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VAN DE VOORZITTER

Door de Secretaris
Met ‘van de voorzitter’ begint iedere keer weer de Nieuwsbrief van de WEW. Dat hadden we ook
dit keer gewild, maar Henk Hoogenboom is vrij plotseling naar Peru vertrokken en zou daar via de
mail bereikbaar zijn. Echter, dat is in Noord Peru blijkbaar niet zo makkelijk. Henk krijgt zijn mails
blijkbaar niet te zien. Eerst even: wat doet Henk in Peru. Hij is momenteel bezig land aan te kopen
voor een project waar hij al langer mee bezig is: Duurzaam Natuurbehoud Peru
http://www.peruinformation.net . Omdat de Nieuwsbrief toch op tijd de deur uit moet komt voorlopig
dit stukje er in. Vanwege het feit dat de Nieuwsbrief alleen maar op Internet is te zien kan een
bijdrage van Henk worden ingevuld wanneer Henk terug is.
Lowie van Liere

VAN DE SECRETARIS
De vorige Nieuwsbrief ondertekende ik met Secretaris 2002-2008, en in oktober 2007 verzocht ik
de WEW leden (althans 1) om zich te melden voor mijn opvolging. Daar heb ik nog niets op
gehoord. In overleg met het Dagelijks Bestuur zal ik nog een jaar extra eraan plakken. Dus meld je
aan voor 2009, want het is ‘aardig’ werk.
Ik vertel hieronder even wat ik als secretaris in 2007 deed, zodat mijn opvolger weet waar zij/hij
aan toe is. De getelde mails zijn zowel door mij geschreven als naar mij verstuurde mails.
 Het (mede)organiseren en notuleren van bestuursvergaderingen (2) en de ALV (1).
 Bijhouden van de ledenlijst, op mijn eigen PC, met regelmatige backup op memory sticks,
bewaard door de penningmeester) en op de website (maar dat kan alleen de webmaster zien).
 Nieuwe leden stuur ik een welkomstmail, en ze krijgen over de post de WEW poster. Er
kwamen in 2007 34 nieuwe leden bij, en er waren 5 leden, die hun lidmaatschap opzegden,
meestal vanwege verandering van werkzaamheden. Nieuwe leden kunnen ook het
Jubileumboek krijgen; om eerlijk te zijn t.o.v. de ‘anderen’ moeten ze dat ook ophalen.
 Bijhouden van het digitale archief van de WEW o.a.: agenda’s, notulen, etc. Dit jaar ook het
jubileumboek.
 Ik stuurde 33 keer een melding rond met nieuws voor de WEW leden, congressen, cursussen,
vacatures; helaas ook twee overlijdensberichten. Dit alles kon alleen maar omdat webmaster
Roelf Pot de mededelingen op de WEW website zette, en een internet ledenlijst maakte, die ik
ook bijhoud. De samenwerking met Roelf was uiterst efficiënt en plezierig. Op 17 december
2007 vroeg ik aan de leden of ze prijs stelden op die mailingen. Binnen een uur kwamen 16
mails, binnen een dag 34. Op 10 januari stond de teller op 55. Alle reacties waren zeer positief,
geen van de respondenten vond de mailingen overbodig. Op 14 januari kwam er 1 reactie, van
een lid dat alleen belangrijke berichten wilde via de mailingen, met als reden dat hij dan zelf
getriggerd werd om meer te kijken op de website. Conclusie: jullie krijgen er dus gewoon nog
meer. Dank voor alle reacties.
 Communicatie met de webmaster en de provider over de website: 140 mails. Maar dat gaat
meestal als volgt: mail 1 Roelf wil je dit op de site zetten; mail 2 Staat er op en mail 3 Bedankt.
En dat voor 33 rondmailingen. Verdere mails gingen naar de provider, die vlak voor het 40 jarig
jubileum onze naam niet verder vrijgaf, en we moesten een nieuw contract sluiten.
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Door die mailingen merk ik ook dat sommige leden ‘verdwenen’ zijn, via ‘bounced mails’. Als
dat twee keer gebeurt stuur ik een brief, en als die niet beantwoord wordt schrijf ik ze uit als
leden. Soms bel ik wel eens werkgevers op, om adressen na te gaan, maar dat kost zoveel
tijd, dat ik daar mee ben gestopt. Voor die ‘zoekgeraakte’ leden en adreswijzigingen staan er
50 mails in de betreffende mailbox.
Verder was ik als bestuurslid betrokken bij de feestcommissie, en bij het aanstellen van de
ereleden (Piet Leentvaar, Pieter Schroevers en Henk Moller Pillot). Het eerste erelid Bert
Higler heeft dat feestelijk en met een mooie toespraak overhandigt op de ALV. Daarvoor heb ik
in overleg met het Dagelijks Bestuur de cadeautjes mogen uitzoeken, de ‘vis van Willemijn
e
Faber’, en oorkondes gemaakt. Datzelfde heb ik gedaan voor het 300 lid Ingrid Schöders.
Willemijn Faber heeft ook een ontwerp gemaakt voor een vis, die we als cadeau gaan
gebruiken voor mensen, die iets ‘extra’s’ voor de WEW hebben gedaan, bijvoorbeeld
vertrekkende subgroeptrekkers etc.
Verder is de secretaris aanspreekpunt voor de WEW. Er komen nogal eens vragen over de
mailinglijst, de adressenlijst, het lidmaatschap, reclamemateriaal op onze website, links van en
naar onze website; en die beantwoord ik.

Allemaal interessant werk, met veel contacten met aardige mensen, en dat moet ook een goede
invulling zijn voor mijn opvolger (v/m).
Lowie van Liere (secretaris 2002-2009)

IN MEMORIAM PIET LEENTVAAR
Bij de dood van Piet Leentvaar
Op 22 oktober 2007 is Drs. Piet Leentvaar overleden. Hij was 89 jaar oud en veel jonge leden van
de WEW kennen hem waarschijnlijk niet. Hij was de oprichter van de Werkgroep Biologische
Waterbeoordeling, de voorloper van de WEW en bij onze feestelijke viering van het 40-jarig
bestaan heeft hij het erelidmaatschap gekregen. Dat heeft hem veel plezier gedaan.
Na een baan bij de Amsterdamse Waterleiding Maatschappij in Loenen kreeg Piet in 1955 de
opdracht om een hydrobiologische waardering te maken van oude rivierlopen. Dat onderzoek
gebeurde bij de afd. Natuurbescherming van het SBB in Utrecht. Het werd typen-inventarisatie
genoemd. Twee jaar later werd het RIVON opgericht als onderdeel van Staatsbosbeheer. Ze zaten
in een villa in Bilthoven en Piet deelde de oude badkamer met de afdeling ornithologie. Niet echt
ruim. De afdeling Hydrobiologie bestond toen uit één persoon, Piet. In 1962 kwam ik er bij en in
1963 Pieter Schroevers. Toen waren we een echte afdeling met ook nog een medewerker in ZuidLimburg, Pie Marquet. Dat was een goede reden om regelmatig naar Maastricht af te reizen, om
beken en poelen te bemonsteren. Soms was dat toevallig in de kermisweek.
Geleidelijk begon toen de beoordeling van wateren aan de hand van biologische kenmerken. Piet
gebruikte de index van Nygaard, die de verhouding tussen oligotrafente en eutrafente planktonsoorten beschrijft.
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Hij was ook jaren lang voorzitter van de Vechtplassen Commissie. We deden veel onderzoek in de
Vechtplassen en het Naardermeer. In de winter van 1963 gingen we met de dienst-Volkswagen
het ijs op om onze monsterpunten open te hakken. Als er water bereikt werd, moest je snel een
flesje vullen en dat onder je kleren verbergen om kapotvriezen te voorkomen.
Kees Kersting kwam er in 1973 bij en toen kwamen er ook meer assistenten. We kregen een
laboratorium, waar experimenten konden worden uitgevoerd en Kees was de enige, die met een
computer werkte: de Wang. Tegenwoordig zitten alle medewerkers achter een computer, soms
zonder de planten en dieren te kennen, waar ze ingewikkelde berekeningen mee uitvoeren. Als er
een storing in het netwerk is, gaat iedereen naar huis.
In de periode van RIVON, RIN en IBN zijn er talloze publikaties geschreven, waarvan er heel wat
baanbrekend waren en nu nog vaak als beschrijving van de referentietoestand van wateren
gebruikt worden.
Piet heeft zelf belangwekkende publikaties geschreven: zijn studie over de oude rivierlopen en
diepe kolken is opgenomen in de twee handboeken over hydrobiologie die we hebben:
Hydrobiologie van Nederland van Redeke en Inleiding tot de aquatische oecologie van Joop
Ringelberg. Zijn publikaties over duinmeren worden nog steeds geciteerd. Hij ging als eerste naar
Suriname om het stuwmeer van Brokopondo te bestuderen, wat en passant in een nieuw genus
(Leentvaaria) en een nieuwe soort (Camelobaetidius leentvaari) heeft geresulteerd. Dat zijn haften
of eendagsvliegen. Hij heeft heel veel populair wetenschappelijke artikelen in De Levende Natuur
geplaatst (de eerste in 1941 over schaatsenrijders), hij heeft een Wetenschappelijke Mededeling
over watervlooien geschreven, een publikatie over de rol van kalium en na zijn pensionering heeft
hij een studie gemaakt van watervlooien in eendenkooien. Hij was van vele markten thuis en was
steeds origineel in zijn aanpak. Hij kon pakkende titels voor zijn artikelen verzinnen, zoals: “Een
zeldzame kwal in de Rammekenshoek”, “Stiefvader Rijn, kunstmoeder Maas” en dergelijke meer.
Piet was geen autoritaire baas, maar had wel een natuurlijk gezag, dat mede gebaseerd was op
zijn all round kennis. Hij was altijd bescheiden en vriendelijk. In de stukken, die bij zijn afscheid zijn
geschreven door de medewerkers, komt steeds naar voren, dat hij iedereen in zijn waarde liet en
de vrijheid gaf om eigen onderzoeklijnen te ontwikkelen. Daardoor was de sfeer altijd prima. Als ik
eens wat voorbarige conclusies trok zei hij glimlachend: de meester in zijn wijsheid wikt, de leerling
in zijn waan beschikt. We hadden een prachtige tijd, maar er werd wel keihard gewerkt.
Piet was geen vlotte spreker, maar ik herinner me één keer, toen hij een onduidelijke zwart-wit dia
van een berg driehoeksmosselen met daartegenaan leunend een fiets voor het schaalbegrip
vertoonde. Het was praktisch niet te zien dat het mosselen waren en zijn commentaar: dit is een
fiets ontlokte een daverend lachsalvo uit de zaal. Hij begreep niet wat er te lachen viel. Toen hij in
Parijs een voordracht in het Frans moest houden en ik hem vroeg hoe het gegaan was, zei hij:
prima. Ik heb eerst een fles wijn gedronken en toen ging het vanzelf.

Ik denk dat zijn verdiensten voor de hydrobiologie drieledig zijn:
1. Hij heeft via de typeninventarisatie en de introductie van biologische waterbeoordeling een
tak van de hydrobiologie opengelegd, die een schakel vormde tussen de fundamentele
wetenschap en de praktijk van het waterbeheer.
2. Hij heeft door talloze artikelen de hydrobiologie weten te populariseren in de geest van
Heimans en Thijsse (en zijn leermeesters Baas Becking en Tinbergen)
3. Hij heeft door zijn houding als afdelingshoofd velen gestimuleerd en vrij gelaten om eigen
onderzoek te ontwikkelen, wat geresulteerd heeft in originele proefschriften, publikaties en
theorie-ontwikkeling.
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Hij was mijn chef, maar was al snel een vriend en hij is dat tot het einde toe gebleven.
Ik las vorige week een uitspraak van Jan Wolkers:
‘De eeuwigheid is het ogenblik waarvan je zegt: dat zal ik nooit vergeten’. Ik zal Piet nooit
vergeten.
Bert Higler

IN MEMORIAM HERMAN GONS
Of het nu een paar dagen geleden was dat we elkaar het laatst ontmoet hadden, of dat er een
aantal maanden tussen was; direct was er tussen ons weer dat contact alsof we elkaar nog maar
net hadden gesproken.
Herman (1946) studeerde biologie aan de Universiteit van
Amsterdam, met als belangrijkste vakken Aquatische Ecologie en
Algemene Microbiologie. Op het Laboratorium voor Microbiologie
hebben we elkaar voor het eerst ontmoet. Eerst als studenten,
daarna als collega promovendi in de ‘Groep Mur’. Een periode, die
Herman eens kenmerkte als ‘Paradise by the Chemostat Lights’.
Allebei onderzochten we de effecten van lichtenergie en nutriënten op groei en onderhoud van
fytoplankton, Herman deed dat al een paar jaar met Scenedesmus protuberans toen ik begon met
Oscillatoria agardhii. Herman was een echte analytisch denkende wetenschapper. Dagenlang kon
hij aan zijn bureau zitten, papier voor zich, potlood en een gummetje bij de hand, aantekeningen
makend, schema’s opstellend, slechts onderbroken voor sociale contacten bij de koffie en lunch.
Uiteindelijk rolde daar dan een experiment uit waarin hij zijn werkhypothese mee kon aantonen of
falsificeren. Herman was ook een intuitieve wetenschapper. Voordat ik gereed was met de
energiebalans van Oscilatoria bedachten hij en Luuc de ‘competitie experimenten’ tussen
Scenedesmus en Oscillatoria. Nog steeds een klassiek voorbeeld hoe je opeenvolging van soorten
kunt beschrijven en de onderliggende mechanismen kunt blootleggen. Herman was een
ideeëngenerator, ik prijs me gelukkig dat ik er een aantal van heb mogen uitvoeren Maar hij ging
verder, in het hoofdstuk over de bio-energetica van fytoplanktongroei benaderde hij groei en
onderhoud van Scenedesmus vanuit de biochemie en samenstelling van de cel en kwam tot een
wiskundige formulering van groei en onderhoudsenergie. Het werk dat we in de ‘Groep Mur’ deden
in Amsterdam trok internationale aandacht. Collega’s uit vele landen kwamen voor een korte stage
naar Amsterdam om daar de chemostaatmethode voor fytoplanktongroei te leren.
Bij het Limnologisch Instituut kwamen we elkaar weer tegen. Herman werkte daar al enige jaren
aan de rol van perifyton in de koolstofcyclus van diepe meren. Hoewel hij me nog af raadde me te
begeven in ‘de slangenkuil van het LI’ werd ik coördinator van het Waterkwaliteitsonderzoek
Loosdrechtse Plassen (WOL). Herman werd mijn wetenschappelijk geweten wanneer ik weer eens
te snel wilde of te kort door de bocht ging. Ook hier kwam hij steeds met vernieuwende ideeën.
Een paar voorbeelden: resuspensie in turbulente systemen (Herman maakte er direct een
C
wiskundig model voor, gewoon thuis op een kleine Apple II ), dynamiek van epipelon, en hij
ontwierp de LSE’s (Laboratory Scale Enclosures) waar, in een Europees project, Machteld mee
aan de slag ging. Eigenlijk een grote chemostaat,
maar één waar natuurlijke processen beter
bestudeerd konden worden. Samen met Sikko
Parma reisden we door een aantal Europese
landen om partners te zoeken voor het project, dat
lukte: ERiFER (Ecosystem Research in Freshwater
Environment Recovery), vier jaar lang werk voor 4
promovendi in Nederland, vele medewerkers in
Italië en Engeland, afgesloten met een
internationaal symposium met bijbehorende
artikelen in de Mem. Ist. Ital. di Idrobiologia en een
afsluitend diner in Verbania-Pallanza.
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Na WOL en EriFER waren het vooral wetenschappelijke bijeenkomsten waar we elkaar
ontmoeten. En natuurlijk onze gezamenlijke etentjes in Amsterdam, startend bij de
Engelenbewaarder. Het fijne contact bleef. Eén telefoontje en Herman deed actief mee als eerste
auteur van het hoofdstuk over Diepe Meren in de jubileumuitgave van de Werkgroep Ecologisch
Waterbeheer, hij leverde zelfs zijn manuscript in ver voor de deadline. Dat was wel eens anders. Ik
herinner me een hotelkamer in Kopenhagen (SIL, 1974) waar Herman met het manuscript bezig
was, wat de volgende dag gereed moest zijn, terwijl ik de berekeningen van Daan Barug nog eens
narekende op Herman’s verzoek. Het was toch op tijd af, zoals altijd bij Herman.
Herman bleef vernieuwend bezig op het Centrum voor Limnologie: interacties tussen bacteriën en
fytoplankton, remote sensing, virussen van cyanobacteriën, horizontale verdeling van
planktonische cyanobacteriën, maar daarvoor kun je beter naar zijn
persoonlijke pagina op Internet kijken
http://www.nioo.knaw.nl/ppages/hgons/
Bij mijn afscheid van het Milieu- en Natuurplanbureau was Herman
één van de sprekers, die herinneringen ophaalde aan onze
samenwerking. Wat had ik hem graag toegesproken bij zijn afscheid
van het Centrum voor Limnologie. Het mocht niet zo zijn.
In juni ontmoetten Paula en ik Herman en Machteld in de duinen en hoorden we van de diagnose
longkanker. Herman moest toen nog voor een tweede onderzoek naar het ziekenhuis. De week
erna zijn we samen uit eten geweest. Ik heb hem toen ‘Wat er is als er Water is’ kunnen geven.
Herman zei bij het afscheid: ‘in november weer’. Het aangekondigde onderzoek was positief. Na
enige chemokuren was Herman operabel met goede vooruitzichten, zoals hij vlak voor de operatie
nog vertelde. De operatie slaagde tot tevredenheid van de chirurg. Enige dagen later is Herman
toch nog zeer onverwacht overleden. Een maagbloeding, onopgemerkt door de pijnstillers was de
oorzaak.
Herman was altijd bereid mee te denken en actief mee te werken. En hij deed alles met grote
inzet. Gedreven voor de liefde voor de natuur, en alles wat daar gebeurt. Daaraan te werken,
proberen te begrijpen en te beschrijven was Herman’s passie. We missen een goede collega en
een fijne vriend.
Ik wens Machteld en Herman’s kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het verwerken van het
verlies van hun vriend, echtgenoot, vader en grootvader.

Het gaat niet om namen, het gaat om het wezen der natuurobjecten en dit
wezen drukt zich uit door het verband, waarin zij staan, onderling en met de
dingen van hun omgeving.
H.J. Jordan. Uit: Hydrobiologie van Nederland. H.C. Redeke, 1948.

De tekst die Herman koos als motto voor zijn hoofdstuk over Diepe Meren, en die de familie ook
gebruikte voor de rouwkaart. Het tekent Herman ten voeten uit.
Lowie van Liere
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NIEUWS SUBGROEPEN

Subgroep Realisatie
Helaas is Herman Wanningen gestopt als trekker van de subgroep. Gelukkig hebben we een
vervanger gevonden, en wel Gerwin Bonhof van het bureau Koeman en Bijkerk. Reinder
Torenbeek is nog wel actief als trekker van de subgroep.
Het afgelopen jaar (2007) zijn er geen activiteiten door de subgroep ontplooid. Gerwin en Reinder
zullen dit jaar wel actief aan de slag gaan. Een programma is nog niet gemaakt, maar het eerste
idee is om in 2008 twee locaties te bezoeken van de pilots “Waterberging-Natuur”. Zodra daar
meer over bekend is, zullen we alle leden van de WEW via de website informeren en voor
deelname aan de excursie per mail uitnodigen.
Verder kunnen leden altijd projecten bij ons melden die interessant zijn om met de subgroep te
bezoeken. We houden ons aanbevolen!
Gerwin Bonhof
Reinder Torenbeek

Subgroep Ecologie en Ethiek
De subgroep heeft in 2007 een vergadering over muskusratten georganiseerd, daarover is al in de
vorige Nieuwsbrief en op de website gerapporteerd. We zijn afgestapt van het bijhouden van
‘eigen’ subgroepleden. Als we in het vervolg een vergadering organiseren schrijven we alle WEW
leden aan. Het bleek dat we ook grote belangstelling trokken uit andere groepen in de
samenleving.
Naar aanleiding van onze verslaglegging over de herintroductie van de otter in Nederland op de
website is Bram van Liere gevraagd een artikel met evaluerende inslag te maken over de
herintroductie. Omdat Bram vanwege zijn drukke werkzaamheden geen tijd had heeft Lowie van
Liere dat geschreven, natuurlijk met back-up van coauteur Bram van Liere. Wanneer het artikel ‘De
herintroductie van de otter in Nederland met Argusogen bekeken’ in het blad Argus van De
Faunabescherming verschijnt, zullen we het op de website laten zetten. Plannen voor een
vergadering hebben we in 2008 nog niet. Wel blijven we het wel en wee van otters en
muskusratten volgen.

Subgroep Exoten
De subgroep exoten is in 2007 drie keer bij elkaar gekomen (15 februari, 24 mei en 1 november).
Daarnaast is op 13 december een themadag georganiseerd met als titel “Probleemveroorzakende
Exoten in de verschillende Sectoren”. De themadag was redelijk bezocht, zij het iets minder dan
voorgaande jaren. De acht inleidingen gaven aanleiding tot de nodige discussie en informatieuitwisseling, en er werden nieuwe werk-contacten gelegd, één van de hoofddoelen van deze
dagen.
Het ledenaantal is in dit jaar gegroeid tot 41 gewone leden en 15 agendaleden. Niet alle leden van
de subgroep Exoten zijn lid van de WEW. In de vergadering van 1 november hebben we afscheid
genomen van Rob Suijkerbuijk als secretaris. Hij wordt opgevolgd door Wil Tamis (CML). Er is een
nieuw vast agendapunt toegevoegd: Lopend onderzoek.
Casus-besprekingen en voordrachten bij de vergaderingen:
Lysbeth van Brederode (LNV): De Beleidsnota LNV Invasieve Exoten.
Ton Rotteveel (PD): Coördinerend Orgaan Invasieve Exoten (COIE).
Laura Meuleman (CML): Onderzoek naar ecologische risico-analyse-modellen.
Willem van Esch (CML): De Halsbandparkiet.
Roelf Pot: De Belgische website www.biodiversity.be.
Excursies: Dit jaar zijn er geen excursies gehouden.
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Een greep uit de overige activiteiten van (leden van) de subgroep Exoten:
Naast de organisatie van de themadag zijn de belangrijkste activiteiten in het jaar 2007 geweest:
• Diverse leden van de subgroep hebben de Beleidsnota Invasieve Exoten van LNV
becommentarieerd, en tevens deelgenomen aan de workshop daarover, die op 6 september
bij Naturalis werd georganiseerd.
• Op 24 februari gaf Rob Leewis een lezing getiteld: Import-Export, ter gelegenheid van de
Zeedag van Naturalis.
• Op 6 maart werd door enkele leden de subgroep deelgenomen aan de Muskusrattendag die
georganiseerd werd door de subgroep Ecologie en Ethiek.
• Op 6 juni werd door Rob Leewis deelgenomen aan een openbare discussie ter gelegenheid
van het jaarlijkse congres van de European Society for Environmental History (ESEH).
Gediscussieerd werd vooral over de verschillende percepties van het probleem in de VS, de
UK en vasteland Europa; tevens over diverse voorbeelden van “ecologisch imperialisme”.
• Workshop Noord-Brabant op 18 september over een aanvraag in het kader van Interreg IV
voor de aanpak van bedreigende soorten. Een aantal subgroepleden heeft hieraan
deelgenomen.
• Verschenen bij de KNNV: het boek “Biological Globalisation, Bio-invasions and their Impacts
on Nature, the Economy and Public Health”, door W. v.d. Weijden, R.Leewis en P. Bol.
• Er werd voortdurend gewerkt aan de website. Er waren SPAM-problemen, die nu echter lijken
te zijn opgelost. De soortenlijst wordt veel geraadpleegd, en van de mogelijkheid tot
interactieve discussie wordt veel gebruik gemaakt.
th
• Een aantal leden heeft actief deelgenomen aan de voorbereiding en organisatie het 15 ICAIS,
dat van 23-27 september in Nijmegen is gehouden. Daar zijn ook diverse voordrachten
gehouden door leden van de subgroep. Enkele leden zijn vervolgens betrokken bij de redactie
van een tweetal tijdschriften waarin de belangrijkste bijdragen van het symposium
gepubliceerd zullen worden.
• Een Britse firma (TCM) heeft via de Britse ambassade verzocht met ons te komen praten over
bestrijdingsmethoden in de praktijk. Verscheidene leden hebben zich voor dit gesprek
aangemeld. Daarna werd niets meer vernomen uit Engeland.
• LNV heeft een bijeenkomst gehouden in het kader van een project waarin een
informatiesysteem voor potentieel invasieve plantensoorten (in het kader van het FESprogramma Versterking Infrastructuur Plantgezondheid; Invasieve Plantensoorten) wordt
opgezet. Deze bijeenkomst werd bijgewoond en geleid door diverse leden van de subgroep.
• Met enige regelmaat worden we geraadpleegd door studenten voor hun onderzoek en door
bedrijven die met bestrijding van exoten te maken hebben.
• In november gaven diverse leden van de subgroep colleges aan studenten van de RU Leiden,
in het kader van de cursus over exoten.
Plannen voor 2008
Drie reguliere vergaderingen, de eerste op 6 maart in Utrecht; de andere twee data zijn nog niet
vastgesteld.
• 7 februari: organisatie en leiding sessie Exoten op de Wintermeeting van de NecoV, in
Antwerpen.
• 15 april: organisatie wetenschappelijk deel ALV van de WEW, te Yerseke met bijdragen van
het IMARES.
• In juni: workshop i.s.m. de STOWA, over zoetwaterkreeften in Nederland.
• 11 december: themadag Risico-analyse-methoden voor Exoten, in Rotterdam (NMR).
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Subgroep Sloten is wakker geworden
Na een aantal jaren van een sluimerend bestaan gaat de subgroep Sloten weer aan de slag!
Edwin Peeters & Henk Hoogenboom gaan u 1 à 2 keer per jaar uitdagen om mee te doen en mee
te denken met een programma gedrapeerd om een vierjarig wetenschappelijk onderzoek in sloten
dat uitgevoerd wordt door Wageningen Universiteit. Het onderzoeksproject heeft het acroniem
PLONS meegekregen, Project Langjarig Onderzoek Nederlandse Sloten.
PLONS
Uitgangspunten bij het onderzoek zijn dat nutriëntengehalten en gevoerd beheer en onderhoud
grote invloed hebben op het vegetatietype. En het vegetatietype op zijn beurt sturend is voor de
biodiversiteit en het zelfreinigend vermogen van sloten. Voorts wordt verondersteld dat bij kritische
nutriëntenconcentraties omslagen plaatsvinden van rijke gevarieerde levensgemeenschappen
naar waterpest gedomineerde gemeenschappen en van waterpest- naar kroosgedomineerde
gemeenschappen.
Het project PLONS bestaat uit 3 onderzoeken:
1.
Het onderzoek dat uitgevoerd wordt door Annelies Veraart richt zich op de
nutriëntenhuishouding en het zelfreinigend vermogen van slootsystemen.
2.
Het onderzoek dat uitgevoerd wordt door Jeroen van Zuidam richt zich op de manier
waarop het onderhoud de ecologische kwaliteit van sloten kan verhogen.
3.
Het onderzoek dat door Ralf Verdonschot wordt uitgevoerd richt zich op de
biodiversiteit van sloten.
Meer informatie over PLONS is te vinden op www.plons.wur.nl
De agenda
Naast het informeren over en het bediscussiëren van PLONS willen we u prikkelen met lezingen,
veldbezoek, discussies over actuele thema's. Thema's waaraan u behoefte heeft. Niet wij gaan
bepalen wat er op de agenda komt maar de leden bepalen de agenda.
Wij doen een voorzet, maar jullie bepalen!
Thema's om uit te kiezen:
1.
Baggeren en slootvuil, wat doe je er mee?
2.
Wetenschappelijk onderzoek aan sloten, waar, wat & hoe?
3.
De EHS in de polder is een lijstje van leuke plantjes en diertjes, of is het meer?
4.
Ratten en ander gespuis in de polder, wat moet je er mee?
5.
Betere waterkwaliteit leidt tot meer plantengroei. Is dat voorspelbaar?
6.
Sloten en de KRW, hoe doen jullie dat?
7.
De Flora&fauna wet in de polder, hoe ga je er mee om?
8.
Natuurvriendelijke oevers en wat er mis ging
9.
Vismigratie in de polder, hoe staat het er mee?
Jouw brandende vraag.
En wil je zelf een presentatie houden, heb je iets dat de rest van de werkgroep moet weten, ben je
boos en zoek je een uitlaatklep, heb je een artikel gelezen en wil daar over spreken, zit je
onderzoek in het slop en wil je advies, verdwijnen je natuurvriendelijke oevers in het niet, heb je
een plant of dier gevonden en heb geen idee wat het is of wil je er meer over weten, wil je een
spreker uitnodigen of heb je een geweldig idee of moeilijke vraag. Hiervoor is altijd ruimte op de
eerst volgende bijeenkomst van SLOTEN. Geef je voorkeur, opmerkingen en wensen door aan
Hoogenboom@tiscali.nl
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Subgroep KRW
Aspirant trekkers van de KRW werkgroep hebben in november 2007 een aantal vragen aan WEW
leden gemaild. Het betrof vragen over de meerwaarde die een KRW werkgroep binnen de WEW
zou kunnen hebben bovenop alle KRW fora die er op dit moment al zijn en een inventarisatie van
mogelijke onderwerpen.
In totaal zijn er negen reacties gekomen, waarvan zeven geïnteresseerde/positieve reacties en
twee reacties die aangaven geen interesse te hebben in een herstart van de werkgroep KRW.
Als mogelijke meerwaarde van een KRW werkgroep binnen de WEW werd
genoemd:
WEW als "luis in de pels";
kritische noot in het KRW veld;
werkvormen : workshops of discussie-bijeenkomsten, opstellen van onafhankelijke notities;
misinformatie/onzorgvuldigheid aan de kaak stellen;
schoon water voor ogen blijven houden;
praktische ondersteuning bij uitvoering maatregelen;
nuchtere kijk op 1e meetresultaten/kritisch kijken naar monitoring;
kritisch kijken naar geformuleerde maatregelen;
advies bij opstellen rapportages.
In de reacties werd het risico genoemd van vergadermoeheid in het KRW circuit. De twee
afwijzende reacties zijn hiervan een illustratie.
In december 2007 zijn de WEW trekkers samengekomen om te besluiten tot een vervolgstrategie.
Op grond van de binnengekomen reacties hebben we besloten om verder te gaan langs twee
lijnen:
1. de werkgroep als luis in de pels. Met name willen we ons de vraag blijven stellen wat de
meerwaarde van de KRW is voor de ecologische waterkwaliteit;
2. de werkgroep als forum voor kennisoverdracht
Ad 1: als uitwerking van deze lijn willen we een middag organiseren met als thema ''ambities voor
overig water'': op welke wijze wordt in den landen omgegaan met ambities en doelstellingen voor
overig water
Ad 2: als uitwerking van deze lijn willen we een bijeenkomst organiseren waarin we de vraag
stellen wat we hebben geleerd in het KRW traject tot nu toe en wat dat voor consequenties heeft
voor de SGBP-ronde in 2015.
Als werkgroeptrekkers willen we starten met de bovengenoemde activiteiten. Mochten er WEW-ers
zijn met andere ideeën horen wij dit graag. De uitnodiging voor de bijeenkomst over de ''ambities
voor overig water'' kun je op termijn tegemoet zien.
namens de Werkgroep KRW:
Stephan Jansen / Evalyne de Swart / Danneke Verhagen / Sebastiaan Schep
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PROGRAMMA ALV WEW
Datum: 15 april 2008
Plaats: Dorpshuis De Zaete
Korringaweg 3 teYerseke
Vanaf 10.00
10.30

Ontvangst met koffie

11.00

Lezing Prof. Dr. A. Smaal (IMARES): Introductie, ontwikkeling en
beheer van de Japanse oester
Lezing Dr. Ir. J. Wijsman (IMARES): Risico-analyse schelpdierimport

11.30

Huishoudelijke vergadering

Agenda Huishoudelijk deel
1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen.
•
Cadeautjes voor vertrekkende subgroepleden vallen onder verantwoording van het
DB. Trekkers kunnen voordragen, of iets anders voorstellen, maar wel vooraf.
•
Ledenlijsten komen niet meer voor iedereen toegankelijk op de website, maar wel via
aanvraag beschikbaar voor leden.
3. Verslag van de vorige ALV vergadering (Twiske 15 juni 2007, zie Nieuwsbrief).
4. Korte mededelingen van trekkers van de subgroepen, een uitgebreider verslag staat in deze
Nieuwsbrief.
5. Financiën, verslag over 2007 en begroting 2008 (zie Nieuwsbrief).
6. Verslag van de kascommissie.
•
Bas van der Wal en Herman van Dam
7. Benoeming nieuwe kascommissie.
•
Bas van der Wal treedt af, Herman van Dam blijft, een nieuw lid moet gekozen worden
8. Bestuursverkiezing
•
Volgende termijn penningmeester (had in 2007 moeten gebeuren) tot 2010 dus.
•
Volgende termijn voorzitter 2008-2011.
•
Secretaris blijft nog een jaar bij gebrek aan een vervanger, treedt af in 2009.
9. Volgende vergaderdatum
10. Cadeautjes voor vertrekkende subgroeptrekkers.
11. Statement van de WEW. Hoe ging het daarmee verder?
12. Voortgang project Waterschapsverkiezingen.
13. ‘Rondje projecten’, voorbereid door de voorzitter
14. Rondvraag.
15. Sluiting van de huishoudelijke vergadering.
12.30

Lezing C. Jacobusse (St. Het Zeeuwse Landschap): Natuurwaarden in de
Yerseke Moer in relatie tot peilbeheer en waterkwaliteit

13.00

Lunch

14.00

Excursie o.l.v. C. Jacobusse in de Yerseke Moer

??.??

Einde excursie

Aankomst treinen op Station Kruiningen –Yerseke: 10.08 en 10.37. Vervoer vanaf station naar
Dorpshuis wordt geregeld door IMARES met busjes, en indien nodig met particuliere auto’s.
Naar de Yerseke Moer eventueel met auto’s, maar lopen kan ook: het is ca. 3 km.

Nieuwsbrief 42
Pagina 10

VERSLAG ALV 15 JUNI 2007
Via de website hadden zich 73 leden aangemeld, waarvan er 6 zich met goede redenen omkleed
moesten afmelden. Via de website hadden 52 leden zich afgemeld, waarvoor dank. 41% van de
leden heeft dus gereageerd met een aan- dan wel afmelding, dat is een mooie score. 56 leden
waren uiteindelijk aanwezig op de vergadering. 11 leden, die zich aangemeld hadden, zijn dus
zomaar, zonder enige mededeling, weggebleven. Dat is geen mooie score. En niet erg passend bij
een jubileum.

1. Feestelijke opening door voorzitter Henk Hoogenboom
Welkom in de Rimboe. Dat is niet de naam van een potsierlijk televisie programma waarin de
draak wordt gestoken met domme Hollanders die iets lulligs doen met Mensen in de Jungle. Nee,
dat was de naam die de Zaankanters tientallen jaren geleden gaven aan dit terrein. Het was met
de boot nauwelijks toegankelijk door de enorme rietvelden en bomen die in dit moerasgebied
groeide. Mijn eerste vistochten maakte ik hier samen met mijn Opa. Het is nog steeds een mooi
gebied, ondanks of dankzij het beheer dat in de zorgzame handen is gekomen van zo’n beschaafd
heer als Jan Hylkema. Op zijn terrein zijn we vandaag te gast. Dank Jan
Ik hoop dat de leden van de WEW vandaag de zegen niet te veel van boven krijgen.
Ik ben blij met zoveel mensen, dat lukt niet elk jaar. Ik weet ook niet goed hoe dat komt dat u nu
met zo velen bent. Is dat omdat het tijd werd om weer eens met elkaar te spreken, omdat er een
fijne BBQ in het vooruitzicht ligt, het een niet te zwaar programma is met ruimte voor sportieve
beweging, om niet te veel te vergaderen maar vooral te genieten van dit gebied.
Of: Uit hebzucht. Het boek ligt op u te wachten en ik wil er één.
Welke reden er ook is, u bent van harte welkom.

2. Mededelingen
Noch vanuit het bestuur, noch vanuit de leden waren mededelingen.

3. Verslag van de vorige ALV (27 april 2006, Nieuwersluis)
Het verslag werd ongewijzigd vastgesteld.

Acties uit het verslag en wat er mee gebeurt is
Onder 3 Verslag vorige ALV
• Excursies, de evaluatie ervan gaat niet goed, te weinig mensen vullen het formulier in.
Reinder Toorenbeek is om actie gevraagd.
Actie is dat de enquête niet meer uitgevoerd zal worden. De ‘oude’ enquêtes blijven nog even op
de website staan.
• Subgroep Sloten, niets gebeurt. Op een oproep voor een nieuwe trekker was geen reactie.
Henk Hoogenboom onderneemt actie om de zaak weer vlot te krijgen.
Henk heeft Edwin Peeters bereid gevonden het trekkerschap over te nemen, en inmiddels is ook
een nieuwe aanzet gegeven op de website.
Onder 4 Subgroepen
• Actie Johan schrijft een wervend stukje om trekkers te vinden voor de subgroep TAP en stuurt
dat aan Lowie van Liere. De stukjes komen op de website (via Roelf Pot) en Lowie mailt dat
rond aan de leden.
Het is iets anders verlopen, maar het resultaat is dat er vier trekkers zijn van de subgroep TAP:
Mieke Moeleker, Johan Oosterbaan (contactpersoon), Bart Schaub en Barend van Maanen.
Onder 9 Jubileum
• Er zal een oproep voor verdere ideeën en betrokkenheid van leden bij het jubileum geplaatst
worden in de rondmailing zoals vermeldt bij punt 4 (actie Lowie).
Uitgevoerd, het leverde één (ik schrijf 1 !!!) reactie op. Bert Higler trad toe tot de feestcommissie.
Onder punt 11 Rondvraag
• Johan Oosterbaan van Delfland heeft een vraag gesteld aan Johan van der Molen: Delfland is
bezig met een meetnet biologische waterbeoordeling, maar heeft daar vragen over. Het
verzoek van Johan Oosterbaan zal ter via de sectretaris rondgestuurd worden, leden kunnen
daarop reageren. Voorgesteld wordt daar ook een discussiemiddag aan te besteden. Jeanine
Elbersen wil het stuk van Johan Oosterbaan krijgen, omdat ze het bij de subgroep KRW vindt
passen (actie Johan en Lowie)
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De actie is uitgevoerd. Ergens in het voorjaar is de vraag meegestuurd met een verslag van een
WEW bijeenkomst. De vraag had betrekking op het verschil tussen de richtlijnen voor
bemonstering volgens KRW en STOWA. We wilden nagaan welk effect dit verschillen in
bemonsteren had op de beoordeling. Uiteindelijk was de vraag niet actueel weer, omdat de KRW
richtlijnen aangepast zijn en overeenkomen met die van STOWA (info via Johan Oosterbaan).
•
Roelf Pot meldt het uitkomen van een bijgewerkte versie van de KRW Referenties en
Biologische Maatlatten. Ze komen op de STOWA website. In september moet er een
besluit genomen worden over belangrijke wijzigingen. Er komt een mailing zodra de
stukken beschikbaar zijn (actie Roelf).
De documenten zijn pas in februari verschenen en is een mailing over QBWat, waar de gegevens
in stonden.Ook de kunstmatige wateren zijn er inmiddels bij gekomen, wanneer ze op de STOWAsite staan volgt een rondmelding (actie Roelf en Lowie). Deze actie is mei 2007 uitgevoerd.

4. Mededelingen uit de subgroepen
Uitgebreide verslagen staan in de Nieuwsbrief.
De voorzitter spreekt een dankwoord uit aan Jeanine Elbersen, trekker KRW en daarvoor
medetrekker TAP. Zij heeft zich teruggetrokken vanwege haar drukke baan en druk huisgezin.
Jeanine heeft vele jaren lang met grote inzet vorm gegeven aan de subgroepen TAP en
themagroepen daarbinnen, en is de laatste jaren sterk betrokken geweest bij de oprichting en
begeleiding van de subgroep KRW en heeft dat op haar eentje jaren volgehouden. De WEW is
bijzonder erkentelijk voor wat ze in de subgroepen en het algemeen bestuur heeft gedaan.
Johan van der Molen is geëmigreerd naar Zuid Afrika. Hij doet nu onderzoek naar de primaire
productie in lagunes en moet zich daartoe tussen de krokodillen wagen. Johan is meer dan tien
jaar betrokken geweest als medetrekker, en later als enige trekker, van de subgroep TAP. Hij was
daarin erg enthousiast en heeft vele vergaderingen met mooie programma’s verzorgd. Als laatste
heeft hij, samen RIZA, NEN en STOWA, de symposia over Kwaliteitsborging opgezet. En daar
hebben we nu nog profijt van. Johan was een goede motor, en ook hem is de WEW bijzonder
erkentelijk voor alles wat hij gedaan heeft. We wensen hem veel succes en geluk toe in zijn verre
nieuwe carriére.
Maar er zijn nieuwe ontwikkelingen. Subgroep TAP wordt inmiddels geleid door een team van vier
personen: Mieke Moeleker, Johan Oosterbaan (contactpersoon), Bart Schaub en Barend van
Maanen. Voor subgroep KRW is ook een groep geformeerd: Danneke Bakker, Evalyne de Swart,
Stephan Janssen en Sebastiaa Schep. Allen van gerenommeerde adviesbureaus. Zij zullen de
subgroep KRW verder gaan sturen. Subgroep Sloten zal verder gaan onder leiding van Edwin
Peeters, maar hij wordt bijgestaan door Henk Hoogenboom. Misschien is dat een goede toekomst,
meerdere trekkers per subgroep, want voor één persoon is het trekkerschap toch wel een te zware
klus.

5. Financiën, verslag over 2006 en begroting 2007 (zie Nieuwsbrief 41)
Jan Hylkema meldt een algemene tendens naar meer donateurs met een gemiddeld hoger bedrag
per donateur. Verslag en begroting worden vastgesteld.

6. Verslag van de kascommissie (Bas van der Wal).
Op verzoek van het bestuur heeft de Kascommissie op 25 mei 2007de boeken over het
verenigingsjaar 2006 gecontroleerd. Doel van deze controle was om vast te stellen of de stukken
zoals die aan de ALV gepresenteerd zijn een getrouw beeld van de werkelijkheid geven. Mijn
indruk was positief. De penningmeester heeft op professionele wijze en met kennis van algemeen
geldende boekhoudprincipes de boeken gevoerd.
Enkele opmerkingen zijn:
Het is de Kascommissie opgevallen dat een meer persistente benadering van de donateurs en het
verruimen van de advies-contributiebedragen heeft geleid tot beduidend meer inkomsten dan in
het jaar ervoor. Opmerkelijk is dat in een aantal gevallen de donaties anoniem zijn.
Het verslag van de kascontrole over 2005 ontbreekt bij de stukken. Het verslag van de ALV van 27
april 2006 maakt echter melding van decharge van de penningmeester voor het boekjaar 2005.
Gedurende de afgelopen jaren is een groot positief saldo opgebouwd. (eind 2006 in kas: €
23.594). Daarvan staat het grootste deel (€ 19.979) renteloos op de girorekening. Het zou de kas
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van de WEW ten goede komen als een groot deel van dit bedrag op een spaarrekening wordt
gestort.
Met inachtname van het bovenstaande adviseert de Kascommissie de ALV de financiële stukken
over het verenigingsjaar 2006 goed te keuren en de penningmeester decharge te verlenen.
Met vriendelijke groet, Bas van der Wal, Ingelandslag 1, 2805 DL Gouda
Onder bijval van de vergadering wordt de penningmeester gedechargeerd.
Het is de eerste keer dat er in de WEW een schriftelijk verslag wordt gedaan door de
kascommissie, op voorstel van Lowie van Liere worden volgende kascommissies gevraagd dit zo
te blijven doen. Bas van der Wal blijft in de kascommissie, maar wordt daar volgend jaar in
bijgestaan door Herman van Dam.

7. Volgende vergaderdatum
Het voorstel om te vergaderen op een woensdag haalt het niet vanwege de vrije woensdagmiddag
van schoolkinderen. De volgende ALV zal gehouden worden op dinsdag 15 april 2008.

8. Benoeming van Ereleden van de WEW.
Ons, tot nu toe enige, erelid reikt de erelidmaatschappen uit aan drie andere medeoprichters van
de WBW, en zei daarbij (ongeveer) het volgende.
Beste Henk, en via Lowie beste Piet en Pieter. Jullie zijn werkers van het eerste uur.
Tot heden was er maar één erelid. Dat was een exclusief genoegen. Nu zijn er opeens vier. Dat is
driehonderd % meer of vierhonderd, dat weet ik nooit.
Piet Leentvaar was de eerste voorzitter, 40 jaar geleden, Pieter de tweede. Ik heb Piet Leentvaar
uitgenodigd, maar hij is snel vermoeid, heeft extra zuurstof nodig en bovendien gaan ze vandaag
met vakantie. Ik zal hem zijn oorkonde thuis bezorgen (actie Bert Higler). Pieter zit in Frankrijk en
kan er dus ook niet bij zijn. Lowie zorgt voor uitreiking aan hem (actie Lowie van Liere)
Wij waren de Werkgroep Biologische Waterbeoordeling en veel oppervlaktewateren waren veel
smeriger dan tegenwoordig. Veel waren overigens ook beter dan tegenwoordig. De Provincie
Limburg gebruikte het Saprobiën-systeem van Sladaček en dat was het dan wel. Wat later ging
Sjoerd Klapwijk aan de slag met Caspers en Karbe, waar jij, Pieter, ook nog interessante
bewerkingen van hebt gemaakt. Ik herinner me een grafiek, waarin je eutrofiëring en saprobiëring
met elkaar in relatie hebt gebracht.
Henk, jij was de eerste in Nederland die een regionaal waterbeoordelingssysteem op basis van de
macrofauna hebt gemaakt. Dat was een bijzonder origineel idee, want de macrofauna was in de
Hydrobiologische Vereniging een ondergeschoven kindje. Daar kon je niets mee, vond men.
Samen met Sjeng, waren we de enige drie leden die aan macrofauna werkten. Arme, misleide
jongens waren wij.
Het waren trouwens mooie tijden voor onderzoekers, want er was veel te ontdekken. Bij het
RIVON deden we de typeninventarisaties. Dan zei Piet Leentvaar: wat zullen we dit jaar eens gaan
doen, de duinmeren bijvoorbeeld en dan gingen we elke maand naar een serie duinmeren en
onderzochten plankton, chemie en macrofauna. Daarnaast blusten we brandjes: dat was
onderzoek in gebieden van Staatsbosbeheer waar een probleem was, zoals vissterfte
bijvoorbeeld. Je kwam op de mooiste plekjes van Nederland en omdat we meer in
natuurreservaten dan daarbuiten onderzoek deden, hadden we in het begin vaak een onjuist beeld
van het voorkomen van soorten in Nederland. Alsof het in alle beken ritselde van Helmis en
Calopteryx en dergelijke. De activiteiten van de Werkgroep Biologische Waterbeoordeling opende
ons al snel de ogen. Het proefschrift van Henk liet aan duidelijkheid over de Brabantse beken ook
al niets te wensen over. Zijn voorbeeld is later op veel plaatsen in Nederland gevolgd, zodat er
prachtige waterbeoordelingssystemen op regionaal niveau ontstonden. Ik denk aan de systemen
voor Overijssel (van Piet), Noord-Holland (van Henk v.d. Hammen, die we vandaag node missen),
Friesland (van Theo) en Zuid-Holland (van Harry) en veel andere benaderingen, waar bijna steeds
de macrofauna centraal stond. Je kunt er dus wel degelijk veel mee doen, en tegenwoordig wordt
dat ook algemeen aanvaard.
Het valt me op dat de nieuwe ereleden een zeer brede belangstelling hebben, zowel binnen de
biologie als daarbuiten. De illustraties op de oorkondes geven daar een paar voorbeelden van.
Ik heb veel geleerd van alle drie en ik vind het dan ook een plezierige eer, dat ik de documenten
van het erelidmaatschap, die door Lowie op creatieve wijze zijn vormgegeven, uit mag rijken. Jullie
hoeven nu geen contributie te betalen.
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Naast de oorkondes overhandigde Bert de nieuwe ereleden een porceleinen vis, een kunstwerk
van de Heemsteedse kunstenares Willemijn Faber.

9. Het 300e lid van de WEW.

e

Op 6 maart kon de secretaris aan het WEW bestuur melden dat het 300 lid zich had aangemeld.
Ingrid Schröders van de Stichting Wateropleidingen. Maar zij wandelt op dit ogenblik in de
Provence. En Agnes van Maenhout, die haar zou vertegenwoordigen, was plotseling verhinderd
vanwege haar drukke werkzaamheden. Henk Hoogenboom zal haar de oorkonde behorend bij het
e
300 lid en de ‘vis’ van Willemijn Faber overhandigen wanner ze weer terug is van vakantie (actie
Henk Hoogenboom).

10. Statement van de WEW
Ecologische integriteit vs bestuurlijke loyaliteit.
Ere die ere toekomt. Piet Verdonschot is de geestelijke vader achter het idee van het opstellen van
een statement namens de WEW. Ik heb lange tijd niet goed begrepen wat Piet nu eigenlijk
bedoelde met zijn oproep om een statement te maken. In zijn toelichting gaf Piet het volgende aan:
…….“Terwijl de doelstellingen van de KRW oorspronkelijk zuiver ecologisch zijn worden de GET
en GEP nu overgelaten aan Nationale en regionale beleidscircuits
Nu de kans daar is, om tegen de achtergrond van de KRW ecologisch richting te geven aan de
kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland denk ik dat de WEW een statement kan maken.
…….
……De WEW zou zowel aandacht (onder vakgenoten & in de media) moeten trekken als
ecologische doelen moeten neerzetten die richting gevend zijn (voor adviserend ecologen aan
bestuurders)………
……..Over het hoe, moet natuurlijk in bredere kring worden nagedacht. Maar met het ecologisch
kennispotentieel moeten we als ecologen toch kunnen omschrijven wat het Nederlandse
oppervlaktewater minimaal moet bevatten om een goede ecologische kwaliteit te krijgen………
……..Een bundeling, afstemming en homogenisering van deze kennis kunnen tot een soort
manifest leiden…..”
Dit idee raakt me. Piet signaleert iets dat ook ik om me heen zie gebeuren.
Het is niet zozeer de onafhankelijke wetenschappelijke kennis van het watersysteem dat vertelt
wat een goede waterkwaliteit is. Het zijn de beleids- en bestuurscircuits die bepalen wat de GET
en de GEP zijn. De ecologen mogen dat slechts onderbouwen. Wij zijn straks hun excuus Truus
als het niet aan de verwachting voldoet.
Veel ecologen werken in opdracht van de overheid. Direct als medewerker of indirect in opdracht
via een adviesbureau. Deze overheid of opdrachtgever vraagt een grote mate van loyaliteit van
hun medewerkers/opdrachtnemers. Maar hoe zit dat bij deze medewerkers met hun ecologische
integriteit? Hoe ga je met de politieke wensen van de overheid als ecoloog, beleidsadviseur,
opdrachtnemer om.
Worden de ecologen straks als de doelstellingen gehaald zijn maar de ecologische waterkwaliteit
nog nergens op lijkt niet als de boosdoener weggezet door de politiek. Worden we straks niet als
ondeskundig weggezet. Zijn de GET en GEP nu echt wel in termen van ecologen na te volgen
doelstellingen.
Kunnen wij áls ecologen ons vinden in de GET’s en GEP’s?
Moeten wij niet vrij van politieke doelstellingen zelf onze doelstellingen formuleren?
Is het boek “Wat er is als er water is” niet al een mooi begin?
Een statement namens de WEW kun je niet in klein comité maken, en al helemaal niet zonder de
leden daarover van te voren hun mening te vragen.
Mijn voorstel is om met een paar mensen na te denken over hoe het statement/ manifest zal
luiden. Dit aan de leden voor te leggen. En het daarna publiekelijk te maken.
En daar kwamen reacties op:
Nico Broodbakker vindt de stelling onzin c.q. te kort door de bocht. Hij bedoelt dat de ecologen in
het KRW-proces wel degelijk zuiver hun werk kunnen en moeten verrichten en aan moeten geven
wat met bepaalde maatregelen het hoogst haalbare is. Het is echter aan de algemene democratie
en niet aan de ecologen om aan te geven hoever ze wil gaan met het uitvoeren van maatregelen.
Als de maatschappelijk en ambitie laag blijkt te zijn zal het ook niet mogelijk zijn om hoge doelen te
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bereiken. Dat moet de keus zijn van de gemeenschap en niet van een groep ecologen hoezeer dat
ook aan hun (en zijn) hart gaat!
Gerard ter Heerdt: Als de politiek roept dat de gewenste ecologische kwaliteit niet gehaald wordt,
dan moeten ecologen protesteren. We moeten als het ware de stem van de natuur
vertegenwoordigen. In het spanningsveld loyaliteit met de bestuurders en wetenschappelijke
integriteit is het laatste belangrijker.
Roelf Pot is het uit het hart gegrepen. In een intercalibratie-overleg werd langdurig gediscussieerd
over verschillende ambitieniveaus. Iemand zei: Waarom zitten we hier eigenlijk? Wat is de
natuurlijke situatie en wat is de norm? Of verdedigen we hier een politiek statement? Daarna werd
uitsluitend over integriteit gepraat, wat zeker heeft geleid tot een beter resultaat van de groep.
Zuiver blijven denken, ‘ecologisch correct’, Keuzes geven voor hogere en lagere doelen, en het
management laten beslissen!
Natalie Manenschijn vindt dat we dit moeten aanpakken met het oog op de toekomst van de WEW.
Want naast het 'ecologisch belang’, is het ook een samenbundelende factor voor de werkgroep
Henk Hoogenboom: We moeten dit inderdaad als werkgroep doen, niet individueel.
Marianne Greijdanus meent dat we af moeten van ‘twee ecologen, drie meningen’ en moeten
toewerken naar een groepsstandpunt. Als je er samen achter staat sta je sterker.
Roelf stelt voor dat we er vandaag nog mee beginnen, praten erover tijdens de lunch, tijden het
middagprogramma en een flap-over neerzetten (laatste idee was van Reby Nijboer).
En dat is gebeurt, er werd gepraat, veel gepraat, er werd een flap-over neergezet, en na afloop
kwamen er mails binnen met leden, die zich opgaven voor een groep om het verder uit te werken.
Het vervolg komt er zeker aan.

11. Presentatie van het Jubileum boek
Henk Hoogenboom reikte het eerste exemplaar van het
jubileumboek ‘WAT ER IS als er WATER IS’ aan Peter Heuts.
Peter is de bedenker en initiator van het jubileumboek. Hij geeft
de redactie van het boek ook de ‘vis van Willemijn Faber’. Aan
het eind van de dag hebben alle aanwezigen het boek ontvangen.

12. Rondvraag
Er was niets voor de rondvraag.

13. Sluiting van de Algemene Ledenvergadering
Wetenschappelijk deel van de ALV
1. Introductie (Jan Hylkema, WEW)
2. Ontstaan en kwaliteiten van het Twiske (Ron van ’t Veer, Landschap Noord-Holland)
3. Kaderrichtlijnwater, Flora en Faunawet en het Twiske (Ben Eenkhoorn,
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)
Van het wetenschappelijk deel is geen verslag gemaakt. Jan heeft de sprekers bedankt en Ron
van ’t Veer het Jubileumboek overhandigt. Ben Eenkhoorn heeft dat al als lid en kreeg ‘De
Schoolplaat: In ons land. Beiden kregen de ‘vis van Willemijn Faber’.
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Feestelijk watergerelateerd middag- en avondprogramma
Het middag programma bestond uit een scala van activiteiten, begeleid door zeer deskundig
personeel van Recreatieschap Noord Holland. Hieronder volgt een fotografische impressie. Daarna
een feestelijke borrel en barbecue. Na afloop werden de boeken uitgereikt aan de aanwezigen.

THE MAKING OF WAT/ER/IS ALS ER WATER/IS
Alles begint met een idee. En dat idee kwam van Peter Heuts. Hij legde
het aan mij voor en samen benaderden we Bas van de Wal en het WEW
bestuur. Op 14 juli 2006 kwamen we (Bas, Peter en ik) voor het eerst bij
elkaar en benoemden onszelf tot redactiecomité, waarbij de
veelzeggende opmerking in de notulen stond: ‘Lowie heeft de meeste
tijd en zal voornamelijk uitvoeren’. Verder: ‘een boek over de ecologie
van watertypen met veel mooie plaatjes’. We benaderden schrijvers, die
allen direct toezegden, en vaak zelf medeschrijvers erbij zochten. Op 27
september kwamen we met de meeste van hen bij elkaar voor overleg.
Ik citeer uit de inleiding:
Bas van der Wal heet allen welkom en geeft een korte inleiding.
De aanleiding was de Kaderrichtlijn Water (KRW). Ecologische doelen voor ongestoorde
wateren zijn vastgesteld. Die zijn weinig inzichtelijk voor niet-ecologen. STOWA heeft een
boekje laten verschijnen: ‘Overzicht natuurlijke watertypen’ om de ecologische doelen te
‘vertalen’ in beelden. Waterbeheerders zijn nu bezig met niet-natuurlijke wateren. Doelen
worden wederom beschreven in biologische termen, maar de meeste mensen hebben
daar geen beeld bij. Er moet volgend de KRW een wisselwerking zijn tussen bestuurders
en ecologen om de doelen vast te stellen. Hoe zien die wateren er uit? WEW geeft een
voorzet met het te bespreken boekje; dat kan als model gebruikt worden voor de
discussie tussen ecologen en bestuurders. Het boekje wordt gekoppeld aan het 40 jarig
bestaan van de WEW.
We maakten basisafspraken over de inhoud van de hoofdstukken, waarbij de schrijvers in principe
zelf de illustraties zouden verzorgen. Als alternatief zouden de leden van de WEW worden
aangeschreven. 13 december 2006 kwamen we opnieuw bij elkaar, nadat iedere schrijver haar/zijn
hoofdstuk al had ingeleverd en verspreid onder de anderen. De redactie had vooroverleg en volgens
de notulen zei Bas o.a.:
Bas heeft ‘geen blij gevoel’ bij de teksten. Het is erg technisch, zakelijk en functioneel, ambtelijk
bijna, uitgezonderd het hoofdstuk van Pieter Schroevers. Enthousiasme voor het leven in en om
het water komt niet of vrijwel niet naar voren. Het moet liefde voor het ecologenvak uitstralen. Er
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moet verwondering uit spreken. De hoofdstukken gaan nadrukkelijk in op hydrologie, morfologie
etc., maar alles wat leeft moet enthousiaster beschreven worden. Er hoeft niet gestreefd te
worden naar volledigheid.
Eigenlijk was iedereen het ermee eens, en een volgend concept zou nog binnen een maand gereed
zijn. En als iedereen dat wil, dan is het ook ruim voor de deadline gereed. Vormgeefster Laila
Veerman van Shapeshifter deed een voorstel. In principe analoog aan de ‘Verkade albums’, maar
minder ‘blokkerig’. Wel met plakplaatjes en een plakstift. Het geheel in een mooie doos. En zo is het
geworden. Bert-Jan van Weeren ging de eindredactie verzorgen. STOWA werd mede-uitgever en
belangrijkste financier. WEW zal een bijdrage leveren. Verder gaat Lowie alle illustraties digitaal
aanvragen bij de leden van de WEW, ontvangen en rubriceren per hoofdstuk, waarbij de schrijvers
aangeven welke illustraties zij in ieder geval wensen. Ontbrekende plaatjes kunnen worden
aangeschaft. Drie oproepen heb ik gedaan via de www.wew.nu. Het kwam langzaam op gang, maar
geraakte als snel in een stroomversnelling en werd uiteindelijk gedurende een aantal weken een
volledige dagtaak. Ik ontving 1095 illustraties, en rubriceerde die in 35 folders; zodanig gecodeerd dat
de vormgeefster wist in welk hoofdstuk foto’s terecht moesten komen en dat ook onderwerp en maker
bekend bleven. Laila Veerman (http://www.shapeshifter.nl/pages/4a.html) heeft er 280 van gebruikt.
Voor zo’n 20 door de schrijvers aangegeven illustraties moesten we een beroep doen op
professionele fotografen. Allen (op 2 na, die betaalden we copyrights) zegden hun medewerking
belangeloos toe als ze het boek zouden krijgen. Dan komen de teksten, en gaat de redactie verder
met proefdrukken, correcties, plaatjes bekijken enzovoorts. In het weekend van - en op
Hemelvaartsdag werden vanaf het strand in Castricum telefonisch de laatste correcties doorgenomen
met Bert-Jan en Laila. En dan wordt het gedrukt, de plaatjes gesorteerd en in de doos gedaan. Mijn
mailbox was uitgebreid met 1310 mails over het boek en de illustraties. Op 15 juni 2007 presenteerde
Henk Hoogenboom het WEW jubileumboek op de feestelijke ALV.
Toen de verspreiding onder de leden. Uitgedeeld op de ALV aan de aanwezigen. De rest per post
versturen? 400 dozen met boek en plaatjes (32*32*4 cm en 1690 g) inpakken? Wie moet dat doen?
We hebben vier afhaaldepots ingericht, Theo Claasen in Leeuwarden, Roel Knoben en Niels Evers in
’s Hertogenbosch, Bas van der Wal in Utrecht en het WEW secretariaat in Haarlem. Daar konden
leden hun boeken ophalen. Op 20 december waren er 386 boeken opgehaald. 88 leden hadden hun
boek niet opgehaald. Dank aan de afhaaldepothouders en hun secretariaat voor hun inspanningen.
Het bestuur besloot tot een verzoek aan de leden wat we met de overige exemplaren zouden kunnen
doen. Daarop kwam welgeteld 3 reacties binnen : Jappe Beekman wilde het aan de Heimans en
Thijsse Stichting geven, Henk Hoogenboom aan Koninklijke Verkade en de Koninklijke Bibliotheek en
Lowie van Liere aan enkele ministers, die zich met water bezig hielden en aan enige relaties van de
STOWA en de WEW. ZKH Prins Willem Alexander en de Nederlandse ministers die we aanschreven
lieten weten geen tijd te hebben. Hulde aan Hilde Crevits, die ook de tijd vond een bedankje te sturen,
en zij heeft een zeer drukke agenda. Hieronder een korte fotopresentatie van enige van de
aanbiedingen.

Jacques Leenen (directeur van mede-uitgever STOWA) was vanzelfsprekend de eerste om het boek
aangeboden te krijgen.
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Heimans en Thijsse Stichting. Links: aanbieding aan voorzitter Matthijs Schouten. Rechts op de
voorgrond WEW erelid Pieter Schroevers. Rechter foto: Piet Roos determineerde direct de soorten op
de plaatjes, en schreef een recensie over het boek, die is te vinden op:
http://www.heimansenthijssestichting.nl/wateris.php

Hilde Crevits. Vlaams minister van Openbare Werken, Energie,
Leefmilieu en Natuur. Zij nam het boek in ontvangst na de presentatie
van het Vlaams Natuurrapport 2007 in Brussel.
Het boek is verder aangeboden/wordt aangeboden aan de Stichting
Vrienden Verkade Museum, de Stichting Behoud Cultureel Erfgoed
Verkade, Koninklijke Verkade, Peter Glas (portefeuillehouder
Waterkwaliteit van de Unie van Waterschappen), Gerard Dalhuisen
(voorzitter van de Directeuren van Waterschappen), Reinder Storm van
de Koninklijke Bibliotheek, Klaas van Egmond bij zijn afscheid van het
MNP, Niels de Pauw bij zijn afscheid als hoogleraar Aquatische
Ecologie van de Universiteit van Gent, Peter Goethals bij zijn aantreden
als hoogleraar Aquatische Ecologie van de Universiteit van Gent) en de
auteurs van het boek Desmids of the Lowlands Peter Coesel en Koos
Meesters. Natuurlijk zullen/kunnen er nog verdere aanbiedingen zijn,
maar dit is het voorlopig (12 februari 2008).
Deze foto’s en mogelijk foto’s van andere (en volgende) aanbiedingen zijn in een grotere resolutie te
zien op: http://www.mijnalbum.nl/Album=GB3JEABB

Reacties op het verschijnen van WAT ER IS als er WATER IS
17 juni 2007
1. De foto's die ik heb gemaakt zijn helaas echt niet om aan te zien. Verder was het een leuke
dag, met een supermooi en origineel boek. Vanmiddag heb ik lekker zitten plakken. Straks
misschien maar een pizza met korting halen, omdat ik de doos zelf meebreng! Herman van
Dam
18 juni 2007
2. Ik wil jullie graag complimenteren met en bedanken voor de zeer goed georganiseerde en erg
geslaagde WEW-dag afgelopen vrijdag. Het was aangenaam, leerzaam, gezellig, mooi, nuttig
en – in de tijd dat we buiten waren – ook nog droog (boven water). Han Kessels
19 juni 2007
3. Het was een fantastische dag! Leuk dat Marien en Maarten Gast (en later Luuc er ook nog
waren. Ik heb de plaatjes al ingeplakt en het ziet er een beetje uit als de Verkade-albums,
hardstikke leuk. Bert Higler
20 juni 2007
4. Heel veel dank voor het mooie STOWA boek dat ik op vanmorgen mijn bureau vond. Herman
vertelde tijdens thee dat je had een kopij voor mij gegeven. Ik ga ik rustig kijken naar de
inhoud – maar het plakwerk komt later. Ramesh Gulati
21 juni 2007
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5. Wat een schitterend boek hebben jullie gemaakt. Het is een genoegen om te bekijken (lezen
moet ik het uiteraard nog), vooral het idee met al die plaatjes vind ik prachtig. Past heel mooi
in mijn verzameling Verkade Albums. Als kind mocht ik ieder jaar voor mijn verjaardag een
van de Verkade albums van mijn opa uitzoeken. Machteld Rijkeboer
6. Ik vond het een heel leuke en gezellige dag. Mijn complimenten voor de organisatie en voor al
het werk dat nodig is om dit voor elkaar te krijgen. Rob Suijkerbuijk
25 juni 2007
7. Ik heb plaatjes ingeplakt. Het wordt inderdaad heel mooi. Bas van der Wal
27 juni 2007
8. Omdat ik toch in Groningen moest zijn heb ik het boek (vanwege de copyrights voor de
Koekkoekplaten) aan mevr. Wolters van Wolters-Noordhoff aangeboden.
Die hebben ook wel eens een boek uitgegeven. Ze vond het prachtig en heeft het heel
enthousiast laten zien aan verschillende collega's. Een stevig compliment van de vaklui.
Lowie van Liere
28 juni 2007
9. Het ziet er prachtig uit en het lijkt me erg leuk om de plaatjes in te plakken en het allemaal
nog eens beter te bestuderen. Hanneke Cusell
4 juli 2007
10. Mijn complimenten voor het mooie en
informatieve boek. Het is een goed
overzichtswerk geworden. Ik ben nauw
betrokken bij de uitwerking van de
KRW in Hollands Noorderkwartier. Wij
betrekken de gemeenten in het proces,
enkele gemeentemedewerkers zijn
zelfs projectleiders voor de uitwerking
van de detailanalyse voor grote
deelgebieden. Hun kennis omtrend
waterkwaliteit en processen die hierbij
een rol spelen is vaak zeer onvolledig.
Je raad al waar ik naar toe wil. Dit boek
zou voor hen ideaal zijn, omdat het in
eenvoudige taal is geschreven. Wij
hebben vorige week een KRW cursus
voor gemeentemedewerkers gegeven,
ik heb de indruk dat het ijzer nu heet is.
Ongetwijfeld betrekken veel meer
waterschappen gemeenten en anderen
in hun KRW proces. En ook binnen
waterschappen kunnen veel mensen die straks met de uitvoering bezig moeten gaan nog wel
wat kennis gebruiken. Ik kan me heel goed voorstellen dat dit boek, al dan niet in iets
aangepaste vorm (zonder plakplaatjes en geschiedenis hoofdstuk bv en met extra screening
op 'moeilijke' woorden) wordt ingezet als communicatiemiddel voor de KRW. Een mooie kans
om de WEW op de kaart te zetten!! In overleg met STOWA moet eea te organiseren zijn. Ik
zou nog wel wat exemplaren kunnen gebruiken, maar ga er vanuit dat jullie voorlopig
terughoudend zijn ivm beperkte oplage. Ben Eenkhoorn
11. Bedankt voor het prachtige boek. Dat wordt niet zomaar een uurtje plakken, maar een paar
avonden met het hele gezin denk ik. Kunnen we wel meteen al die mooie planten en beesten
goed leren kennen. Jaap Hofstra
12. Wil je hierbij ook nog even laten weten dat ik zeer onder de indruk ben van het prachtige boek
dat jullie gemaakt hebben. Heel boeiend qua tekst en uniek en gedenkwaardig qua uitvoering
en vormgeving. Iets mooiers in de geest van de WEW (eigenwijs, creatief en deskundig) kan
je je voor een jubileumboek niet voorstellen. Ronald Bijkerk
5 juli 2007
13. Hartelijk dank voor deze service. Heb de boeken opgehaald. Prachtig resultaat van al je
inspanningen! Bram bij de Vaate
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14. Dat was een leuke dag, de jaarvergadering van de WEW. Het werd ook steeds aardiger in de
loop van de dag. Het boek heb ik intussen bij elkaar geplakt. Gelukkig ben ik inderdaad met
pensioen, want je bent er toch wel een tijdje mee bezig. Alle plaatjes waren aanwezig, ik heb
er zelfs nog een paar overgehouden, die stuur ik naar je toe. Het voordeel van dat inplakken
is dat je ook alvast de bijbehorende tekst onder ogen krijgt. Het is een mooi boek, alleen het
hoofdstuk over de beken zou enige uitbreiding kunnen hebben. Wat mankeert eraan?
Allereerst maakt het hoofdstuk geen onderscheid tussen de laaglandbeken die door het
landbouwgebied van Nederland lopen en de kleinere beken in de heuvels. Die laaglandbeken
zijn meestal rechte afwateringssloten geworden met een beroerde waterkwaliteit. Daar is
waarschijnlijk niet veel meer aan te doen, maar het betreft wel 90% van alle beken. De
heuvellandbeken worden op dit moment opgeknapt. Dat kan wel weer iets aardigs worden,
maar dan moet je niet denken dat je een oude toestand herstelt. Het hoofdstuk miskent verder
de grote rol die watermolens hebben gespeeld in vroeger tijden, niet alleen op de Veluwe en
in Zuid-Limburg, maar ook in de laaglandbeken (Overijssel, Achterhoek, Brabant). Deze
molens waren de reden dat beken soms opgeleid en altijd opgestuwd werden, waardoor er
vruchtbaar slib bezonk in het overstroomde dal. De bedrijfsvoering van de landbouw had daar
wel voordeel van, maar was niet de oorzaak. De beekdalen zijn lang uitsluitend als hooiland
gebruikt (maden, meden, maten enz.). De waardevolle landbouwgrond was vroeger het
potentiële akkerland. Het is verder een miskenning van de werkelijkheid om het nut van de
sprengen te zien in het voorzien met schoon water van de daar later gevestigde wasserijen.
De Veluwe (papiermolens) en ook Zuid-Limburg (volmolens) zijn de vroegste industriële
gebieden van Nederland in de tijd voordat windenergie en turfenergie in de Hollandse steden
belangrijk werden. Tenslotte lijkt mij de aanbeveling om schaduwrijke beekoevers te
realiseren door bebossing iets wat alleen op kleine schaal haalbaar is, en bovendien
nauwelijks aansluit bij de vroegere (natuurlijke) situatie. Kees Meinardi
11 juli 2007
15. Ik wil jullie even complimenteren met het leuke boek. Ik had in eerste instantie een weerstand
dat het een plakboek was, maar ik ben er aan begonnen en ik moet zeggen dat ik het nu met
meer aandacht bekijk en lees. Er staat veel in wat we kunnen gebruiken om meer inzicht te
krijgen van de verschillende oppervlaktewateren. Miek Nooijen
12 juli 2007
16. Het boek is aangekomen, dank voor je moeite. Ik vind het een prachtig werk! Complimenten.
Evalyne de Swart
16 juli 2007
17. Wat een bijzondere productie heb ik van je mogen ontvangen! Echt heel origineel en ook
zeker gewaagt. Fraai ontworpen, ik vind het subtiele contrast van de twee kleuren wit op de
omslag boeiend. Het geeft het onderwerp iets chiques en kostbaars. Met reageren heb ik
even gewacht omdat ik ook de inhoud op me wilde laten inwerken. Maar ook die is heel
verhalend. Past bij het type publicatie. Ik hoop dat veel mensen echt overgaan tot het
inplakken van alle plaatjes of misschien nog beter: dat ze hun kinderen zover krijgen... Het is
een productie om trots op te kunnen zijn en ik hoop dat die reactie je al vanuit veel kanten ten
deel is gevallen. Bart Siebelink (via Bas)
1 aug 2007
18. Héél erg bedankt voor het boek. Ik vind het werkelijk prachtig, ook het inplakken van de
plaatjes! Voor mij nog mooier dan de Verkade-albums! Douwe Jonkers
2 aug 2007
19. Wat een verrassing, jouw bijdrage aan het jubileumboek van de WEW. Het ziet er leuk uit.
Maar ben nog lang niet klaar met plaatjes plakken. Ron Beenen
6 aug. 2007
20. Het jubileumboek heb ik via onze receptie ontvangen. Bedankt voor het afgeven! Het ziet er
mooi uit. Marco van Wieringen
6 aug 2007
21. Boek is mooi geworden. Zeker als je alle plaatjes hebt ingeplakt. Een heel ander gezicht
gelijk. Rianne Trompetter
17 sept 2007
22. Hartelijk dank voor het prachtige boek. En ook nog hartelijk dank voor het persoonlijk afgeven
van het boek. In mijn boek kloppen alle plaatjes. Hierbij ben je nogmaals van harte
uitgenodigd om eens bij ons op het lab te komen kijken. Sandra Redeker, ook namens
Patricia van der Salm en Yvonne Hondema
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19 september 2007
23. Ik heb alles compleet en niets dubbel, geheel rond dus, Marjolein Koopmans
25 september 2007
24. Ik ben inmiddels een trotse bezitter. Marco Kraal
1 oktober 2007
25. Met veel plezier alle plaatjes zitten plakken en de verhalen gelezen. Pracht boek. Ruurd
Maasdam
4 november 2007
26. Geweldig deze actie! Ik heb geen smeekbede maar wilde je alleen even laten weten dat het
gewaardeerd wordt met hoeveel enthousiasme dat mooie boek onder de mensen wordt
gebracht. Ik moet nog beginnen met plakken maar dat komt er wel een keer van. Esther van
der Grinten
1 december 2007
27. Door dat plakwerk kijk je toch nog weer beter dan in een gewoon fotoboek! Inderdaad iets van
de oude Verkade (voor mijn tijd!!), maar wel de "onze zeevaart (Haust-bisquit, dacht ik) en
iets met sportauto's (rizzla vloeitjes...???). Uit het hele boek ademt een liefde voor. Hier doen
we het voor!! Alle getallen over biodiversiteit ten spijt, deze ervaring (jij zat aan de gracht in
Haarlem??) die heeft ons gevormd en gemotiveerd om er aan te gaan werken. Boudewijn
Beltman
11 december 2007
28. Alle plaatjes geplakt en geheel gelezen. Mooi jubileumcadeau. Wil Tamis
23 december 2007
29. Eindelijk had ik eens tijd om alle hoofdstukken van Wat/er/is als/er/water/is eens goed door te
nemen. Het is een mooi, evenwichtig boek geworden. Op een enkele uitzondering na sluiten
de hoofdstukken goed op elkaar aan. Op een prettige manier komen zowel de al heel oude
veldkennis als de meer moderne, door moeizaam onderzoek vergaarde, moderne
systeemkennis aan de orde. Herman van Dam.
En daarmee sluit ik het af. Herman was de eerste en de laatste die reageerde in 2007.
Lowie van Liere
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BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER
Baten en lasten in 2007
Donaties
Het aantal donaties lag in 2007 lager dan dat van 2006. Er waren in totaal 36 donaties die 5.910 euro
aan inkomsten binnen brachten.
2003
2004
2005
2006
2007
44
45
38
50
36
Overige baten
De inkomsten uit rente is boven begroting.
Lasten
De lasten zijn lager dan begroot. Conform de begroting zijn er kosten gemaakt voor het 40-jarig
jubileum. De kosten voor de feestdag zijn aanmerkelijk lager dan begroot. Daartegen over staat dat
het bestuur akkoord gegaan is met een bijdrage aan een publicatie die gezamenlijk met de STOWA is
uitgegeven. Deze bijdrage van 5.000 euro staat onder de post themanummers. De totale kosten voor
de organisatie van de dag en het jubileumboek zijn binnen de begroting voor het jubileum gebleven.
Saldo Baten en Lasten
Het saldo van baten en lasten is dit jaar – 8.653 euro.

Begroting 2008
Voor de begroting van 2008 is met uitzondering van de uitgaven voor het 40-jarig jubileum in grote
lijnen uitgegaan van de uitgaven in 2007
Voorstel aan de ALV van 2008
• de begroting voor 2008 vast stellen
• de contributie voor leden voor 2008 vast stellen op 0 euro.
Jan Hylkema, Muiderberg 20 februari 2008.
Donateurs WEW 2007:

AJ Wagenvoort
Aqualab
Aquaterra Water en Bodem
Arcadis
Brachion-idee
Bureau Daslook
Bureau Waardenburg
Buro Kragten
DHV ruimte en Mobiliteit
Ecoquest
Gemeenschappelijk Waterschapslaboratorium
Grontmij Nederland I&M
Haskoning Nederland
Herman van Dam
Het Waterlaboratorium NV
Hoogheemraadschap
Hoogheemraadschap
Hoogheemraadschap Delfland
Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden
Hoogheemraadschap van Rijnland
KIWA
KNAW Limnologisch Instituut
NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland

Recreatie Noord-Holland
Roelf Pot
RWS corporate dienst
Sportvisserij Nederland
St. van Hall Larenstein
Stichting Waternet
Stichting Wellant
STOWA
Wageningen Universiteit
Waterschap Aa en Maas
Waterschap Brabantse Delta
Waterschap De Dommel
Waterschap Fryslan
Waterschap Hollandse Delta
Waterschap Hunze & Aa's
Waterschap Peel en Maasvallei
Waterschap Reest en Wieden
Waterschap Regge en Dinkel
Waterschap Rijn en Ijssel
Waterschap Rivierenland
Waterschap Roer en Overmaas
Waterschap Zeeuwse Eilanden
Waterschap Zuiderzeeland
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Financieel overzicht 2007 (bedragen in euro's) dd 8 februari 2008
Balans per 31-12-2007
Eigen vermogen
Bezittingen
Giro-rekening
11.241
Roparco-rekening
3.703
Voorraad themanummers
130
Vordering rente
87
Vordering themanummers
0
Te betalen
Totaal
15.161
Totaal

15.161

0
15.161

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

werkelijk 2007

begroot 2007

Werkelijk 2006

5.910
0
87
0
5.997

5.000
50
100
0
5.150

7.670
38
81
0
7.789

werkelijk 2007

Begroot 2007

Werkelijk 2006

22
0

35
0

22
0

0

100

0

8.322

15.000

2.581

185

50

0

328

400

110

Lasten
A. Kamer van Koophandel
1. Jaarlijkse bijdrage
2. Uittreksel
B. Nieuwsbrief
1. Drukkosten
C. Vergaderkosten/zaalhuur
1. ALV, bestuur, subgroepen
D. Portokosten
1. Algemeen
E. Attenties
1. ALV en subgroepen
F. Themanummers
Onvoorzien Themanummer
G. Briefpapier/folder/omslagen
1. Drukkosten
H. Web-site WEW
Z. Divers
Totaal

5.594

500

0

167
32
14.650

250
500
250
17.085

109
167
7
2.995

Saldo

-8.653

-11.935
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4.794

Begroting 2008
Baten
Donaties
Themanummers
Rente
Overig (1)
Totaal

Lasten
A. Kamer van Koophandel
B. Nieuwsbrief
C. Vergaderkosten/zaalhuur
D. Portokosten
E. Attenties
F. Themanummers
G. Briefpapier/folder/omslagen
H. Web-site WEW
Z. Divers
Totaal
Saldo

Begroting 2008

werkelijk 2007

werkelijk 2006

5.000
50
150
0
5.200

5.910
0
87

7.670
38
81

5.997

7.789

Begroting 2008

werkelijk 2007

werkelijk 2006

35
100
2.500
150
400
500
250
500
250
4.685

22
0
8.322
185
328
5.594
0
167
32
14.650

22
0
2.581
0
110
0
109
167
7
2.995

515

-8.653

4.794
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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

WEW-02

WEW-03
WEW-04

WEW-05
WEW-06
WEW-07
WEW-08
WEW-09

WEW-10
WEW-11
WEW-12
WEW-13
WEW-14

WEW-15
WEW-16
WEW-17
WEW-18
WEW-19
WEW-20

WEW-21

WEW-22

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)
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)
Biologische Waterbeoordeling. Een theoretische beschouwing. Pieter Schroevers, 1991. Een
uitgave van de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer.
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.
Levensgemeenschappen van brakke wateren, aanzet tot een beschrijving en bescherming.
Werkgroep Ecologisch Waterbeheer, werkgroep Brakke wateren. December 1995. prijs fl 10,Beken stromen. Leidraad voor ecologisch beekherstel. Verdonschot P. et al, 1995. WEW-06,
STOWA 95-03, Utrecht. (Verkrijgbaar bij firma Hageman Verpakkers, Zoetermeer)
Leidraad voor ecologisch beekherstel in discussie. Discussieverslag n.a.v. het concept: "Beken
stromen". Onder redactie van O.Driessen en P. Verdonschot, 1995.
Lijst van de Nederlandse Chironomidae. Alexander Klink en Henk Moller Pillot, mrt 1996.
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.
De aquatische levende rupsen van Nederland, proeftabel en autecologie. H. Vallenduuk, H.
Cuppen en G. van der Velde.
Inlaat van systeemvreemd water. Verslag van discussiemiddagen. Onder redactie van Jan
Hylkema en Ria Hunink, september 1997.
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.
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.
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.
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.
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.
Handleiding bemonsteringsapparatuur aquatische macro-invertebraten. Werkgroep
Standaardisatie Macro-invertebraten Methoden & Analysen. December 1999.
Handleiding bemonsteringsapparatuur aquatische macro-invertebraten. Werkgroep
Standaardisatie Macro-invertebraten Methoden & Analysen. Juli 2001.
Zeldzaamheid van de macrofauna van de Nederlandse binnenwateren. Onder redactie van
R.Nijboer & P. Verdonschot. Juli 2001.
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.
Geannoteerde standaardlijst van determinatieliteratuur voor Nederlandse aquatische macroinvertebraten. Werkgroep Standaardisatie Macro-invertebraten Methoden en Analyse (WSMMA).
Redactie Barend van Maanen en Ton van Haaren.
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

Uitgaven kunnen, voor zover beschikbaar, besteld worden, tegen kostprijs plus verzendkosten, bij de
penningmeester van de werkgroep.

