende
klankbord functie zou kunnen vervullen, is
besloten om rond dit thema een aparte
subgroep te vormen. De subgroep wordt
voorgezeten door Jeanine Elbersen. In
2002 verzorgde deze subgroep het thema
van de WEW ALV. Verder is er een
startbijeenkomst gehouden op 24 januari
en twee bijeenkomsten waar presentaties
werden gehouden door respectievelijk
Paul Latour (landelijke projectgroep
Implementatie KRW) en Ronald Buskens
(Verkenning goede ecologische toestand
voor sloten en beken).

De themagroep ‘Exoten’ heeft als
doelstellingen het opzetten van een
informatie-systeem en een adviesfunctie
met betrekking tot het voorkomen en de
problemen
die
exoten
met
zich
meebrengen in de Nederlandse wateren.
De themagroep is in 2002 tweemaal
bijeengekomen en heeft de besproken
onderwerpen binnen TAP bijeenkomsten
teruggemeld.
Trekkers
zijn
Rob
Suykerbuyk, Bram bij de Vaate en Hein
van Kleef.
De themagroep standaardisatie richt zich
op de standaardisatie van bemonstering
en
determinatie
van
aquatische
organismen. Op dit moment wordt er
gewerkt aan een lijst van determinatie
literatuur voor macrofauna. Deze lijst zal
door de themagroep up-to-date worden
gehouden. Trekkers zijn Barend van
Maanen en Ton van Haaren.
In 2002 zijn tijdens twee bijeenkomsten
verschillende onderwerpen aan bod
gekomen. Op 10 april gaf Johan van der
Molen een presentatie over het Waternood
deelrapport: Effecten op aquatische
ecosystemen. In dit rapport worden
vuistregels gegeven voor mogelijke
effecten wat waterbeheersmaatregelen op
aquatische natuur. Op 17 oktober stond de
TAP bijeenkomst in het teken van de
ecotoxicologie. Jaap Postma gaf een
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Subgroep Ecologie en Ethiek
De subgroep Ecologie en Ethiek
exploreert de ethische aspecten van
ecologisch handelen. Uitgangspunt is een
praktische situatie waarbij voor en tegen
wordt
geëvalueerd
vanuit
beide
gezichtspunten. De subgroep vergadert ad
hoc, dat wil zeggen dat er per onderwerp
één of meer vergaderingen aan gewijd
worden. Het eerste onderwerp van
discussie
is
het
uitzetten
van
gedomesticeerde otters en wildvang in
Nederland. In een onder de WEW leden
gehouden enquête kwamen een aantal
andere te bespreken onderwerpen naar
voren waaronder biomanipulatie en
exoten.
Contactpersonen:
Lowie van Liere (vanliere@xs4all.nl
Bram van Liere (aevliere@yahoo.com)
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IN MEMORIAM HENK VAN DER HAMMEN
4 augustus 1943 – 20 augustus 2002
Henk van der Hammen werd geboren op 4 augustus 1943 in
Landsmeer. In 1959 haalde hij zijn MULO diploma, waarna hij
op de Gemeentelijke Kweekschool in Amsterdam de opleiding
tot onderwijzer volgde. Na zijn militaire dienst werkte hij in een
wetenschappelijk antiquariaat en behaalde hij daarnaast het
HBS-B staatsdiploma. Van 1970 tot 1977 studeerde hij
biologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn hoofdvak
was
Bijzondere
Plantkunde.
Hij
bestudeerde
populatiedynamische aspecten van duinpaardebloemen. De
bijvakken richtten zich op aquatische oecologie, vooral microen macrofauna. In 1978 deed hij in dienst van de Universiteit
van Amsterdam een studie naar de verspreiding van
fytoplankton en macrofauna van Waterland. In 1979 trad hij in
dienst van de Provincie Noord-Holland, met als voornaamste
taak het inventariseren van de macrofauna.
De eerste jaren bij de provincie Noord-Holland waren pioniersjaren. Alles moest worden
opgestart: laboratorium, onderzoeksprogramma, opslag en verwerking van data in een tijd
waarin een computer een betrekkelijk nieuw fenomeen was. Jaarlijks werd een gedeelte van
de provincie op macrofauna geïnventariseerd: in voor- en najaar werd de macrofauna op de
potentieel beste locaties bemonsterd, gesorteerd en ’s winters gedetermineerd. Ondertussen
werd met anderen samengewerkt in IAWM verband aan standaardisering van methoden en
technieken. In 1984 verscheen de handleiding voor hydrobiologische milieu-inventarisatie die
een lange tijd als standaardwerk zou gelden.
Tussen 1979 en 1992 maakte het macrofaunaonderzoek onderdeel uit van de provinciale
milieu-inventarisatie. Dit macrofauna-onderzoek vormde de basis voor Henk’s proefschrift met
als titel: “De macrofauna van Noord-Holland, een aquatisch-ecologische studie: inventarisatie,
verspreidingspatronen, tijdreeksen, classificatie van wateren”, waarop hij in Nijmegen in 1992
promoveerde. Een andere mijlpaal was het verschijnen van “De Macrofauna atlas van NoordHolland”, waarin van alle aangetroffen macrofaunasoorten een verspreidingskaart was
opgenomen en informatie over de milieuomstandigheden waaronder de soorten werden
aangetroffen. Vanaf 1993 beperkte het hydrobiologisch onderzoek zich tot projectmatig
onderzoek en monitoring. De kennis en informatie uit het macrofauna-onderzoek zijn belangrijk
geweest bij de planvorming en beleidsvoorbereiding van de ecologische inbreng in de
provinciale waterhuishoudingsplannen. Bij het tweede waterhuishoudingsplan verscheen het
SEND: Stelsel van Ecologische Norm Doelstellingen, waarin macrofauna een belangrijke rol
inneemt.
Binnen de macrofauna had de groep van de watermijten zijn
bijzondere belangstelling. Samen met Harry Smit en Cees Davids
vormde hij het Nederlandse watermijtentrio. Met Harry Smit
verzamelde hij watermijten in heel Nederland, wat resulteerde in
een groot aantal nieuwe soorten
voor de fauna en zelfs een nieuwe.
Het resultaat van dit werk werd in
2000 gepubliceerd in de “Atlas van
de
Nederlandse
Watermijten”.
Dichtbij zijn huis in Amsterdam
Foto 1 Arrenurus species Zuidoost onderzocht hij jarenlang
female [G.H. Visser]
iedere maand de watermijtenfauna
in een vijver in het Gaasperpark. Helaas heeft hij dit werk nooit
gepubliceerd. Met vijf andere watermijtendeskundigen werkte hij
aan een nieuw standaardwerk van watermijten van Centraal,
Foto 2 Arrenurus species West- en Noord-Europa.
male [G.H. Visser]
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Henk had het plan opgevat over twee jaar te stoppen met het werk bij de provincie om zich
geheel te kunnen wijden aan de watermijten. Er was een eerste begin gemaakt om de grote
macrofaunacollectie van circa 4000 gedocumenteerde en gedetermineerde monsters over te
brengen naar Amsterdam in het Zoölogisch Museum. De afdeling Onderzoek van provincie
Noord-Holland, waar Henk als senior onderzoeker werkte, heeft besloten zijn naam aan de
collectie te verbinden (“Collectie Henk van der Hammen”) en zich de inspanningsverplichting
opgelegd alles in het werk te stellen de collectie in Amsterdam in het museum onder te
brengen. Dat werk is gestart, en er wordt nog steeds aan gewerkt. Tot nu toe zijn zo'n 1200
monsters overgebracht naar het Zoölogisch Museum.
Henk van der Hammen was en blijft een begrip in hydrobiologisch Nederland. Hij behoorde
met namen zoals Higler, Moller Pilot, Verdonschot en Tolkamp tot de moderne Nederlandse
hydrobiologen. In hem gaat een groot en inspirerende hydrobioloog verloren, maar ook een
toegewijde wetenschapper en aimabel mens.
Gert van Ee, 15 september 2002.
Publicaties Henk van der Hammen
Van der Hammen, H., 1980. Inventariserend en vergelijkend onderzoek van de Macrofauna
van Waterland. Universiteit van Amsterdam, Instituut voor Taxonomische Zoölogie
(Zoölogisch Museum). Verslagen en technische gegevens, nr. 24. 47 pp. + bijlage.
Van der Hammen, H., 1992. De macrofauna van Noord-Holland. Thesis. KU Nijmegen.
Provincie Noord-Holland, Haarlem, 256 pp.
Van der Hammen, H., T. H. L. Claassen & P. F. M. Verdonschot, 1984 (eds.). Handleiding voor
hydrobiologische milieu-inventarisatie. Haarlem. 61 pp. + bijlage.
Van der Hammen, H. & H. Smit, 1996. The water mites (Acari: Hydrachnidia) of streams in
The Netherlands: distribution and ecological aspects on a regional scale. Netherlands
Journal of Aquatic Ecology 30 (2-3):
Smit, H. & H. van der Hammen, 1990. Taxonomic notes on some Arrenurus species (Acari:
Hydrachnellae). Ent. Ber., Amst. 50: 52-55
Smit, H. & H. van der Hammen, 1990. Nieuwe watermijten voor de Nederlandse fauna (Acari:
Hydrachnellae). Ent. Ber., Amst. 50: 93-96
Smit, H. & H. van der Hammen, 1992. Water mites as indicators of natural aquatic ecosystems
of the coastal dunes of The Netherlands and northwestern France. Hydrobiologia 231:
51-64
Smit, H. & H. van der Hammen, 1992. A new species of Albia (Albiella) from The Netherlands
(Acari: Hydrachnellae). Ent. Ber., Amst. 52: 114-116
Smit, H. & H. van der Hammen, 1992. New and rare water mites from The Netherlands (Acari:
Hydrachnellae). Ent. Ber., Amst. 52: 144-146
Smit, H. & H. van der Hammen, 1996. A remarkable assemblage of water mites in quagfens
and carr in The Netherlands (Acari: Hydrachnellae). Ent. Ber., Amst. 56: 28-32
Smit, H. & H. van der Hammen, 2000. Atlas van de Nederlandse watermijten. Nederlandse
Faunistische Mededelingen 13: 1-272.
Smit, H., H. van der Hammen & G. Duursema, 1993. New species of water mites for the Dutch
fauna, with some taxonomic notes on the genus Nautarachna (Acari: Hydrachnellae).
Website met meer informatie met betrekking tot het onderzoek naar europese watermijten:
www.watermite.de
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PROGRAMMA ALV 9 APRIL 2003
Locatie: De Poort van Kleef, Mariaplaats 7, Utrecht
(schuin tegenover De Vereeniging, maar die wordt verbouwd.)

09:30 uur Ochtendprogramma
Programma Subgroep TAP
•
•
•
•

•

•
•
•

Opening (9:30)
Notulen vorige bijeenkomst
Mededelingen en ingezonden stukken
Stand van zaken themagroepen
• Autecologie;
• Exoten;
• Standaardisatie;
Lezingen:
1. FAME-project. FAME wordt een database van visgegevens die als basis kan dienen
voor een nieuw beoordelingssysteem voor deze organismegroep.Joost Backx;
2. Naar een KRW-proof beoordelingssysteem voor vennen. Herman van Dam.
Data en thema’s volgende vergaderingen
Rondvraag
Sluiting (12:00)

Programma Subgroep Sloten
Door Henk Hoogenboom

Programma Subgroep Ecologie en ethiek, herintroductie van otters in
Nederland
WEW subgroep Ecologie en Ethiek / VZZ werkgroep Zoogdierbescherming
09.30 uur
09.45 uur
10.00 uur
10.20 uur
11.40 uur
11.00 uur

Ontvangst
Ecologie en emotie, het verdwijnen en de herintroductie van de otter in
Nederland, Lowie van Liere
Het nut van herintroductie van de otter in Nederland, Johan Thissen
Kansen voor 'her-vestiging' van de otter in Nederland zonder 'her-uitzetting',
Jan Veen.
Ethiek van het omgaan met wilde dieren, Bram van Liere
Discussie onder leiding van Winfried Laane

Er is geen gezamenlijke lunch gepland, in de buurt van de Mariaplaats zijn voldoende
eetgelegenheden.
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Middagprogramma
13:30 uur Algemene Ledenvergadering WEW
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening
Mededelingen, ingekomen stukken
Verslag van de vorige ALV vergadering
Financiën
a. Vaststellen begroting
b. Vaststellen contributie
Bestuursverkiezing
• Het bestuur stelt Jan Hylkema voor als opvolger van penningmeester Alfred Paarlberg
Volgende vergaderdatum
Rondvraag
Sluiting

14.30 uur Wetenschappelijk deel Algemene ledenvergadering WEW
De Europese Kaderrichtlijn in perspectief voor het waterbeheer
14.30 uur
15.00 uur
15.30 uur
16.00 uur

Joost Huurman, De algemene opgave
Rob Gerritsen, De ecologische opgave
Discussie
Sluiting

Na afloop steken we de Mariaplaats over om op de vertrouwde plek "De Heeren van Utrecht"
wat na te praten onder het genoegen van wat eten en drinken.
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VERSLAG ALV 10 APRIL 2002
Aanwezig: Monique Lamberigts, Alfred Paarlberg, Peter van Rooy (voorz.), Dwight de Vries, Jan
Hylkema, Piet Verdonschot, Natalie Manenschijn, Bas van der Wal, Michelle Talsma, Peter Heuts, Marit
Meier, Jeff Samuels, Thomas Ietswaart, Ronald Buskens, Jouke Heringa, Pieter Sollie, Han Kessels, Rob
Suykerbuyk, Erik van Dijk, Jilke Zuidervaart, Roelf Pot, Wilco Verberk, Petra Kamsma, Herman van Dam,
Maurice Franssen, Marjoke Muller, Marieke Ohm, Adriënne Jansen, Johan van der Molen, Jeanine
Elbersen, Frits Ebbens, Mirjam Fagel, Gerhard Duursema, Peter Paul Schollema, Frans Kouwets,
Herman Wanningen, Henk Hoogenboom, Hans van Kapel, Ykelien Damstra, Marianna Elie, Anne
Fortuin, Ton van Haaren, Bert Knol, Jacques van Alphen, Lowie van Liere, Esther de Jong, Korine
Hengst & Kelvin Broersen

1.

Opening

2.

Mededelingen/ingekomen stukken
a. “Natuurvriendelijke oever Spaarnwoude, monitoring 2000” (Kruijsen & Wessels, RWS-NN,
nota ANW 01.04)
“Natuurvriendelijke oever ‘t Hannesgat, monitoring 2000” (Kruijsen & Wessels, RWS-NN,
nota ANW 01.05)
b. In september komt een boekje uit met een bundeling van de lezingen die ter afscheid van
Sjeng Gardeniers zijn gehouden.

3.

Verslag van de vergadering van 7 november 2001
a. In een gesprek met een bestuurslid van de NVA over eventuele samenwerking is
aangegeven dat de WEW haar authenticiteit als hard uitgangspunt hanteert. Ten aanzien
van samenwerking liggen mogelijkheden op het gebied van ledenadministratie, verwerving
fondsen en andere ondersteunende activiteiten. De vergadering gaat akkoord met het
voorstel van het bestuur om de mogelijkheden verder te verkennen.

4.

Financiën
a. De kascommissie, bestaande uit Henk Mosterdijk en Han Kessels, heeft de boeken
gecontroleerd en goed bevonden. De commissie stelt voor de penningmeester te
dechargeren. De vergadering stemt hiermee in.
b. Aan de hand van de in de Nieuwsbrief weergegeven stand van zaken worden de financiën
kort besproken. Voor 2002 is financiële ruimte gecreëerd voor met name vergaderingen en
de aflossing van de bijdrage aan de publicatie ‘Beken in de 21e eeuw’ .
c. De vergadering gaat akkoord met de volgende voorstellen: 1) bij bestellingen voor
themanummers €7,- in rekening te brengen, 2) bij het donatieverzoek van 2002 een bedrag
van €115,- te hanteren en 3) het contributiebedrag op €0,- te houden
d. Het bestuur gaat na in hoeverre het verzoek om een donatie in de vorm van een rekening
kan worden opgesteld.

5.

Bestuursverkiezing
a. De vergadering kiest Lowie van Liere als lid van het bestuur. Hij volgt Dwight de Vries op
als secretaris. Thomas Ietswaart is de nieuwe voorzitter van de subgroep Communicatie
wordt gekozen tot lid van het algemeen bestuur.

6.

Volgende vagaderdatum
a. De volgende algemene ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 9 april 2003

7.

Rondvraag
a. De belangstelling voor een apart subgroep Kaderrichtlijn Water is zo groot, dat deze
officieel van start gaat.
b. Verzoek: controleer de e-mail adressen; dit i.v.m. toenemend gebruik hiervan voor
berichten en informatie (zie ook punt c.); eventuele wijzigingen doorgeven aan Lowie van
Liere
c. De digitale verzending van de Nieuwsbrief wordt als positief ervaren. De leden geven zelf
aan bij de subgroep Communicatie of ze een papieren versie toegestuurd willen
krijgen. De themanummers verschijnen vooralsnog op papier; een aantal zal te vinden zijn
op de WEW-website
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BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER
Baten en lasten in 2002
Donaties
Het aantal donateurs is gestegen van 46 in 2001 naar 51 in 2002. Het is verheugend te
constateren dat het aantal donateurs, na de terugval in 2000 (waarschijnlijk als gevolg van
verhoging van het donatie-bedrag), weer aan het toenemen is en weer op het niveau is van
daarvoor. De lijst met donateurs in 2002 is aan het einde van dit bericht opgenomen.
Aantal donateurs

2002

2001

2000

1999

1998

51
46
35
55
54
Overige baten
De inkomsten uit rente en uit verkoop van themanummers waren ongeveer volgens de
verwachting.
Lasten
Het saldo van lasten en baten in 2002 is bijna € 1.700 negatief. Dit is met name te wijten aan
e
de afrekening van de publikatie “Beken 21 eeuw” die begin 2002 plaatsvond. Dit was
ingecalculeerd. De totale uitgaven in 2002 hieraan bedroegen ruim € 5.200,-. In totaal is vanaf
1999 aan deze publikatie betaald een bedrag van ruim € 6.600,-. Ter bestrijding van deze
kosten is vanaf 1999 aan inkomsten van externen ontvangen een bedrag van ruim € 5.300,-.
De WEW heeft aan die publikatie derhalve bijgedragen een bedrag van ruim € 1.300,- Hiermee
was in voorgaande begrotingen reeds rekening gehouden.
Voor het overige zijn er geen bijzonderheden aan de lasten-kant.
Begroting 2003
De begroting komt in algemene zin tot stand uit ervaringscijfers en specifieke
begrotingswensen van de subgroepen.
In de begroting 2003 is, evenals in voorgaande begrotingen, per subgroep voor
vergaderkosten en voor attenties een eigen budget opgenomen. Teneinde een zekere
financiële discipline te betrachten, dienen deze budgetten als plafond te worden beschouwd.
Hogere uitgaven dienen vooraf door penningmeester/bestuur te worden geaccordeerd.
In de begroting 2003 is een nieuwe kostenpost opgenomen, namelijk ter bestrijding van kosten
voor het hebben van een Web-site. De kosten hebben betrekking op het verwerven van de
rechten voor de naamvoering van de site, alsook voor de opbouw van de site. Het beheer en
onderhoud van de site zal (voorlopig) een jaarlijks terugkerende kostenpost zijn.
De begroting 2003 sluit nagenoeg op nul.
Voorstel aan ALV op 9 april 2003:
- De begroting 2003 vast te stellen.
- De contributie voor leden voor 2003 vast te stellen op € 0,00
Alfred Paarlberg
Lijst van donateurs WEW in 2002
Gemeentewaterleidingen
Taken Landschapsplanning BV
Heinis Waterbeheer & Ecologie
Accanto B.V
Waterschap Mark & Weerijs
Ned. Vereniging Sportvissersfederaties
Waterschap Zeeuwse Eilanden
Waterschap Velt & Vecht
KIWA
Ned. Vereniging Bescherming Vogels
H.P.J.J. Cuppen
RIZA
Hoogheemraadschap West-Brabant
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St. DWR Amsterdam Amstel Gooi
Zuiv.schap Hollandse Eil. & Waarden
Waterschap Vallei & Eem
Zuiveringschap Limburg
Provincie Noord-Holland
Hoogheemraadschap Schieland
Waterschap Fryslan
Waterschap Regge en Dinkel
Waterschap Rivierenland
Rijkswaterstaat Limburg
Ecoquest, Arnhem
Hoogheemraadschap van Rijnland
PWN Waterleidingbedrijf
Provincie Zuid-Holland
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Waterschap Reest en Wieden
NV. Waterleidingbedrijf Brabantse Biesbosch
DHV Milieu
Rijkswaterstaat Zuid-Holland
Alterra, Wageningen
Aquasense
GTD Oost-Brabant
Ned.Vlaamse ver. Ecologie
Waterschap Groot Salland
NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland
Bureau Waardenburg BV
Provincie Flevoland

Financieel overzicht 2002
Balans per 31-12-2002
Bezittingen
Giro-rekening
Roparco-rekening
Voorraad themanummers
Vordering rente
Vordering themanummers
Totaal

Waterschap Rijn en Ijssel
R.Pot Onderzoek- en adviesbureau
Aqualab BV.
Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden
Buro Kragten BV.
Waterschap Hunze & AA’s
Waterschap Noorderzijlvest
Koeman en Bijkerk BV
Waterschap Roer en Overmaas
Hoogheemraadschap Alm & Biesbosch
Hoogheemraadschap Delfland
St. DWR Amsterdam Amstel Gooi

Bedragen in Euro's
Eigen vermogen
5.646
3.207
140
148
9.141

9.141

Te betalen
Totaal

9.141

Staat van baten en lasten
werkelijk 2002 begroot 2002 werkelijk 2001
Baten
Donaties
Themanummers
Rente (Roparco + giro)
Overig 1)
Totaal

5678
30
260
340
6.308

4.084
45
261
4.390

5.060
73
245
2.269
7.647

werkelijk 2002 begroot 2002 werkelijk 2001
Lasten
A. Kamer van Koophandel
1. Jaarlijkse bijdrage
B. Nieuwsbrief
1. Drukkosten
C. Vergaderkosten/zaalhuur
1. ALV, bestuur, subgroepen
D. Portokosten
1. Algemeen
E. Attenties
1. ALV en subgroepen
F. Themanummers
nr 17: Handl. Bemonstering aq. Macro-evertebraten
Publicatie "Beken 21e eeuw"
Onvoorzien themanummer
"WEW 2002" (=poster)
G. Briefpapier/folder/omslagen
1. Drukkosten
Z. Divers
Totaal
Saldo

22

25

23

195

340

330

1.935

2.900

2.629

200

84

43

200

-

5.218
-

340
4.678
454
-

4.998

458
107
7.979

113
9.250

8.064

1.671-

4.860-

417-

1): betreft eenmalige inkomsten voor "Boek Beken 21e eeuw"
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Begroting 2003

Bedragen Euro's
Begroting 2003 Werkelijk 2002 Werkelijk 2001

Baten
Donaties
Themanummers
Rente
Overig 1)
Totaal
Lasten
A. Kamer van Koophandel
B. Nieuwsbrief
1. Reguliere drukkosten
C. Vergaderkosten/zaalhuur
1. ALV en bestuur
2. Subgroep beekherstel incl. bijdrage excursie (E 90)
3. Subgroep TAP
4. Subgroep sloten
5. Subgroep Europese Kaderrichtlijn Water
D. Portokosten
E. Attenties
1. ALV
2. Subgroep beekherstel
3. Subgroep TAP
4. Subgroep sloten
5. Europese Kaderrichtlijn Water
F. Themanummers
Publicatie "Beken 21e eeuw"
Onvoorzien themanummer
"WEW 2002" (=poster)
G. Briefpapier/folder/omslagen
1. Drukkosten
H. Web-site WEW
Z. Divers/onvoorzien
Totaal
Saldo

5.000
50
150
0
5.200

5.678
30
260
340
6.308

5.060
73
245
2.269
7.647

25

22

23

100

195

330

2.000
300
300
300
300
50

1537
218
180
0
0
0

2067
91
472
0
0
84

50
50
50
50
50

34
9
0
0
0

0
0
0
0
0

500
0

5218
0
0

0
0
4.998

250
700
250
5325

458
0
107
7979

0
0
0
8065

125-

1.671-

418-

1): betreft eenmalige inkomsten voor dekking kosten "Boek beken in de 21e eeuw".
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VERSLAG EXCURSIES
SUBGROEP BEEKHERSTEL
Excursie 30 mei 2002
Waterschap Hunze en Aa’s

een klein tussenstopje op weg naar het eerste
excursiepunt:
een
hermeanderingtraject
(Loonerdiep)
nabij
een
verdeelwerk.
Doelstelling van het project is het ecologisch
herstel van een oude meander. Een goede
uitleg volgde.
Op weg naar lokatie 2 werd met mede autobevolkers al flink wat info uitgewisseld. Iets
waar deze excursies volgens mij ook bijzonder
nuttig voor zijn.

De meesten van ons gingen voor een excursie
van de subgroep beekherstel al vroeg op pad.
Voor de excursie moest naar het ‘hoge
noorden’ worden afgereisd. Het waterschap
Hunze en Aa’s van beekherstelsecretaris en
hoofdorganisator Herman Wanningen was
vandaag namelijk de gastheer. Aangezien het
hoofdkantoor zich in het toch ietwat illustere
Veendam bevindt, met namen als de Lange
Leegte voor het plaatselijke voetbalstadion,
was vroeg opstaan geboden.

Op lokatie 2 stonden ‘5 jaar voorden in het
Gasterensche Diep’ en een verrassing op het
programma. (Een voorde is een doorwaadbare
plek in een beek; red). Doelstelling van de
voorden in deze beek is verhoging van de
grondwaterstanden
in
de
aanliggende
landerijen.
Uit de uitleg van een afstudeerder bleek dat de
macrofauna, met aanzienlijke natuurwaarde,
weinig ‘last’ had van de aangebrachte
voorden. Verder bleek dat de beoogde
beekbodemophoging nauwelijks plaatsvond en
dat de vispasseerbaarheid verbeterd diende te
worden. De effecten op de grondwaterstand
waren niet exact gemeten, maar gelet op de
voorkomende vegetatie, flink wat Holpijp, leek
het daar niet slecht mee te gaan.

Op het station van Assen rolden om 9.00 uur
een groot aantal deelnemers uit de trein, waar
na een bakkie koffie in de stationsrestauratie
kennis werd gemaakt met de rest van het
gezelschap. In totaal waren we met ongeveer
35 mensen. Vervolgens ging het hele stel via

Foto 2 Herman Wanningen licht de fuik
De verrassing bleek te bestaan uit het legen
van een fuik door de hoofd-organisator. De
vangst bleek tegen te vallen. Slechts twee
baarzen hadden zich sinds de avond er voor,
laten vangen. Nog in het water staand vertelde
Herman dat de rivierprik, winde en serpeling
en nog meer van dat fraais ook in het net
hadden kunnen zitten. Helaas, helaas.

Foto 1 Vispassage en hermeandering bij
verdeelwerk Loon
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Op lokatie 3, bij het Anloërdiepje, zagen we
zeer fraaie (verlandings)vegetaties met
bijbehorend landschap. Deze waren gelukkig
wat minder mobiel dan de eerder genoemde
vissen. We begrepen dat de voorkomende
vegetaties in vele vegetatiekundige werken te
zien zijn. Het Anloërdiepje was overigens niet
minder fraai en ook daarover wordt hoog
opgegeven in diverse boeken.
We lieten het met weinig bebouwing
gezegende Drentsche Aa-gebied achter ons
om zodoende aan te komen bij de pas
anderhalf jaar oude Hunze en Aa’s
accommodatie in Veendam. Tijdens de lekkere
lunch werd door hydroloog Norel een verhaal
gehouden over de oude, huidige en
toekomstige hydrologie in het grootste
waterschapsgebied van Nederland. Hij kreeg
daarbij hulp van een, volgens mij voor
waterschappen, behoorlijke high-tech console
met tv-schermen die in het midden van de
vergaderruimte van het Algemeen Bestuur
staat opgesteld.

Foto 3

Uitleg bij het Anloërdiepje

Na een zeer korte bezichtiging van het atrium
van het gebouw spoedden wij ons door het
Groningse en Drentse land op zoek naar de
Hunze, een vrij forse, nu nog grotendeels
genormaliseerde beek.
Samen met het waterschap is het Drentse
Landschap
bezig
om
natuurontwikkelingsgebieden om te vormen tot
een
begeleid
natuurlijk
laaglandbeeklandschap. Op dit moment wordt
bij
de
meandering
Elzenmaat,
onze
excursieplek, nog niet al het water door de
nieuwe meanders gestuurd in verband
gevoelig achterliggend gebied. Om de
verdeling beter te maken dan in de huidige
situatie, zal het verdeelwerk nog dit jaar
worden aangepast.
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Foto 4. Aankomst van de kano’s bij het
Zuidlaardermeer
Op dezelfde Hunze gingen we een paar
kilometer verder met kano’s op weg naar het
Zuidlaardermeer. Ondanks de sombere
mededeling van een Hunze en Aa medewerker
over de waterkwaliteit, viel het zo op het oog
best mee: een niet gering doorzicht en veel
Kalmoes in de oeverbegroeiing. Ik ken
waterschappen, inclusief het mijne, die daar bij
zo’n beek al flink tevreden mee zouden zijn.
Na een uurtje of twee kwamen de meesten
van ons aan op het Zuidlaardermeer. De een
wat natter dan de ander door de regenbui die
we toch nog over ons heen kregen. Een niet
nader te noemen persoon, maar hij leek
verdacht veel op Herman Wanningen, besloot
de bui niet af te wachten en koos er zelf voor
om nat te worden. Zijn reis naar het
Zuidlaardermeer kende een iets ander traject.
Na de kanotocht volgde een splitsing van de
groep in liefhebbers van lekker eten en
anderen (of om een andere reden). De
eersten, zo’n 10 personen, sloten de dag voor
wat betreft de excursie af in Paviljoen de Leine
aan het Zuidlaardermeer. Terwijl de anderen
zich naar huis spoedden genoten de die-hards
nog van een mooi uitzicht, goed weer en
lekker eten. Om een uurtje of half negen togen
ook zij weer huiswaarts.
Herman en collega’s: bedankt voor de excursie
namens de hele groep.
Hans van Kapel (Waterschap Mark en Weerijs)
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Excursie 18 september 2002
Waterschap Veluwe

het waterschap speelt ook nog de praktische
vraag dat het opschonen van sprengen veel
werk is, en dat er veel sprengen op de Veluwe
zijn.
Tijdens de excursie hebben we de Soerense
Beek en de Vrijenbergerspreng bezocht, waar
nog geen maatregelen genomen zijn. Hier was
duidelijk te zien hoe sommige trajecten en
sprengkoppen aan het verlanden waren. Bij de
Winkewijert, midden in een woonwijk, waren
enkele jaren geleden veel bomen gekapt en
waren de sprengen zelf opgeschoond. De
buurtbewoners waren bij de plannen en de
uitvoering nauw betrokken. De ervaring leerde,
dat omwonenden de sprengen als ‘hun’ spreng
zagen, en dat daardoor het gebied goed
onderhouden werd. Toch dreigde ook hier na
enkele jaren na uitvoering de boel door
boomgroei en bladinval weer te verlanden.
Tenslotte hebben we de Tongerense beek
bezocht, waar zeer recentelijk al het bos rond
een sprengkop was gekapt, en waar ook de
loop zelf een meer natuurlijk karakter had
gekregen. Met enige fantasie kon je je hier
voorstellen hoe een spreng er oorspronkelijk
uit moet hebben gezien.

Op woensdag 18 september hebben we een
excursie gehad naar enkele sprengen op de
Veluwe. Ronald Buskens en Peter van Beers
hadden de excursie georganiseerd, maar van
het Waterschap Veluwe waren Ivo Delleman
en Anton Koot uitgenodigd om tijdens de
excursie een toelichting te geven.
Het waterschap Veluwe is al meerdere jaren
bezig met het opknappen van sprengen.
Allerlei vragen duiden hierbij op: De sprengen
zijn van oorsprong aangelegd om water te
leveren voor watermolens en later ook voor
wasserijen. Om de doorstroom van water te
waarborgen en ook om het water schoon te
houden, werden ze goed onderhouden. Ze
lagen meestal in een open (heide) landschap.
Deze historische functie hebben de sprengen
echter
verloren.
Bovendien
is
het
heidelandschap meestal
veranderd in bos. Omdat
het onderhoud vanuit
economische
redenen
niet meer nodig is,
dreigen veel sprengen
dicht te slibben, te
verlanden en droog te
vallen.
Het
(van
oorsprong) heldere en
stromende water zorgde
er echter voor dat in het
water wel bijzondere
levensgemeenschappen
met
soms
zeldzame
macrofaunasoorten
voorkwamen. De vraag is
nu wat de doelstelling
van deze sprengen moet
zijn:
een
cultuurhistorische of een
ecologische. Moet vanuit
Foto 1: De sprengkop van de Tongerense beek. De sprengkop is
cultuurhistorisch oogpunt
(gedeeltelijk) opgeschoond. Opslag is verwijderd. Het ziet er desolaat uit,
ook weer een open
maar het heeft als doel de spreng in cultuurhistorisch opzicht te
heidelandschap
herstellen.
gecreeerd worden? Voor
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WETENS(W)AARDIGHEDEN
Artikeltjes, die reeds eerder opgenomen zijn in
de
macrofaunanieuwsmail
(zie
WEW
Nieuwsbrief 34).
Stenochironomus
Waarschijnlijk wordt er nooit gekeken in de
zich onder water bevindende delen van de
stengels van Pitrus. Door de stengels open te
rijten kunnen larven van Stenochironomus
gevonden worden. Tot nu toe zijn de larven op
deze manier verzameld in Brabant en Drenthe.
Misschien een tip om tijdens het bemonsteren
rekening mee te houden. Graag een berichtje
indien op deze wijze ook larven gevonden zijn.
Schriftelijk aan Henk Moller Pillot of een
email naar Henk Vallenduuk.
Henk Moller Pillot. (nieuwsmail 13)
Cryptochironomus
Gedurende de afgelopen jaren heb ik, samen
met Elena Morozova uit Saratov (Rusland),
een studie gemaakt van de exuviae en de
larven. Voor de exuviae hebben we de tabel
van Langton aangepast. Dit houdt in dat we de
algemeen voorkomende soort C. defectus
hebben toegevoegd. Met de tabel van Langton
wordt hij als C. supplicans gedetermineerd. De
soort C. supplicans blijkt uit mijn gegevens
minder algemeen voor te komen. Het is dan
ook zeer aannemelijk dat de meeste als
supplicans gedetermineerde exuviae tot
defectus behoren. Wie belangstelling heeft,
kan de concept tabel via email bij mij te
bestellen.
De tabel tot de larven wordt dit jaar door het
RIZA uitgegeven. Het tijdstip van uitgave is
nog niet bekend. De tekst is in het Engels.
Details aan chironomiden bekijken
In het verleden heb ik vaak gehoord dat bij het
determineren de larven op een object-glaasje
gelegd worden en daarbovenop weer een
object-glaasje. Dan even (goed) aandrukken,
zodat alles mooi vlak ligt en de kopdelen goed
bekeken kunnen worden.
Onlangs kreeg ik weer een larve, die op deze
manier bekeken was. Inderdaad gaat het
bekijken van details aan de larve goed, maar
daar is dan alles mee gezegd.
De larve is dan dusdanig geplet dat de
kopvorm veranderd is en dat de larve
niet meer van opzij of in een andere positie te
bekijken is.
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Ik wil iedereen, die deze methode hanteert,
sterk afraden dit nog te doen. Voor het
bekijken van de larven raad ik deze methode
sterk aan. Op het object-glaasje worden één of
meer dekglaasjes gelegd, afhankelijk van de
dikte van de larve.
Zelf heb ik een objectglaasje met drie
dekglaasjes op een stapeltje bij de hand
liggen.
Als de larve heel klein is, schuif ik een glaasjes
een beetje opzij, waardoor het stapeltje minder
hoog is.
De larve wordt langs het stapeltje gelegd in
een druppel alcohol en een beetje in de
gewenste positie gelegd. Met de kop naar
beneden wijzend, wordt de kop door de
microscoop gezien zoals de meeste figuren
getekend zijn.
Vervolgens gaat er een schoon dekglaasje
schuin overheen, zoals getekend in de figuur
(in de figuur het glaasje met streepjes).
Indien nodig kan van opzij alcohol aangevuld
worden met behulp van een pipet. Door nu het
bovenste dekglaasje opzij te schuiven kan je
de larve laten rollen en zodoende de larve naar
believen laten liggen. Soms gaat het wat lastig
als de larve erg stug is of verkrampt in een
verkeerde positie blijft liggen, maar meestal
gaat het goed.
Het grote voordeel van deze methode is dat de
larve na het bekijken niet vervormd is en dus
nog geschikt is voor het doen van metingen
naderhand. De larve kan in diverse posities
gedraaid worden, zonder de larve te
beschadigen.
Henk Vallenduuk (nieuwsmail 17)
Temporaire wateren, een vergeten milieu?
(onbekend en onbemind?)
Door het jaarlijks droogvallen onderscheiden
temporaire wateren zich van permanente en
semi-permanente wateren (Driver, 1977).
Soorten met speciale overlevingsstrategieën of
waarvan
de
levenscyclus
speciale
aanpassingen aan droogval vertonen, zijn hier
aan te treffen (Dettinger-Klemm, 2000).
Voorbeelden zijn droogteresistente eieren (de
worm Lumbriculus; steekmuggen van het
genus Aedes), een semi-aquatische larve
(Helophorus) of een terrestrisch volwassen
stadium
(bepaalde
kokerjuffers,
kevers
behorend
tot
de
familie
Helodidae).
Temporaire wateren worden dan ook bevolkt
door veel soorten, die in andere watertypen
niet voorkomen, zoals watermijtensoorten van
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de genera Tiphys, Thyas, Piersigia en Vietsia,
bepaalde
kokerjuffers
(Trichostegia),
waterkevers
en
veel
Diptera-soorten,
waaronder een aantal vedermuggen (zie
Moller Pillot et al, 1990). Een specifiek
voorbeeld is de waterkever Rhantus suturalis,
die in temporaire wateren de eieren afzet en
zich in de zomer in permanente wateren
ophoudt.
Voor velen is het mogelijk weinig nieuws.
Stelling III in het proefschrift van G. van der
Velde (1980) luidt: "De studie van semipermanente zoete wateren en moerassen
verdient meer aandacht van aquatische
ecologen" en dat geldt zeker ook voor
temporaire wateren.
De indruk bestaat dat deze stelling nog steeds
opgaat. Mogelijk dat stelling 14 van Piet
Verdonschot (1990) niet ver naast de waarheid
zit. De stelling luidt: "Stellingen gaan het ene
oor in en het andere uit".
Vandaar dit stukje om de beheerders van
gebieden met dergelijke wateren erop te wijzen
dat dit soort vaak minder ogende wateren wel
eens kleine pareltjes in het gebied zouden
kunnen zijn. Onderzoek zal duidelijk maken dat
de biologische waarde zeer hoog kan zijn
vanwege het voorkomen van landelijk
zeldzame soorten. Om deze wateren te
behouden dient het beheer vooral op de
hydrologie gericht te zijn. Zeer waarvolle
temporaire systemen worden vaak in stand
gehouden door het optreden van periodieke
kwel of bronwater in de winter- en
voorjaarsperiode. Als deze kwelstromen door
ontwatering of grondwateronttrekking worden
aangetast
kan
dit
de
karakteristieke
levensgemeenschap sterk aantasten doordat
de periode van droogval te lang wordt.
Omdat veel van de karakteristieke soorten in
het voorjaar uitvliegen of geslachtsrijp zijn, is
het aan te bevelen om in de periode van half
maart tot uiterlijk eind april te bemonsteren.
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Hub Cuppen en Henk Vallenduuk

Een greep uit de vele literatuur, waarin dit
watertype aandacht krijgt.
Cuppen, H.P.J.J., 1980. De macrofauna in een
aantal
droogvallendeen
permanente
stilstaande
wateren
in
het
ruilverkavelingsgebied
Brummen-Voorst.
Regionale Milieuraad Oost-Veluwe.
Cuppen, H.P.J.J. en C. Visser,1983.
Concepttypologie van de macrofauna van
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8pp.
Dettinger-Klemm, A., 2000. Gewässer ohne
Wasser? Ökologie, Bewertung, Management
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De waarde van het determineren van
waterwantsen en hun larven
Het is algemeen bekend dat veel soorten
waterwantsen, vooral Corixidae, bijzonder veel
vliegen. Hierdoor worden de volwassen dieren
vaak gevonden in wateren waarin ze zich niet
of zelden vermenigvuldigen.
De determinatie-resultaten van volwassen
dieren zijn daardoor vaak niet bruikbaar bij het
interpreteren van de soortenlijst.
Om deze reden zou het waardevoller zijn om
de larven te determineren.
Om een voorbeeld te noemen zijn soorten als
Callicorixa praeusta, Sigara nigrolineata en
Hesperocorixa sahlbergi in de zomer aan te
treffen in permanente wateren, terwijl ze zich
op andere locaties voortplanten. Als je uitgaat
van de soortensamenstelling aan de hand van
de larven kun je de gegevens beter in het
beoordelingssysteem plaatsen.
Larven worden vaak niet gedetermineerd,
omdat gedacht wordt dat het te moeilijk is.
Inderdaad is het determineren van jonge
larven (stadium I, II en III) lastig, maar de
oudere larven (stadium IV en V) zijn zeer goed
op naam te brengen.
Het is wel nodig om voor het determineren de
nieuwe tabel van Savage (1999) te gebruiken.
Savage, A.A., 1999. Keys to the larvae of
British Corixidae. Freshwater Biological
Association, Scientific Publications 57.
Henk Moller Pillot en Henk Vallenduuk
Chironomus nieuws

Chironomus nuditarsis – Ventromentale plaat.
Van collega Kiknadze uit Rusland heb ik
cytologisch
gedetermineerd
materiaal
gekregen van C. tentans en pallidivittaus. Het
lijkt nu goed mogelijk om beide soorten van
elkaar te onderscheiden. Een overzicht van de
kenmerken staat in de tabel.
Metingen Chironomus, van cytologisch
gedetermineerde larven
maten in µm maten in µm
pallidivittatus tentans
Kopbreedte
pigment frontaal apotoom
Mandibeltype
MS
IPD (=VPA)
Lengte

640 –730
smalle band
(II) III
68 – 80
63 – 76
15 -19 mm

710 - 950
90%
(I) II (III)
84 -104
76 - 105
17 - 31 mm

Henk Vallenduuk (nieuwsmail 19)
Email: vallenduuk.hydrobio@tip.nl

Zo af en toe krijg ik wel eens wat materiaal ter
controle of vragen over het gebruik van de
tabel.
Onlangs kreeg ik een vraag over het tellen van
de striae bij punt 11 in de tabel "StrL1".
In de tabel wordt gevraagd een keuze te
maken uit 9-16 en 6-7 StrL1. In figuur 8 wordt
een voorbeeld van 9-16 striae gegeven. Het
tellen van de striae is wat lastig, maar wel te
doen. Echter, tellen is geheel niet nodig. Bij 6-7
striae is het beeld geheel anders. Om dit
duidelijk te maken heb ik de ventromentale
plaat van Chironomus nuditarsis, een
algemene soort van ondiepe wateren,
bijgevoegd (zie plaatje).
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