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VAN DE VOORZITTER 
 

Kleurrijk waterbeheer 
 
Tijdens de ALV van 7 april 2004 kreeg ik 
het voorzitterschap van de WEW 
overgedragen van Peter van Rooy. Hij 
heeft als voorzitter van de subgroep 
standaardisatie en later als voorzitter van 
de WEW in totaal 16 jaar lang de vlag van 
het ecologisch waterbeheer gedragen. Het 
uitdragen van zijn eigenzinnige mening 
heeft menig debat kleur gegeven. Volgens 
sommige regionale waterbeheerders wel 
eens iets te veel kleur heb ik gehoord. 
Deze mening deel ik overigens in het 
geheel niet.  
 
Wat mij betreft is er in de breedte van het 
politieke debat binnen de Waterschappen 
te weinig kleur aanwezig. Vooral als het 
gaat om de Kaderrichtlijn 
water. De politieke 
prioriteit van de 
waterbeheerders lijkt niet 
te liggen bij het 
verbeteren van de 
waterkwaliteit maar bij 
het behouden van de 
eigen macht. De controle 
vanuit Brussel moet 
zoveel mogelijk buiten 
de eeuwenoude poorten 
van de waterschappen 
blijven. Het lijkt alsof de 
waterschappen bestuurlijk dit standpunt 
unaniem hebben ingenomen.  
 
Er is zeker ook gebrek aan kleur in het 
inhoudelijke debat dat door ecologen 
(bijna niet) gevoerd wordt. Wie durft er 
stelling te nemen rond de kans van ons 
leven als ecoloog: de Kaderrichtlijn Water.  
De ecologische specialisten lijken hun kop 
in het donkere water te steken en 
soebatten over inhoudelijke keuzes rond 
soortenlijstjes en chemische 
doelstellingen. De breed georiënteerde 
ecologen bij de waterschappen maken 
zich zorgen over wat de lopende en 
toekomstige reorganisaties voor gevolgen 
zal hebben voor hun baan. En de overige 
ecologen hebben het allemaal veel te druk 
met de werkgroepen die de implementatie 
van de KRW voorbereiden. Ze hebben niet 
direct door dat de opgeleverde rapporten, 
zonder ooit door bestuurders op waarden 
te zijn geschat, in de prullenbak worden 
gegooid. Het hogere echelon ecologen of 
senior beleidsmedewerker doet 

vervolgens alles nog eens over en 
adviseert de bestuurders in de richting die 
de bestuurders aangeven. Willen ze links 
dan gaan we links, willen ze rechts dan 
gaan we rechts. Het lijkt steeds minder 
belangrijk om een goed ecologisch advies 
te geven in de geest van de Kaderrichtlijn. 
Het gaat er steeds meer om op 
tevredenheid van bestuurders te koersen. 
De beste ecologen zitten in de VUT of zijn 
doorgestroomd in managementfuncties en 
hebben het te druk met jaarverslagen en 
kwartaalrapportages. En de ecologen die 
hun rug recht houden doen dat vooral in 
de studeerkamer en met collega’s aan de 
borreltafel.  
 
Is bovenstaande waar of is het typisch 
opgeblazen taal van Henk, u kent hem 

wel? Het is in ieder 
geval niet 
genuanceerd en 
niet met feiten 
onderbouwd. Of 
herkent u zichzelf 
in een van de 
geschetste 
karikaturen. Krijgt u 
ook zo´n 
onbehagelijk 
gevoel als het over 
de Kaderrichtlijn 
gaat. Of denkt u, 

wat een onzin, het gaat fantastisch. Ik 
nodig u uit om er eens, zonder het gehijg 
van uw organisatie in de nek, te spreken 
over wat de Kaderrichtlijn Water voor u 
betekent. Immers in de WEW is politieke 
correctheid of spreken namens de 
organisatie waarvoor u werkt niet gewenst. 
De WEW is een vrijplaats om op 
persoonlijke titel te spreken. De WEW 
heeft zich als taak gesteld de luis in de 
pels zijn als dat nodig is.  
Ik zal als voorzitter van de WEW toezicht 
houden op respect voor het vrije woord. Ik 
hoop op felle kritische debatten, 
verrassende lezingen, kleurrijke uitspraken 
met emoties en met veel verstand van 
zaken. Dat is overigens alleen mogelijk als 
u zich iets meer weet te ontworstelen uit 
de dagelijkse drukte van het bestaan. 
Maak voor de ALV van 14 april een 
plaatsje vrij. Laat u zien en vooral, laat u 
horen.  
 
Henk Hoogenboom  
Gouda, 6 maart 2005 
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VAN DE SECRETARIS 
 

Met enige regelmaat stuur ik via de mail berichten rond. Over symposia die er aankomen, 
soms cursussen of andere berichten, waarvan ik denk dat het zinnig is dat WEW leden 
daarvan op de hoogte zijn. 
Vooral de laatste tijd krijg ik veel berichten terug, waterschappen zijn vanwege een fusie 
opgeheven. De ‘postmaster’ deelt dan mee dat het bericht niet is aangekomen, oude 
adressen worden mogelijk al snel weggegooid; en ik weet niet of de berichten aankomen. 
Maar ook bij bestaande waterschappen komt het wel eens voor dat een aantal medewerkers 
tegelijk ‘niet bekend’ zijn. Mogelijk is het SPAM filter dan de oorzaak, want als ik iets stuur 
gaat het vrijwel altijd aan alle leden en dat zijn er nu 261. Waterschappen waarvan alle mails 
retour komen schrijf ik, via hun info@….. aan met het verzoek mijn RIVM adres als ‘niet-
vijandig’ aan te merken. 
Alle fusies bijhouden, en dan ook nog nagaan wat het nieuwe adres is, want soms komen er 
puntjes bij in de naam, of gaan er juist puntjes af, is ondoenlijk; dus doe ik het ook niet. 
Ik verzoek alle leden, van wie het adres en/of mailadres verandert dat door te geven aan mij, 
dat vergemakkelijkt mijn werk als secretaris aanzienlijk. Controleer a.u.b. het adres dat in de 
ledenlijst staat. Bij voorbaat dank voor jullie moeite. 
 
Lowie van Liere (in ieder geval nog dit jaar uw secretaris). 
 

 
NIEUWS SUBGROEPEN 
 

Subgroep Communicatie 
De subgroep bestaat in feite uit de redacteur van de 
nieuwsbrief en de webmaster(s). 
In het afgelopen jaar is de internetsite vernieuwd en de 
mogelijkheden sterk uitgebreid. Het voortouw is hier 
genomen door de subgroep Exoten die haar communicatie 
over soorten en literatuur in een database op de intersite 
heeft georganiseerd. 
Omdat nieuwsbrieven momenteel in een tamelijk lage 
frequentie verschijnen is er een mogelijkheid geschapen om 
stukken die lang voor het verschijnen klaar zijn alvast op de 
site te publiceren. De leden worden op nieuws geattendeerd 
door de secretaris, waarbij verdere informatie steeds op de 
site moet worden gezocht. De secretaris gebruikt daarbij 
een bestand met email-adressen van de leden die hijzelf 
beheert. De subgroep Exoten gebruikt wel een open 
mailinglijst op de site waar mensen zich zelf kunnen aanmelden en afmelden (ook niet-leden). 
De agenda op de site is interactief gemaakt en kan door iedereen die het password kent 
worden bijgewerkt; het password is bekend bij de bestuursleden en de trekkers van de 
subgroepen. 
Het forum is geen succes gebleken, er zijn nauwelijks bezoekers en vragen worden niet 
beantwoord. 
Het aantal bezoeken aan de site is fors toegenomen de laatste maanden, een uitgesplitst 
overzicht kan iedereen zelf bekijken op het adres: http://wew.nu/webstat. De meest bezochte 
pagina’s zijn die van de subgroep exoten en het forum (hoewel niemand daadwerkelijk iets 
toevoegt aan het forum). Verder valt op dat het bezoek voor bijna de helft op het conto komt 
van de zoekrobot van Google. 
 
Voor de aankleding van de nieuwsbrief wordt regelmatig het internet geraadpleegd voor 
toepasselijke afbeeldingen. Deze keer zijn foto’s gebruikt van ‘onderwater-fotograaf’ Ron 
Offermans. Hij heeft de opgenomen foto’s in deze nieuwsbrief kosteloos ter beschikking 
gesteld. Zijn website: http://www.digischool.nl/bi/onderwaterbiologie/index.htm.  
 
 

Communicerende kikkers 



 
 

 
Nieuwsbrief 39 3 

 

Subgroep TAP (Toepassing Aquatische ecologie in de Praktijk) 
De subgroep TAP concentreert zich op de toepassing van aquatische ecologische kennis in 
het Nederlandse waterbeheer. Het streven is om jaarlijks twee bijeenkomsten te organiseren 
waarbij rond dit thema lezingen en discussies worden gehouden. Belangrijke onderwerpen 
worden opgepakt door tijdelijke werkgroepen of door themagroepen die langer blijven 
bestaan. Er vindt op dit moment een herijking plaats van de plek die TAP tussen de andere 
subgroepen inneemt. TAP zal intensief gaan samenwerken met andere subgroepen en 
wellicht een fusie aangaan. Jullie zullen in de nabije toekomst worden gevraagd om jullie 
ideeën en meningen.  
 
Op dit moment zijn twee 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. De themagroep ‘Exoten’ is een aparte subgroep gevonden en opereert dus 
niet meer onder TAP. Zie hiervoor verder in deze nieuwsbrief en de WEW website. 
 
De themagroep standaardisatie richt zich op de standaardisatie van bemonstering en 
determinatie van aquatische organismen. Barend van Maanen en Ton van Haaren hebben 
onlangs de lijst van determinatie literatuur voor macrofauna vernieuwd en deze zal binnenkort 
op de WEW website worden geplaatst. Het is de bedoeling dat deze lijst door de themagroep 
up to date wordt gehouden. Er zal een aparte aankondiging worden rondgestuurd, wanneer 
deze nieuwe lijst beschikbaar komt. Hieronder alvast een korte beschrijving van wat er van 
deze lijst kan worden verwacht. 
 
Standaardlijst determinatie macrofauna 
Bij waterkwaliteitsonderzoek en (toegepast) aquatisch ecologisch onderzoek wordt in 
Nederland veel aandacht geschonken aan aquatische macro-invertebraten. Organisaties die 
zich daarmee bezig houden zijn onder meer waterschappen, onderzoeksbureaus, instituten 
en universiteiten. De basis voor dergelijke onderzoeken bestaat gewoonlijk uit analyses van 
de samenstelling van levensgemeenschappen. Hiervoor is het nodig dat determinatie van de 
macro-invertebraten (tot op soort) plaatsvindt. Determinatie van organismen in het algemeen 
is lastig doordat het organisme moet worden vergeleken met beschrijvingen, 
determinatiesleutels of met illustraties, die steeds in meer of mindere mate een vertekende 
weergave van de werkelijkheid zijn. In het 
gunstigste geval is een gecontroleerde 
referentiecollectie aanwezig van de 
taxonomische groep die wordt bestudeerd. 
Voor de aquatische macro-invertebraten 
als groep spelen nog twee factoren die de 
determinatie er niet gemakkelijker op 
maken. Het gaat in Nederland om een 
grote groep van ruim 2.500 soorten, die 
taxonomisch tot volstrekt verschillende 
groepen behoren. Daarnaast is het water 
voor veel organismen het leefmilieu van de 
lagere levensstadia (larven en nimfen), 
waarvan de taxonomie nog volop in 
ontwikkeling is. Samenvattend is 

Gewone aasgarnaal Neomysis integer 

Zoetwaterpoliep Hydra sp 
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determinatie tot op soort van aquatische macro-invertebraten een specialistische zaak te 
noemen. 
 
Het eerste en belangrijkste hulpmiddel bij het determineren is de taxonomische literatuur. De 
informatie over determinatie van de in Nederland voorkomende aquatische macro-
invertebraten is sterk verspreid aanwezig over de (vaak buitenlandse) literatuur. Het 
bijhouden van alle determinatieliteratuur voor al die taxonomische groepen is een tijdrovende 
klus. Voor iemand die zich nog moet inwerken in de determinatie van macro-invertebraten is 
het bovendien lastig om compleet in beeld te krijgen welke literatuur voor Nederland relevant 
is. De Werkgroep Standaardisatie Macro-invertebraten Methoden en Analyse (WSMMA) heeft 
zich tot doel gesteld een lijst samen te stellen, waarin alle direct relevante determinatiewerken 
voor de in Nederland voorkomende soorten zijn opgenomen. Op deze manier is de literatuur 
beter en gemakkelijker toegankelijk voor onderzoekers en analisten. 
 
De standaardlijst determinatie 
macrofauna geeft een overzicht van de 
literatuur die nodig is voor een 
betrouwbare determinatie van alle 
Nederlandse aquatische macro-
invertebraten van zoete en brakke 
wateren. Strikt mariene taxa worden 
buiten beschouwing gelaten. In principe 
wordt uitgegaan van determinatie tot op 
soortniveau. Voor taxonomische groepen 
waarbij determinatie tot op soort in de 
praktijk zeer ongebruikelijk is, wordt een 
hoger taxonomisch niveau aangehouden. 
Dit geldt hoofdzakelijk voor groepen 
waarvan de taxonomische kennis nog 
heel beperkt is, bijvoorbeeld de larven 
van Ceratopogonidae. In 1999 bracht de WSMMA al een eerste versie van deze lijst uit in 
conceptvorm, als bijlage bij een nieuwsbrief van de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer. 
Daarop is door velen gereageerd in de vorm van commentaar en aanvullingen. Dat heeft 
geresulteerd in een nieuwe "definitieve" lijst. Een belangrijk en veelgenoemd nadeel van de 
oude lijst was, dat het niet meer was dan een droge opsomming van referenties, zonder enige 
toelichting. In deze nieuwe lijst is daarin tegemoet gekomen door een bespreking toe te 
voegen met de redenen waarom de referentie is opgenomen 
 
 
Werkgroep Autoecologie van aquatische invertebraten 
 
Aanleiding  
De aanleiding van het oprichten van de werkgroep was de brede behoefte aan basiskennis 
over de autecologie van soorten. Immers, er zijn talloze aspecten te meten aan een 
waterlichaam, maar het voorkomen van een soort is in de meeste gevallen afhankelijk van 
enkele sleutelfactoren. Kennis van welke sleutelfactoren voor welke soorten gelden levert een 
handvat bij het ecologische beheer van de Nederlandse oppervlakte wateren. Hiervoor is 
informatie nodig over de autoecologie van de Nederlandse macrofauna. In de WEW 
werkgroep Autoecologie wordt autoecologische informatie van macrofauna verzameld, 
toepasbaar geordend en beschikbaar gesteld. 
 
Doelen 
Het doel is om een ‘basismatrix’ te verkrijgen met daarin ecologische karakteristieken van de 
aquatische macrofauna. Het doel wat voor ogen staat is belangrijk bij het vullen van deze 
matrix. Twee doelen kunnen worden onderscheiden: 

• Evaluatie: pragmatische aanpak van het kunnen indelen van soorten 
• Voorspelling: fundamentele aanpak van het begrijpen van voorkomen van soorten 

Voor het eerste doel is het achterhalen van milieupreferenties (correlatieve verbanden, 
eventueel per watertype) voldoende om te komen tot een indeling van soorten, zodat 
daarmee meer informatie kan worden gehaald uit de vele meetgegevens. Voor het tweede 

Zuiderzeekrab Rhithropanopeus harrisii  
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doel is het noodzakelijk om soortkenmerken op een logische manier te groeperen in relatie tot 
een factor (causale verbanden). Deze laatste weg is een stuk lastiger en vandaar dat de 
nadruk voorlopig op het eerste doel ligt, hoewel ondertussen wordt nagedacht over de 
aanpak van het tweede doel.  
 
Aanpak 
De werkgroep gaat als kernteam aan de slag en bereid het volgende voor: 
• Beschrijven van een fundamenteel denkkader zodat autoecologische kenmerken 

kunnen worden geordend. 
• Verzamelen van autoecologische informatie. Hierbij worden twee stappen 

onderscheiden:  
1) bijeenzetten van informatie uit enkele uitgebreide ecologische werken om zo 

een lijst te krijgen met informatie over zoveel mogelijk soorten. Daarna wordt 
deze lijst ‘opgeschoond’ cq te vertaald naar de Nederlandse situatie, zodat 
alleen echt indicatieve soorten overblijven. 

2) uitbreiden en verfijnen van de lijst met indicatieve soorten door aanvullende 
informatie te verzamelen (o.a. niet gedocumenteerde informatie van experts). 

 
Stand van zaken 
Het fundamentele denkkader is inmiddels 
beschreven. Hierin is ook reeds een 
aanzet opgenomen naar een technische 
kapstok, maar deze moet nog verder met 
criteria worden uitgewerkt.  
Van de verschillende bronnen van 
autoecologische informatie is een 
overzicht gemaakt. Hieruit kwamen zeer 
veel verschillende factoren naar voren 
waarop soorten gescoord kunnen worden. 
Om de valkuilen en problemen te 
signaleren en op te lossen is de 
werkgroep in eerste instantie met de factor 
saprobie aan de slag gegaan. Hieruit 
bleek dat met een zeer pragmatische aanpak al een zinvolle slag kon worden geslagen. 
Daarna zijn acht omgevingsfactoren geselecteerd: stroomsnelheid, substraat, dimensies, 
zuurgraad, droogval, chloride, trofie en saprobie. De keuze van deze factoren is gebaseerd 
op de verwachting dat deze een groot effect hebben op de watermacrofauna 
soortensamenstelling en omdat over deze factoren informatie beschikbaar is. Voor deze 
factoren wordt beschikbare data over indicaties van soorten bijeen gezet en opgeschoond 
(stap 1). Hierbij wordt gebruik gemaakt van de datasets BLW, Moog, Indico, EcoProf, en 
EKOO. Het bijeenzetten en afstemmen van de beschikbare data vordert gestaag. 
 
Contactpersoon: Wilco Verberk (wilcov@sci.kun.nl) 
 
 
Subgroep Ecologie en Ethiek 
In het jaar 2004 werden geen ‘vergaderactiviteiten’ ontplooid. De bijdrage van Bram van Liere 
aan de eerste vergadering over de herintroductie van de otter in Nederland is op verzoek van 
het IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) omgezet in 
een artikel: ‘Why philosophers should  be interested in otters, and why otters should be 
interested in philosophy’, IUCN Otter Spec. Group Bull. 21 (1) 5-9 (2004). Het is te vinden op 
de WEW website bij de subgroep Ecologie en Ethiek. Bram van Liere zal tevens op de ALV 
een lezing houden, de titel ervan vindt u in deze Nieuwsbrief. Voor het jaar 2005 zijn er 
plannen om weer een vergadering te organiseren. 
 
 
 
 
 

Steurgarnaal Palaemon sarratus 
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Subgroep Exoten 
De groep heeft twee keer vergadert in 
2004.  
In deze periode vindt een wisseling plaats 
van voorzitters. Bram bij de Vaate legt zijn 
functie neer en Rob Leewis wordt de 
nieuwe voorzitter. Op de eerstvolgende 
vergadering (5 april) wordt de hamer 
overgedragen. 
Een belangrijke verandering in 2004 is 
geweest dat de subsubgroep onder TAP nu 
een volwaardige subgroep is geworden. 
 
Roelf Pot heeft hard gewerkt om een website samen te stellen met informatie over exoten en 
waar interaktief mee kan worden gewerkt. 
 
Op het wintersymposium van de Necov op 27 januari 2005 is de subgroep samengegaan met 
de exotengroep van de Necov. Hierdoor wordt het aantal leden twee zo groot en behandelt 
de subgroep niet alleen de aquatische, maar ook de terrestrische exoten. Bovendien zijn nu 
ook onze Belgische collega’s vertegenwoordigd. 
 
Rob Leewis heeft meegewerkt aan het opstellen van een beleidsnota die aan de minister zal 
worden aangeboden. T.z.t. komt deze nota aan de orde in onze groep. 
 
Bram bij de Vaate heeft zich ingespannen voor het opzetten van een Europees 
warningsystem voor exoten. Het probleem is de financiering. 
 
Voor 2005 staan gepland:  
Vergadering op 5 april en 6 oktober. 
Uitnodigen van sprekers over een bepaalde exoot. 
Een workshop bij het RIZA over het maken van een procedure voor het toevoegen van 
exoten in maatlatten voor de Kaderrichtlijn Water op 15 maart. 
Een themadag in het kader van de Necov over bestrijding van exoten. Gepland was 31 mei, 
maar gezien het feit dat deze datum tussen twee grote internationale “watersymposia” ligt, 
moet nog een datum worden gekozen. Vermoedelijk zal dit in het najaar zijn. In de toekomst 
volgen meer themadagen. 
 
 
Subgroep KRW 
 

Aankondiging Themadag  

�

Hoe scoren onze wateren op de Kaderrichtlijn Water-
maatlatten ? 

samen met: necov - Werkgroep Water- en Oeverplanten 
en met medewerking van Stowa 

De Kaderrichtlijn Water vereist een normatieve beoordeling van de ecologische toestand van 
oppervlaktewateren in 5 klassen. Deze klassen variëren van zeer slecht tot zeer goed. 
Macrofyten/fytobenthos, fytoplankton, macrofauna en vissen vormen de kwaliteitselementen 
waarvoor een beoordeling op een 5-delige maatlat dient te worden uitgevoerd. In Nederland 
zijn maatlatten voor deze kwaliteitselementen ontwikkeld voor de natuurlijke wateren. De 
maatlatten zijn tot stand gekomen in een samenwerkingsverband met een grote groep 
experts. Vaak zijn de maatlatten opgebouwd uit deelmaatlatten, die met elkaar verrekend 
dienen te worden om tot één eindscore te komen. De Kaderrichtlijn Water vereist dat zowel 
soortensamenstelling als abundanties (voor visfauna ook leeftijdsopbouw) beoordeeld worden 
op de maatlatten. De studiedag gaat in op de achtergronden van de maatlatten, op de 

Aziatische Korfmossel Corbicula fluminea 
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consequenties voor monitoring en op de toepassing in de praktijk in voorbeelden en case-
studies. Uw eigen data kunnen vooraf worden ingestuurd en getoetst en gedurende de 
workshop in de middag worden gepresenteerd.  
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Doorgroeid fonteinkruid in Vinkeveense Plassen 
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. 
BERT HIGLER ERELID WEW 
 

Op 27 oktober 2004 reikte Lowie van Liere het erelidmaatschap van de WEW uit aan Bert 
Higler tijdens diens afscheidssymposium. Op 30 juni 1967 was Bert één van de oprichters 
van de Werkgroep Biologische Waterbeoordeling, waar later, in 1991, de WEW uit 
voortgekomen is. Bert is voorzitter van de WBW geweest, maar omdat uit die tijd geen 
reguliere notulen bestaan is het niet zo duidelijk hoe lang en wanneer dat was. De Eerste 
Nieuwsbrief (maart 1985) vertelt dat er drie voorzitters waren tussen 1978 en 1983 Henk 
Moller Pillot, Sjoerd Klapwijk en Bert Higler. Het staat dus niet helemaal correct in het 
afscheidsboekje van Jean Gardeniers (WEW publicatie nummer 20), maar dat is dan weer 
mijn schuld, want ik leverde daarvoor de gegevens. Maar in 1985 (2e Nieuwsbrief) wordt Bert 
door Jean Gardeniers bedankt voor het werk dat hij als voorzitter heeft gedaan ‘in de jaren 
waarin de WBW zijn huidige vorm heeft gekregen’. Bij deze WEW publicatie 20 rechtgezet. 
Bert was actief in de subgroepen Sloten, Standaardisatie en Zeldzaamheid, en natuurlijk in de 
WEW zelf. Bert schreef onder anderen de verslagen van de WEW excursies naar Kortenhoef, 
Kornse Boezem etc. In de eerste WEW publicatie, het Handboek Biologische 
Waterbeoordeling schreef Bert met anderen het hoofdstuk over macrofauna. Namens de 
WBW schreef hij in het Vakblad voor Biologen een artikel over het Indicatief Meerjaren 
Programma. Bert was coördinator van het jubileumsymposium ter ere van het 20 jarig 
bestaan van de WBW en daarnaast met Piet Verdonschot redacteur van de 
symposiumuitgave ‘Biologische Waterbeoordeling, instrument voor het Waterbeheer‘ (WEW 
publicatie nummer 3). En Bert was lid van de redactiegroep van ‘Biologische 
Waterbeoordeling, een theoretische beschouwing’ van Piet Schroevers (WEW publicatie 
nummer 3.  
En natuurlijk: Bert was vanaf het begin tot 27 oktober 2004 lid van de WEW, daarna erelid. 
We hopen Bert nog vaak te ontmoeten op de WEW vergaderingen. 
 

 
 
Op de foto is duidelijk te zien dat het Bert plezier doet het erelidmaatschap te ontvangen en 
de secretaris van de WEW reikt dat met veel genoegen uit. Op die foto nog iemand, die zeker 
waard is genomineerd te worden voor het erelidmaatschap. 
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PROGRAMMA ALV 14 APRIL 2005 
 

 
Thema: De toekomst van het Naardermeer 

 
 

9.30 Ontvangst met koffie Locatie: Witte Kerk, Naarden 
 

9.50 Welkom en opening door dagvoorzitter.  Michiel Schreijer (Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier) 
 

10.00 Hydrobiologie van het Naardermeer  
 

Gert van Ee (Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier) 
 

10.30 Zijn verdere ingrepen in de waterhuishouding 
van het Naardermeer nog wenselijk? 

Jaap Hofstra (Dienst Waterbeheer en 
Riolering) 
 

11.00 Pauze 
 

 

11.30 De normen en waarden van het Naardermeer Bram van Liere (subgroep Ethiek, 
Werkgroep Ecologisch Waterbeheer) 
 

12.00 Forum-discussie aan de hand van stellingen, 
geleverd door de drie sprekers. 
 

Forum: Gert, Jaap en Bram. 
Voorzitter: Michiel 

12.30 Algemene Ledenvergadering 
1. Opening. 
2. Mededelingen. 
3. Verslag van de vorige ALV vergadering (zie Nieuwsbrief). 
4. Kort mondeling verslag van de trekkers van de subgroepen. 

• Sloten, TAP en KRW zijn ‘noodlijdende’ subgroepen, de trekkers zullen een voorstel 
formuleren hoe hier mee om te gaan (doorgaan, fusie?). 

5. Financiën, verslag over 2004 en begroting 2005 (zie Nieuwsbrief). 
6. Verslag van de kascommissie. 
7. Actuele vragen die op het Forum (website) zijn gesteld kunnen via de mail bekend 

gemaakt worden aan de leden. Daarvoor hoeft de ledenlijst niet zichtbaar op de site  te 
zijn. Vanwege de gebleken angst voor allerlei mails bij leden zal dit eerst op de ALV ter 
discussie gesteld  worden. 

8. Feestcommissie 40 jarig bestaan WEW. 
Op 30 juni 1967 werd de Werkgroep Ecologische Waterbeoordeling opgericht, daaruit 
kwam in 1991 de WEW voort. Dat betekent dat we op 30 juni 2007 40 jaar bestaan. Het 
20-jarig jubileum werd gevierd met een symposium. Het bestuur heeft besloten om het 40-
jarig bestaan te vieren met een feest. Daarover zijn al enige ideeën, maar het is te vroeg 
daarop vooruit te lopen. Het bestuur wil overgaan tot de oprichting van een 
feestcommissie, die het geheel in goede banen zal gaan leiden. Indien je (helaas) niet 
aanwezig kunt zijn tijdens de ALV kun je je belangstelling voor de feestcommissie kenbaar 
maken aan de secretaris. 

9. Volgende vergaderdatum. 
10. Rondvraag. 
11. Sluiting. 
 

13.15 Lunch 
 

14.30 Vertrek naar Naardermeer voor excursie 
 

Met eigen vervoer. We komen niet meer 
bij de kerk terug. 
 

16.30 Einde excursie met borrel De Visserij 
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Route beschrijving Witte Kerk, Naarden 
Wilheminalaan 27, Naarden 
Telefoon: 035 6952163 (D. Posthumus) 
 
vanuit Amsterdam 
Neem op de A1 afslag 5: Naarden West 
Rij op de Oude Rijksweg tot de verkeerslichten (Op dit kruispunt staat rechts een torenflat) 
Bij deze verkeerslichten links en daarna direct rechts 
De Kerk staat op de hoek 
Langs de Wilheminalaan is voldoende parkeergelegenheid. 
  
vanuit Utrecht/Amersfoort 
Neem op de A1 afslag 7 (Naarden/Bussum/Naarden Vesting) 
Rij op de Oude Rijksweg tot de verkeerslichten (Op dit kruispunt staat links een torenflat) 
Bij deze verkeerslichten rechts en daarna direct rechts 
De Kerk staat op de hoek 
Langs de Wilheminalaan is voldoende parkeergelegenheid. 
 
 
Route beschrijving "De 
Visserij" 
Meerkade 2  1399 PL Muiderberg 
Telefoon 0294-261375 
  
De Visserij is bereikbaar via de 
Overscheenseweg. Het is ook 
mogelijk om op het station 
Naarden/Bussum een fiets te 
huren (035-6945530; �  50,--
borg). Er is ook een  (trein)taxi.       
Vanaf Amsterdam op de A1 de 
afslag Muiderslot nemen. Direct 
rechts af onder de snelweg door 
de tweebaansweg volgen tot aan 
het kruispunt met verkeerslichten. 
Daar rechtsaf over het 
snelwegviaduct en onder het 
spoor door. Daarna eerste 
mogelijkheid links. Bij de twee 
vlaggen is De Visserij. 
Vanaf de andere kant over de A1 
komend is afrit Bussum/ Naarden 
de beste keuze. Aan het eind van 
deze afrit richting Naarden/Jan 
Tabak aanhouden. Kies even 
later NIET voor Naarden-Vesting. 
Bij het kruispunt met de vierkante 
hoge torenflat links af en dan 
meteen weer rechts. Zie verder 
het kaartje. De route via Naarden 
is niet geschikt voor bussen. 
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VERSLAG ALV 7 APRIL 2004 
 

Aanwezig: (25 leden) Dick Bakker, Gert Buteijn, Frits Ebbens, Jeanine Elbersen, Mariken 
Fellinger, Maarten Gorter, Marianne Greijdanus, Caroline Hofman, Martijn Hokken, Gerard ter 
Heerdt, Jan Hylkema, Adriënne Janssen, Han Kessels, Lowie van Liere, Natalie Manenschijn, 
Jeroen Meeuse, Peer Meyboom, Reinier van Nispen, Jeroen Roos, Peter van Rooy, Alex 
Schroer, Reinder Torenbeek, Dwight de Vries, Michel Wilhelm, Rick Wortelboer,  
 
Afwezig met kennisgeving: (15 leden) Bernd de Bruijn, Erik van Dijk, Gert van Ee, Anne 
Fortuin, Jan Janse, François Kroes, Saskia Janssen, Bram van Liere, Alfred Paarlberg, Edwin 
Peeters, Jeffrey Samuels, Esther Spielmann, Martin Stamhuis, Guido Waajen, Bas van der 
Wal. 
 
1. Opening 
Peter van Rooy opent zijn laatste vergadering als voorzitter. Hij bedankt Jan Hylkema voor de 
voortreffelijke organisatie van de excursie in de ochtend en van het symposium Habitatrichtlijn 
en Kaderrichtlijn Water in de praktijk. 
 
2. Mededelingen. 
Marianne Greijdanus meldt dat de subgroep onder TAP vier keer per jaar bijeen komt. Er 
wordt onder anderen gewerkt aan een website, die onder de WEW site komt. Vanwege het 
grote overlap in onderwerp tussen de groep en de exoten groep van NECOV is besloten 
samen verder te gaan. Het verzoek van de groep is om een aparte subgroep van de WEW te 
worden, waarmee de vergadering akkoord gaat. 
Besluit 040407 1. Exoten wordt zelfstandige WEW subgroep. 
Ook de TAP subgroep Autecologie is erg actief. 
 
3. Verslag vorige vergadering (9 april 2003). 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Financiën 
Donaties lopen enigszins terug. Suggestie is om de 'bedelbrief' dit jaar iets eerder de deur uit 
te sturen, zodat ook in hetzelfde jaar een herinnering gestuurd kan worden, Dat blijkt erg 
effectief te zijn. Betalingen komen erg laat binnen. Een aantal instanties betaalt niet.  
Kosten van de subgroepen waren minder dan begroot, met name omdat de subgroepen 
weinig actief waren of geen declaratie indienden. De financiële toestand is als gezond te 
karakteriseren. De kascommissie (Han Kessels) heeft de boekhouding gecontroleerd en 
vraagt de ALV om de penningmeester te dechargeren, waarmee de vergadering onder 
applaus akkoord gaat. Enige aanmerking op de donateurslijst is dat Zuiveringsschap Limburg 
wèl heeft betaald, waarvan akte. 
Besluit 040407 2. De contributie voor de WEW leden blijft � 0. 
 
 
5. 'Beekherstel' exit, oprichting 'Herstel en Ontwikkeling'  
Reinder Torenbeek licht toe: Herman Wanningen en hijzelf zijn een aantal jaren  trekkers 
geweest van de subgroep beekherstel. In de laatste jaren waren dat vrijwel uitsluitend 
excursies naar beken, waar herstelprojecten aan de gang waren. Ze willen dit uitbreiden naar 
andere aquatische ecosystemen, middels een nieuw op te richten subgroep 'Herstel en 
Ontwikkeling'. Deze subgroep organiseert excursies voor alle WEW leden. Herman en 
Reinder hebben actief gezocht naar opvolgers voor beekherstel, maar deze niet gevonden. 
Ze stellen de vergadering voor de subgroep beekherstel op te heffen. 
Besluit 040407 3. De subgroep Beekherstel wordt opgeheven. 
Besluit 040407 4. Er komt een nieuwe subgroep 'Herstel en Ontwikkeling' 
Het subgroepenbudget zal door de penningmeester worden bijgesteld. 
 
5. Bestuursverkiezing 
Het bestuur had Henk Hoogenboom voorgedragen als opvolger van Peter van Rooy. Er zijn 
geen tegenkandidaten naar voren gebracht. De vergadering begroet de nieuwe voorzitter met 
applaus, waarna Peter het voorzitterschap overdraagt. Henk benadrukt dat hij het 
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voorzitterschap van de WEW als een persoonlijke invulling ziet. Hij  vertegenwoordigt dus niet 
het Hoogheemraadschap van Delfland. 
Besluit 040407 5 Henk Hoogenboom volgt Peter van Rooy op als voorzitter 
 
6. Afscheid bestuursleden. 
Drie bestuursleden nemen afscheid. Alfred Paarlberg kon niet aanwezig zijn vanwege zijn 
werkzaamheden. Een tweede poging om Dwight de Vries zijn cadeau aan te bieden lukt. 
Namens de WEW overhandigt de secretaris hem de grafiek 'Huis van water'. Daarna wordt 
afscheid genomen van Peter van Rooy als voorzitter. Peter is acht jaar voorzitter geweest van 
de WEW, en daarvoor acht jaar voorzitter van de subgroep Standaardisatie. De secretaris 
kenschetst hem als tegendraads, luis in de pels zonder daarin recalcitrant te worden. Een 
ecoloog met filosofische grondslag en een grote maatschappelijke betrokkenheid. Een sterk 
punt: het moet anders. Persoonlijk in het bestuur was het zonder meer plezierig om met Peter 
samen te werken, veel zijpaadjes, vaak zinvol voor de meningsvorming, maar resoluut 
wanneer er beslissingen genomen moeten worden. Onder luid applaus overhandigt Lowie 
hem namens de WEW de grafiek 'Rode kool in de polder'  
 
6. Datum volgende ALV 
De tweede donderdag in april (14 april 2005) zal de volgende ALV worden gehouden. 
 
7. Rondvraag 
Jeanine Elbersen meldt dat de subgroep KRW een discussie gaat starten op het Forum van 
de WEW website. Als eerste een serie stellingen van Henk Offringa. Hoewel ze over kust- en 
overgangswateren gaan is de problematiek van de stelling breder dan deze wateren. WEW 
leden hebben al een aankondiging via de mail ontvangen. Aandacht voor de website! 
 
8. Sluiting 
Henk Hoogenboom sluit zijn eerste vergadering als voorzitter, waarna een geanimeerde en 
gezellige borrel volgde. 
 

 

 
Detailopname kranswier 
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VERSLAG EXCURSIE 7 APRIL 2004 
 

 
Habitatrichtlijn en Kaderrichtlijn Water in de Praktijk, casus 

Oostvaardersplassen. 
(Symposium WEW, organisatie Subgroep Sloten, Jan Hylkema) 

 
Het wetenschappelijk deel van de WEW Algemene Leden Vergadering 2004 bestond uit een 
aantal lezingen over “hoe ‘men’ met de Oostvaardersplassen moest omgaan met betrekking 
tot de Habitat Richtlijn en de Kaderrichtlijn Water. Conflicteert dat? ‘Men’ waren bestuurlijk en 
inhoudelijk betrokkenen bij de Oostvaardersplassen. Na een inleiding van Gert Kleinstra van 
Staatsbosbeheer over de Oostvaardersplassen, het ontstaan en het beheer; gaven ‘het 
waterschap’ (Martijn Hokken), ‘de provincie’ (Pepijn Abbing Spaink) en ‘het rijk’ (Mariken 
Fellinger) hun visie. Een zeer geanimeerde discussie volgde daarop. Daarvoor hadden we al 
een veldexcursie naar het gebied om de Oostvaardersplassen genoten onder leiding van Gert 
Kleinstra. Hieronder een kleine impressie. 
 

 
 
Het weer werkte wat tegen, maar in de half open kar viel dat wel mee. We werden door het 
hele gebied getrokken. De grote grazers waren dat al erg gewend, want ze bleven gewoon 
doen wat ze altijd deden. Roedels herten bleven op grotere afstand. Een lichaam van een 
gestorven Heck-rund trok grote aandacht van enige buizerds. Vogelaars onder de aquatisch 
ecologen, wat zijn dat er veel, kwamen zeer aan hun trekken. Achtduizend tot vijftienduizend 
rotganzen, hoorde ik schatten door ervaren tellers, kunnen ook brandganzen geweest zijn, 
want als het niet meer in een waterdruppel onder mijn microscoop past ben ik weg. De 
zeearend, een trouwe bezoeker was dit jaar iets later, zodat we een nog leeg nest te zien 
kregen. Vlak voordat we terugkwamen passeerde een smelleken onze kar, uiteraard tot groot 
genoegen van de vogelaars, waarbij het voor sommigen hun eerste smelleken was! Terug in 
het Informatie Centrum van Staatsbosbeheer had Jan een uitstekende lunch gereed laten 
zetten. Het verslag van de ALV staat op een andere plaats in deze Nieuwsbrief. 
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BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER 
 

Baten en lasten in 2004 
 
Donaties 
Het aantal donaties blijft ongeveer gelijk ten opzichte van voorgaande jaren.   
 
2000 2001 2002 2003 2004 
35 46 51 44 45 
 
 
Overige baten 
De inkomsten uit rente blijft vanwege de lage rentestand achter op de begroting. 
 
Lasten 
De lasten zij dit jaar wederom een stuk lager dan begroot.  
 
Saldo Baten en Lasten 
Het saldo van baten en lasten is dit jaar 4.420 euro. 
 
Begroting 2005 
Voor de begroting van 2005 is in grote lijnen uitgegaan van de begroting van 2004. De 
verwachting is dat de subgroepen meer activiteiten ontplooien dan in 2004 en er dus ook 
meer kosten gemaakt zullen worden.  
 
Voorstel aan de ALV van 14 april 2005 

• de begroting voor 2005 vast stellen 
• de contributie voor leden voor 2005 vast stellen op 0 euro. 

 
Jan Hylkema 
 
Donateurs WEW 2004: 
A.S. Beheer B.V. STOWA 
Accanto Van Hall Larenstein 
Arcadis Vrije Universiteit 
Bureau Waardenburg Waterleidingbedrijf 
DHV Ws Aa en Maas 
Duinwaterbedrijf Zuid-Holland Ws Brabantse Delta 
DWR Ws De Dommel 
Ecoquest Ws Fryslan 
Gemeenschappelijk Ws Groot Salland 
Het Waterlaboratorium NV Ws Hunze & Aa's 
Hh Alm en Biesbosch Ws Reest en Wieden 
Hh Delfland Ws Regge en Dinkel 
Hh Hollands Noorderkwartier Ws Rijn en Ijssel 
Hh Stichtse Rijnlanden Ws Rivierenland 
Hh van Rijnland Ws Roer en Overmaas 
Hh van Schieland Ws Vallei en Eem 
KIWA Ws Velt en Vecht 
Koeman en Bijkerk Ws Zeeuwse Eilanden 
NIOO-KNAW-Centrum voor Limnologie Ws Zuiderzeeland 
OVB Zs Hollandse Eilanden en Waarden 
Prov. Zuid-Holland  
Roelf Pot Overige donaties 
Royal Haskoning RIVM (Portokosten) 
RWS dir Ijsselmeergebied RIZA (zaalhuur) 
RWS dir. Noord-Holland  
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Financieel overzicht 2003 (bedragen in euro's) 
 
Balans per 31-12-2004       Eigen vermogen 16.287 
Bezittingen             
Giro-rekening  12.557    
Roparco-rekening  3.452    
Voorraad themanummers 130    
Vordering rente  148    
Vordering themanummers 0   Te betalen 0 
Totaal     16.287   Totaal 16.287 
              

 
 
 
Staat van baten en lasten       
      werkelijk 2004 begroot 2004 werkelijk 2003 
Baten      
Donaties   5.820 5.000 4.650 
Themanummers  78 50 16 
Rente (Roparco+giro)  83 150 148 
Overig (1)     0 0 0 
Totaal     5.981 5.200 4.814 
      
      
      
      werkelijk 2004 begroot 2004 werkelijk 2003 
Lasten      
A. Kamer van Koophandel    
1. Jaarlijkse bijdrage  24 25 28 
2. Uittreksel   0 22 
B. Nieuwsbrief     
1. Drukkosten  0 100 0 
C. Vergaderkosten/zaalhuur    
1. ALV, bestuur, subgroepen 1.281 3.200 1.706 
D. Portokosten     
1. Algemeen  0 50  
E. Attenties     
1. ALV en subgroepen  220 250 134 
F. Themanummers     
nr. 17: Handl. Bemonstering aq.    
  Macro-evertebraten  0 0 0 
Publicatie "Beken 21e eeuw" 0 0 0 
Onvoorzien Themanummer 0 500 0 
G. Briefpapier/folder/omslagen    
1. Drukkosten  0 250 0 
H. Web-site WEW  36 500 162 
Z. Divers   0 250 40 
Totaal     1.561 5.125 2.092 
            
Saldo     4.420 75 2.722 
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Begroting 2004         
      begroting 2005 werkelijk 2004 werkelijk 2003 
Baten      
Donaties   5.000 5.820 4.650 
Themanummers  50 78 16 
Rente   150 83 148 
Overig (1)     0 0 0 
Totaal     5.200 5.981 4.814 
      
      
      
      begroot 2005 werkelijk 2004 werkelijk 2003 
Lasten      
A. Kamer van Koophandel 25 24 50 
B. Nieuwsbrief  100 0 0 
C. Vergaderkosten/zaalhuur 3.200 1.281 1.706 
D. Portokosten  50 0 0 
E. Attenties  250 220 134 
F. Themanummers  500 0 0 
G. Briefpapier/folder/omslagen 250 0 0 
H. Web-site WEW  500 36 162 
Z. Divers   250 0 40 
Totaal     5.125 1.561 2.092 
            

Saldo     75 4.420 2.722 
      

 
 



 
 

 
 

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 twee tot viermaal per jaar een 
NIEUWSBRIEF uit en heeft daarnaast een publicatiereeks van THEMANUMMERS. 
 
THEMANUMMERS WERKGROEP ECOLOGISCH WATERBEHEER 
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. Uitgave: Inst. voor Milieuhygiene en Gezondheidstechniek TNO.1 

WEW-02  Biologische waterbeoordeling: instrument voor waterbeheer?  P.F.M. Verdonschot & L.W.G. 
Higler (redactie). 1987. Werkgroep Biologische Waterbeoordeling; Rijksinstituut voor 
Natuurbeheer, Leersum.2 
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