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VAN DE VOORZITTER

Verwonderen
Deze winter zat er in mijn achtertuin een ijsvogel bij de vijver. Hij zat te gluren, eerst op de oever,
daarna vanaf de schuur van de buren. “Geen vis” moet zijn conclusie zijn geweest, want hij was snel
weg en ik heb hem daarna nooit weer gezien. Waar komt zo’n beestje helemaal vandaan, dacht ik? Ik
woon midden op de Veluwe en veel oppervlaktewater in de buurt is er niet. Wonderbaarlijk. Kennelijk
struint een ijsvogel af en toe de omgeving in een wijde omtrek af, op zoek naar nieuwe
voedselwateren. Hetzelfde moeten reigers doen, want in die tijd zag ik ook een reiger bij mijn vijver.
Die bleef echter telkens terugkomen, en niet voor niets: Ik heb hem twee maal een kikker zien
verorberen. De vijver is relatief nieuw: ik heb hem ruim 3 jaar geleden gegraven. Beesten weten het
nieuwe watermilieu in de droge, bosrijke omgeving toch te vinden. En soms ook nog snel ook. Omdat
het grondwater bij mij meters diep zit, heb ik de vijver na aanleg met leidingwater gevuld. Letterlijk de
volgende dag zaten er ca. 10 schaatsenrijders op. Ook dit verwonderde me. Kennelijk vliegen die
beesten regelmatig (dagelijks?) rond, op zoek naar nieuwe leefgebieden.
In deze Nieuwsbrief staat een In Memoriam over Pieter Schroevers. Ik ken Pieter nog uit de tijd dat ik
mijn eerste baantjes bij het Rijksinstituut voor Natuurbeheer had. Eén van de uitspraken van Pieter
die ik me herinner is deze: “Natuur – in Nederland – is datgene wat volgt op menselijk handelen”. Het
verhaal over de kunstmatige vijver in mijn achtertuin klopt met deze benadering. We doen iets in het
milieu en de soorten die dan verschijnen; dát is natuur (althans: in Nederland kun je die benadering
hanteren). Dat brengt mij op twee gedachten.
De eerste is deze. We moeten op basis van deze benadering dus goed bedenken wat we moeten
doen. We zijn daar in het water- maar ook in het natuurbeheer druk mee bezig. Hoe zitten
ecosystemen in elkaar; wat zijn sturende factoren, want zijn randvoorwaarden voor soorten? De
achterliggende vraag daarbij is: “Wat moeten we doen?”. Op de themadag waarvoor deze Nieuwsbrief
gemaakt is, staat het beoordelen van processen centraal. Het is een thema dat door de leden van de
WEW gekozen is. Kennelijk leeft het onderwerp sterk. Als we weten hoe het werkt, weten we ook wat
we moeten doen. Ik doe daar van harte aan mee. Maar ik denk dat we ook wel eens niets kunnen
doen. Bij het vak Natuurbeheer dat ik in Wageningen volgde, was dat één van de
beheersmaatregelen: “Niets doen”. Om met Midas Dekkers te spreken: “Natuurbeheerders zouden
eens wat vaker de handen in de mouwen moeten laten”. Kijken wat er dan gebeurt.
Dat brengt me op het tweede punt. De soorten die na onze maatregelen verschijnen, komen
misschien niet altijd overeen met wat we wilden. Is dat erg? Volgens de Kaderrichtlijn Water en
Natura2000 wel. We hebben doelen gesteld in termen van soortgroepen of zelfs soorten met
gewenste aantallen. Ik denk dat als er andere soorten verschijnen, dat dat misschien ook wel goed is.
Dat is immers ook natuur. En ook mooi. We moeten ons daarover blijven verwonderen.
Reinder Torenbeek
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VAN DE SECRETARIS
Als kind was ik altijd al met natuur en water bezig. Mijn opa woonde in de polder en legde me uit wat
een wetering was en waar dat voor diende. Op school heb ik daar zelfs een spreekbeurt over
gehouden. Niet vermoedend dat ik ooit bij een waterschap zou werken en zoveel meer van het
watersysteem zou weten. We leven in een bijzondere periode. Er zijn veel zaken die ons huidige
leventje bedreigen maar ook kansen. Het kan op dit moment eigenlijk alle kanten op gaan. De vorm
waarin het nieuwe kabinet tot stand komt, speelt daar ook een rol in, net als alle nieuwe wetgeving die
op ons af komt. Het is daarom goed dat er een club mensen als de WEW is die “kritisch” meedenken.
In mijn buurt hebben we pas een nieuw natuurgebied gekregen. Dat was bijna geschrapt omdat
beoogd beheerder Staatsbosbeheer sinds een vorig kabinet niet meer vanzelfsprekend het beheer
van gebieden op zich neemt. Met de buurt hebben we ervoor geknokt om het gebied te behouden en
dat is gelukt. In mei is de opening. Waarom schrijf ik dit? Het blijkt dat we heel veel kunnen bereiken
als we de handen ineen slaan en samen werken om een doel te bereiken. Waarbij blijkt dat positieve
energie leidt tot meer positieve energie.
Dit jaar is mijn eerste jaar als secretaris van de WEW. Ik vond het mooi om mee te denken over de
doelen en missie van de WEW. De luis in de pels gedachte. Ik denk dat de WEW hier zeker een
belangrijke rol in vervult. Ook de WEW gaat met zijn tijd mee. Er is nu een nieuwe website en de
landelijke dagen proberen we thema gericht in te vullen en de leden daarin mee te laten denken. Zo
voelen ze zich mogelijk ook meer betrokken. Zeker belangrijk om ook de jeugd te trekken. Die denken
en handelen toch anders. Dat kan misschien nog beter. We zullen het zien. Voorlopig hebben we een
interessante themadag voor de boeg en is de belangstelling best groot.
Christa Groshart
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PROGRAMMA THEMADAG 20 APRIL 2017

Weer terug naar het beoordelen van processen?
Inleiding
De ecologische waterbeoordeling leunt sterk op de KRW. De KRW is een mooi systeem, maar niet
perfect. Bijvoorbeeld als we niet goed weten waardoor een bepaalde EKR-score wordt veroorzaakt, of
welke maatregelen nodig zijn voor een verhoging van de EKR. Naar welke andere zaken zoals
externe factoren, ecosysteemprocessen, functionele eigenschappen etc. moeten we kijken om tot een
beter begrip van onze wateren te komen? Biedt de methodiek van de ecologische sleutelfactoren
voldoende inzicht, of hebben we meer nodig? Deze dag gaan we met elkaar hierover in discussie.
Diverse sprekers met uiteenlopende achtergronden vertellen over hun onderzoek met betrekking tot
ecosysteemprocessen.

Praktische informatie
Datum: 20 april 2017
Locatie: UvA, Science Park 904, Amsterdam. Gebouw: C (hoofdingang), G en H (zie kaartje)
U dient zich voor deze dag op te geven via de website van de WEW (www.wew.nu/thema.php). De
inschrijving sluit op 12 april. De toegang is gratis, het maximum aantal deelnemers is 60.

Algemene routebeschrijving OV en auto:
http://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/faculteiten/content/faculteit-der-natuurwetenschappenwiskunde-en-informatica/locatie-en-contact/routebeschijving/routebeschrijving-fnwi.html
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Dagprogramma Themadag en ALV
Tijd Zaal

Onderwerp, spreker

10.0 uur C0.112
10.15 uur C0.112

Reinder Torenbeek (WEW): Opening en inleiding op thema.

10.45 uur C0.112

Piet Verdonschot (UvA): Van processen naar structuren, en terug?
Over de historie van het gebruik van processen bij de beoordeling. Ervaringen, kansen
en de toekomst.
Gea van de Lee (UvA): Waar staan we nu?
Over innovatie van de ecologische waterkwaliteitsbeoordeling. Respiratie,
decompositie en productie als functionele parameters.

11.15 uur

Pauze

11.45 uur C0.112

Aaike de Wever (Freshwater Biodiversity Platform): Ecologische kwaliteit en

12.15 uur C0.112
12.45 G2.10
14.00 uur G2.10

biodiversiteit in zoetwaterecosystemen: prioriteiten voor internationale
beoordeling volgens het "Essential Biodiversity Variables" concept
Hoewel zoetwaterecosystemen zwaar onder druk staan wat betreft de achteruitgang
van biodiversiteit, is het systematisch bestuderen en rapporteren volgens het concept
van “Essential Biodiversity Variables" niet ingeburgerd. Tijdens deze voordracht gaat
Aaike in op een aantal prioriteiten om deze systematische beschrijving op te pakken
voor aquatische systemen. Hierin legt hij de link met de ecologische
kwaliteitsbeoordeling.
Algemene ledenvergadering van de WEW o.l.v. Reinder Torenbeek

Lunch
Olivier Beauchard (Vlaams Instituut voor de Zee/NIOZ): Life-history strategies of

North Sea benthic macroinvertebrates: Typology and indication of beamtrawl fishing impacts
Life-history strategy is evidenced to be a central component to understand why some
benthic communities occur in some habitats and not in some others. The presented
work focuses on the implementation of multiple biological traits in the Dutch marine
benthology in order to respond to remaining gaps which prevent the emergence of
relevant ecological indicators, especially regarding MSFD implementation.

14.30 uur G2.10

15.00 uur G2.10
16.00 uur H0.08

17.00 uur
(H0.08)

Marloes van der Kamp (Witteveen+Bos) & Kees van Bochove (Datura ): Inzicht in

toestand, en processen?, door eDNA voedselwebanalyses
Datura heeft een nieuwe eDNA techniek ontwikkeld waarmee de samenstelling van
vrijwel het gehele voedselweb wordt blootgelegd. De aanwezigheid van de soorten
wordt zowel kwalitatief als kwantitatief geanalyseerd, waarbij de focus ligt op
functionele groepen. De resultaten uit een pilot zijn veelbelovend.
Bas van der Wal (STOWA): afsluitende discussie met aansluitend pauze
Gastspreker Klement Tockner (Freie Universität Berlin en Direktor des Leibniz-Instituts
für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB): An engineered water future?
In this presentation I will provide a inventory of future major engineering projects that
are either planned or under construction in freshwater systems worldwide. The main
goal is to raise awareness about the immense dimensions of and the challenges
associated with future megaprojects. Finally, I will discuss opportunities to mitigate the
consequences of megaprojects based on the lessons learnt from projects in other
infrastructure sectors.

Borrel
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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING

1. Opening
2. Notulen vorige ALV 27 mei 2017
3. Financiën
a. Financieel jaarverslag 2016
b. Verslag Kascontrolecommissie
c. Begroting 2017
d. Vaststellen contributie
4. Samenstelling bestuur. Voordracht nieuwe bestuursleden: Harry Boonstra, Martin Droog, Ralf
Verdonschot
5. Rondvraag
6. Sluiting

Parende waterjuffers (Coenagrionidae). Foto: Wouter Balster. Bron: www.wew.nu

Nieuwsbrief 51

Pagina 6

CONCEPT VERSLAG ALV 27 MEI 2016

Aanwezige leden:
Ernst Bokx, Frits Ebbens, Miep van Gijsen, Frank van Herpen, Nicole Janssen, Han Kessels,
Lowie van Liere, John Melis, Gabi Milder-Mulderij, Boy Possen, Roelf Pot, Ronald Bijkerk
(penningmeester), Reinder Torenbeek (voorzitter), Steven Verbeek, Jan Wanink, Michiel
Wilhelm, Marianne Wolfs
Overige aanwezigen:
Anja Baks, Doesjka Ertsen, Linde Gommers, Paul Hendriks, Francine van der Loop, Mark
Scheper, Marcel Tonkes, Lennart Turlings, Diliana Welink, Marien van Westen, Rink
Wiggers.
Wegens een uitgelopen ochtendprogramma is een verkorte agenda op de Algemene
Ledenvergadering doorlopen. De overige punten zullen in het najaar met het Bestuur en de
Stuurgroep doorgesproken worden en waar nodig op de eerstvolgende ALV.
1. Opening.
2. Financiën.
a. Het jaarverslag 2015 en de begroting 2016 worden door de ALV goedgekeurd.
b. De kascontrolecommissie (KC) heeft per brief haar bevindingen doorgegeven. De
kas wordt door de KC goed bevonden en stelt de leden voor de penningmeester
decharge te verlenen. De ledenvergadering gaat daarmee akkoord. Miriam
Collombon treedt reglementair af als KC-lid. Als nieuw lid voor de KC naast Erik ten
Winkel, meldt zich Michiel Wilhelm.
c. De contributie wordt vastgesteld op € 0,00.
3. Samenstelling bestuur. Het bestuur draagt Christa Groshart voor als opvolger van Ellis
Penning voor de functie van secretaris in het Dagelijks bestuur. De ledenvergadering gaat
met dit voorstel akkoord.
4. Rondvraag. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt
5. Sluiting.
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BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER
In het financieel verslag over het boekjaar 2016 zijn alle baten en lasten opgenomen die
betrekking hebben op dit boekjaar, ongeacht de datum van betaling of ontvangst.
Baten
De baten van de WEW komen voor het overgrote deel voort uit donaties. Kleine overige
inkomsten (minder dan vijf procent) halen we uit rente en, incidenteel, uit entreegelden van
niet-leden en de verkoop van themanummers . Het bedrag aan donaties in het boekjaar
2016 bedroeg 4.395,- Euro en is bijeengebracht door 24 donateurs. Het gedoneerde bedrag
is twintig procent lager dan begroot.
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Gemiddelde donatie (Euro)

Aantal donateurs

Het aantal donateurs in 2016 is lager dan in de voorgaande jaren, maar het gemiddelde
bedrag per donatie is nog steeds relatief hoog. En evenals in de voorgaande jaren konden
we voor vergaderingen van het bestuur en de stuurgroep in 2016 gratis gebruik maken van
de faciliteiten geboden door STOWA en Waterschapshuis.

De WEW bestaat bij de gratie van
trouwe donateurs. Door fusies
neemt het aantal donerende
instellingen af en niet alle
instellingen doneren elk jaar. In het
jaar 2016 ontvingen we weinig
donaties, maar door een
genereuze gift van één van de
donateurs en lagere lasten was het
financieel toch een positief jaar.

0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Jaar

Lasten
De lasten over het boekjaar 2016 zijn 46% lager dan begroot. Dat komt door geringere
uitgaven op vooral de posten bijeenkomsten en de uitgave van themanummers.
In Bijeenkomsten/Excursies en Attenties zijn voor het boekjaar 2016 de kosten gesommeerd
voor de gecombineerde themadag "Van de wal in de sloot en andersom", op 26 mei langs de
Drentse Aa, voor een verbinding tussen water- en natuurbeheer.
In Website zijn de kosten opgenomen van de restiling van de website van de WEW.
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Resultaat
Het boekjaar is afgesloten met een batig saldo van 1.139,- Euro.
Balans
Het eigen vermogen van de WEW is in 2016 toegenomen met 1.139,- Euro, tot een bedrag
van 29.895,- per 31 december 2016. Hiervan staat 20.000,- op een ASN spaarrekening.
Donateurs
Er zijn in 2016 twee nieuwe donateurs toegetreden, RAVON en Eurofins Omegam, de
laatste als gevolg van een bedrijfsovername. Van de 24 donaties zijn 17 afkomstig van
donateurs die de WEW ook in 2015 ondersteunden. In de afgelopen vier jaar heeft de WEW
van 47 verschillende instellingen een donatie mogen ontvangen. Hiervan hebben 16
instellingen in de periode 2013-2016 jaarlijks een bedrag aan onze vereniging geschonken
of de WEW op andere wijze ondersteund en 9 instellingen slechts één jaar niet. Op de
WEW-site is een overzicht te zien van donateurs in de periode 2013-2016.
Begroting
De begroting voor 2017 is opgesteld vanuit de wens om geen, of hooguit een bescheiden
verlies te leiden, met een blik op de werkelijke kosten en baten in 2016 en voorgaande jaren.
Er is rekening gehouden met voorgenomen uitgaven voor reeds geplande bijeenkomsten en
een mogelijke aanpassing van de website.
Voorstel
Het voorstel aan de ALV is:
- om de begroting voor 2017 vast te stellen;
- om de contributie voor leden voor 2017 vast te stellen op nul euro.
Haren, 7 maart 2017 Ronald Bijkerk
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Balans per 31 december 2016
Activa
Betaalrekening
Spaarrekening
Voorraad themanummers
Nog te ontvangen
Totaal

Passiva
8049
20000
0
1875
29924

Eigen vermogen

29895

Nog te betalen
Totaal

30
29924

Toelichting
Nog te ontvangen:
Nog te betalen:

In 2017 ontvangen donaties voor het boekjaar 2016
Te verwachten rekening bankkosten 4e kwartaal
2016

Begroting 2017
Begroting

Werkelijk

Werkelijk

Werkelijk

2017

2016

2015

2014

Donaties
Rente
Overige
Totaal baten

4400
100
0
4500

4395
111
0
4506

5120
165
1680
6965

6545
145
0
6690

Lasten
Kamer van Koophandel
Bijeenkomsten/excursies
Bestuursvergaderingen
Reiskosten

0
2000
100
0

0
1025
0
0

0
1711
0
0

0
3267
76
51

Attenties

200

175

0

86

Themanummers
Porto- en kantoorartikelen
Website
Bankkosten
Overige kosten

0
0
500
120
0

0
0
2050
116
0

0
0
62
113
0

2000
0
5870
104
0

Totaal lasten

2920

3366

1885

11454

Resultaat

1580

1139

5080

-4764

Baten
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Benedenloop van de Dnistr (Ukraina). Foto: Reinder Torenbeek. Bron: www.wew.nu
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VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE

Nieuwsbrief 51

Pagina 13

IN MEMORIAM PIETER SCHROEVERS (1930 – 2016)

Op 9 december 2016 overleed Pieter Johannes Schroevers, medeoprichter en oud-voorzitter
van de Werkgroep Biologische Waterbeoordeling (WBW), de voorganger van de Werkgroep
Ecologisch Waterbeheer.

Pieter werd als de helft van een tweeling geboren in Oude Niedorp, waar zijn vader
schoolhoofd was. De liefde voor natuur en muziek is met veel enthousiasme door zijn vader
en moeder (onderwijzeres) aan hem en zijn drie broers overgebracht. Zijn vader is zelfs op
latere leeftijd nog biologie gaan studeren. Toen Pieter zeven jaar was verhuisde het gezin
naar Schagen en tien jaar later naar Alkmaar.
Als lid van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN) begon hij een
plantensociologische inventarisatie van de duinen tussen het Zwanewater en Petten, waar
later de kernreactor zou komen. Het was zijn werkstuk voor het eindexamen aan de HBS te
Alkmaar, dat ook als rapport van Staatsbosbeheer zou verschijnen. In NJN-verband ging hij
vaak op pad naar moerassige gebieden in binnen- en buitenland en schreef daar veel over,
niet alleen in jeugdbondsblaadjes, maar bijvoorbeeld ook in het Nederlandsch Kruidkundig
Archief (De Buitengeulvallei op Texel). Dat was mede een opstap naar de studie biologie
aan de Gemeentelijke Universiteit in Amsterdam.

Pieter Schroevers (1990)
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Als werkstudent deed Pieter voor de Stichting Onderzoek Levensgemeenschappen een paar
zomers vegetatie-onderzoek aan oude rivierlopen. Onder supervisie van professor Jacob
Heimans, destijds de sieralgenkenner bij uitstek, deed hij een doctoraalonderzoek naar de
taxonomie en ecologie van het sieralgengeslacht Closterium in Nederland en raakte hij
geïnteresseerd in het fytoplankton. De kneepjes van dit vak leerde hij als assistent van
Th.G.N. Dresscher, die bij de Amsterdamse GGD de biologische kwaliteit van het
grachtwater onderzocht.
Met deze kennis kon hij begin jaren zestig als fytoplanktonspecialist aan de slag bij het
RIVON (Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek ten behoeve van het Natuurbehoud),
destijds een afdeling van het Staatsbosbeheer, waar Piet Leentvaar en Bert Higler al de
afdeling Hydrobiologie bemanden. Het was een voorloper van instituten als RIN
(Rijksinstituut voor Natuurbeheer) , IBN-DLO (Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek),
Alterra en Wageningen Environmental Research. In die functie deed hij typologisch
onderzoek in verschillende Nederlandse wateren en schreef daar ook over, vaak in
rapporten met veel tekeningen, om zijn waarnemingen goed te documenteren. De directeur
van het RIVON, prof. dr. M.F. Mörzer Bruijns, gaf zijn medewerkers heel veel vrijheid, waar
Pieter dankbaar gebruik van maakte.
In die tijd waren op diverse plaatsen in Nederland, zoals het RIZA (Rijksinstituut voor
Zuivering van Afvalwater), de Inspectie der Visserijen en de Provinciale Waterstaat van
Limburg, de GGD en de Gemeentewaterleidingen van Amsterdam hydrobiologen werkzaam,
die echter geen gemeenschappelijke taal en beoordelingssysteem hadden. Ir. Marien de
Ruiter en ir. Maarten Gast van het ingenieursbureau DHV misten dit in hun werk en riepen
de eenlingen bij elkaar. Op 30 juni 1967 kwamen ze op het RIVON bijeen, wat de start zou
zijn van de Werkgroep Biologische Waterbeoordeling (nu de Werkgroep Ecologisch
Waterbeheer). Pieter werd al snel benoemd als voorzitter, vanwege zijn kennis, ideeën en
visie. Hij werd gezien als de theoreticus die eenheid kon brengen in de veelheid van
bestaande (ad-hoc) beoordelingssytemen. Het aantal leden nam voortdurend toe en er
werden gemeenschappelijke bemonsteringen uitgevoerd om de resultaten van de
beoordelingen te kunnen vergelijken. Pieter stelde voor om de bevindingen vast te leggen in
een handboek. Zelf was hij daarmee begonnen met zijn ‘handleiding voor de beoordeling
van water aan de hand van plantaardige mikro-organismen ‘(1971). Het handboek
verscheen in 1977 onder redactie van Lou de Lange en Marien de Ruiter. Pieter
coördineerde hierin weer het hoofdstuk over de microfyten. Het handboek gaf een goed
overzicht over biologische beoordelingsmethoden, maar het was geen geïntegreerd systeem
voor het beoordelen van de waterkwaliteit in alle watertypen met alle relevante groepen van
organismen. Het was een grote stimulans voor de toepassing van biologische methoden in
het waterkwaliteitsonderzoek en een belangrijke voorloper van latere systemen
(http://www.wew.nu/bw40).
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Pieter was niet het type van de hydrobioloog die zich beperkte tot zijn eigen specialisme. Zijn
ontwikkeling is goed te volgen in de lijst van publicaties aan het einde van deze bijdrage. In
zijn opstel over saprobie in 1988, verschenen in de gedenkbundel naar aanleiding van het
overlijden van zijn leermeester Dresscher, schreef hij over zichzelf: ‘De hele lijn van mijn
ontwikkeling, eerst als hydrobioloog, dan als landschapsoecoloog; om tenslotte als
"oecosoof" gebrandmerkt te worden, is er door getekend. In het Brabants/Limburgse
Peelgebied ontdekte ik de tegenstelling tussen interne en externe krachten. In NoordwestOverijssel zag ik bevestiging van die ervaring. Daar leerde ik ook de "ruimtelijke dialektiek"
zien, de omstandigheid, dat iedere gradiënt onderdeel is van een andere gradiënt; die op zijn
beurt weer onderdeel is – ad infinitivum; zodat iedere interpretatie gekleurd is door
schaalkeuze. Dat is belangrijk, want het leert je op een andere manier tegen afgrenzing van
oecosystemen te kijken, het geeft meer begrip over wanneer je iets nu inwendig of uitwendig
moet noemen. Die overweging voerde mij haast vanzelf tot de landschapsoecologie; want
het werd een zaak om mijn eigen ervaringen eens te toetsen aan die van anderen, die met
heel andere schaalkeuzes omgingen; vegetatiekundigen, geomorfologen, fysisch geografen.
En als je eenmaal zo ver bent, is de stap naar een volgend echelon haast vanzelfsprekend:
het zoeken naar de aard van dat stuur, het inbrengen van je model in een geheel, dat
sociale en economische aspekten ook erbij betrekt. Ze noemen je· dan dus “oecosoof", en in
zekere zin kun je daarmee instemmen. Je houdt je bezig met de vraag naar het landschap
van morgen, zoals dat je door de ontwikkeling van vandaag wordt gegund; en over de
manier waarop het denken over water daarin een plaatsje zou kunnen krijgen. Saprobie is in
deze overwegingen te zien als een uitingsvorm van iets veel meer omvattends, iets wat de
grenzen van het water ruimschoots overstijgt. Het begrip is "ingeschrompeld", het vormt in
het komplexe beeld dat je voor ogen staat maar een klein onderdeeltje. Maar het is wel een
wezenlijk onderdeeltje; een indicatie van iets, wat bij ons denken over de toekomst veel
gewicht in de schaal legt.’
Intussen gingen aan universiteiten en onderzoekinstituten de ontwikkelingen in causaalanalytische richting, ten koste van de holistisch-interpreterende weg, die Pieter voorstond.
Hij had daarover regelmatig discussies met vakgenoten, zoals die met Sikko Parma over
watertypologie in het Vakblad voor Biologen in 1967 en 1968 en over de theorie van
waterkwaliteit en –beoordeling met Wim van Vierssen in 1987. Daardoor voelde hij zich op
den duur meer landschapsecoloog dan hydrobioloog en was dan ook betrokken bij de
oprichting van de Werkgemeenschap Landschapsecologisch Onderzoek in 1972. Hij
speelde een belangrijke rol bij de theorievorming, die in 1982 resulteerde in het boekje
‘Landschapstaal’.
Naast pionier op het gebied van de biologische waterbeoordeling was Pieter ook aktivist. In
1970 was hij samen met zijn vrouw, Dolle Mina Marieke Schroevers, betrokken bij de Week
van de Aarde, georganiseerd door Aktie Strohalm, die wees op de samenhang tussen
milieuproblemen en het groeiaspect in het productiesysteem. In 1971 was hij medeoprichter
van de Stichting Aarde, een samenwerkingsverband van mensen uit de reclamewereld en
Strohalm. De Stichting gaf voorlichting over verschillende aspecten van milieubederf door
middel van het plaatsen van advertenties en het verspreiden van affiches. Namens de
Stichting Aarde, had Pieter zitting in de Raad voor Milieudefensie (RMD), bij de TweedeKamerverkiezingen van 1971 stond hij kandidaat voor de Kabouterpartij. Hij was ook lid van
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de Stroomgroep Stop Kalkar en de Werkgroep Kritiese Biologie; hij hield lezingen en schreef
artikelen. Vijfentwintig jaar later werden Pieter en medeoprichter Willem Hoogendijk van
Strohalm door de VPRO geïnterviewd over het ontstaan van Strohalm in 1970, met het
streven om het milieuprobleem in tegenstelling tot de al bestaande milieubeweging politiek te
vertalen en het gedachtegoed dat het energiegebruik door de groei-economie ten koste
gaat van de natuur. Het gesprek is nog steeds te beluisteren via
http://www.vpro.nl/speel~POMS_VPRO_504008~ovt~.html.
Zijn activiteiten voor Aktie Strohalm stonden vaak op gespannen voet met zijn werk bij een
instituut dat destijds werd geleid door professoren die loyaal waren aan hun opdrachtgever:
hetzelfde ministerie waar Pieter veel kritiek op had. Dat leidde wel tot spanningen, die nog
groter werden toen het RIN begin jaren negentig opging in het IBN-DLO, de financiering
vanuit het ministerie verminderde en de medewerkers zelf het geld moesten verdienen met
praktische projecten, die direct toepasbare resultaten opleverden.
In 1990, zestig jaar oud, kreeg Pieter daarom de gelegenheid afscheid te nemen van het
instituut. Ik droeg daar een collage voor van de titels (cursief gedrukt) van publicaties en
opstellen van Pieter: ‘Gelukkig leerde je me de fout van de natuurbeschermingsgedachte en
op welke paarden men niet moet wedden. In een Kabouterkrantfilosofietje vernam ik over de
beperktheid van de technologie. Zin en onzin in de wetenschap werd me duidelijk. De door
techneuten bepleite bouw van waterzuiveringsinstallaties illustreerde slechts de stelling groei
schept groei. Is milieubelasting daarom zinvol? Ik vroeg me daarom af: waar ligt de grens
van mijn deskundigheid? Bij mijn gezond verstand! Met de moeilijke biologische
waterbeoordeling valt het nogal mee als je beschikt over een ecologisch kwaliteitsconcept.
Na zijn vroege pensionering had hij tijd voor het dirigeren van een huiskamerkoortje, zo’n
stuk of tien oude vrienden en vriendinnen. Een kleine tien jaar geleden mocht ik meezingen
en dat was een heel speciale ervaring. Samen rond zijn klavecimbel, beschilderd met
afbeeldingen van zijn geliefde microscopische sieralgen, zingend uit een door hem
samengestelde bundel van vaak eeuwenoude liederen, door Pieter zelf vaak
overgeschreven van het origineel of door hem gearrangeerd.
Verder ging hij nog door met activiteiten op het gebied van natuureducatie en het geven van
lezingen voor studenten. Hij schreef nog een theoretische beschouwing over biologische
waterbeoordeling, die werd uitgegeven door onze werkgroep. Zijn tekentalent liet hij zien in
een boekje over een voetreis naar Santiago de Compostella. Zijn laatste schrijfsel voor het
publiek was een ecosofisch opstel in het jubileumboek van de WEW (2007) over de ogen
van de forel en zeldzame kiezelwieren als indicatoren voor de waterkwaliteit. Toch weer
terug bij af.
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Selectie van publicaties
Pieter was een echte veelschrijver. Hij was gespecialiseerd in allerlei ongepubliceerde
notities, waarin hij zijn talrijke ideeën ongecensureerd kwijt kon. Maar veel van deze
geschriften vonden toch wel hun weg naar tijdschriftartikelen en symposiumverslagen. Een
kleine selectie staat hieronder. Veel van zijn ruim 600 publicaties en ongepubliceerde
opstellen zijn te vinden in het archief van de Heimans en Thijsse Stichting. In het archief van
het Instituut voor Sociale geschiedenis zijn stukken over zijn maatschappelijke activiteiten
opgenomen. Meer informatie over Pieter Schroevers en zijn gedachtengoed is te vinden op
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pieter_Schroevers en
https://nl.wikipedia.org/wiki/Functionele_natuurvisie.
1948
1951
1962
1963
1964
1964
1964
1965
1965
1966
1966
1967
1967
1967
1968
1968
1969
1970
1970
1970
1971
1971
1971
1972
1972
1972
1972
1973
1975
1975

Verslag van het Sjockampje in '48 op Voorne. Kruipnieuws 10(/3): 3-11.
De structuur van het plantendek der Buiten-Geulvallei. Nederlandsch Kruidkundig Archief 58: 176-191.
Eutrofiëring in een Drentse heiplas: Het Mekelermeer. De Levende Natuur 65: 221-228.
Vindplaatsen van Microthamnion strictissimum Rabenh. in Nederland. Gorteria 1: 133-137.
Vervuiling van de Hierdense beek blijft een netelige zaak. De Sportvisser 12(11): 340.
De betekenis van het planktononderzoek voor de natuurbescherming. SSB Bulletin. 3p.
(met S. Segal): The economic significance of the phytocenological research in the Marsh-regions of the
Netherlands. Proceedings of the MAR Conference : 260-266.
Hydrobiologische waarnemingen in Noord-West Overijssel. Het bezinkingsplankton van het Kippenest bij
Wanneperveen. Biologisch Jaarboek Dodonaea 33: 267-342.
(met E.E. van der Voo) Een tweede vindplaats van Sphagnum riparium Angström in Nederland. Gorteria 2: 77-87.
Kontakt zwischen oligotroph und eutroph in einem Hochmoorgebiet. Verhandlungen der Internationalen
Vereinigung für Limnologie 16: 612-618.
Some observations on micro-coenoses in a bog region influenced by man. Wentia 15: 163-190.
De microcoenosen binnen en buiten de Krabbescheervegetatie van Venematen, Vossebelt, Dirkswijde en
Mastenbroekerkolk. Mededelingenblad van de Hydrobiologische Vereniging 1: 32-59.
Merkwaardige verschijnselen bij Dictyosphaerium pulchellum Wood. Gorteria 3: 224-232.
Is water H2O?. De Levende Natuur 70: 273-284.
Nogmaals: typologie van wateren. Vakblad voor Biologen 48: 76-81 (reactie op S. Parma 1967 Het onderscheiden
van watertypen. Vakblad voor Biologen 47: 141-150).
De invloed van de Arembergergracht op het water van de Dirkswijde en de Vossenbelt. Mededelingen van de
Hydrobiologische Vereniging 2: 66-79.
Mensen en kikkers. Kabouterkrant.
De natuurlijke verscheidenheid van microfytengezelschappen in de Lindevallei, in het bijzonder in de overgangen
tussen de Linde en de polders. Mededelingen van de Hydrobiologische Vereniging 4: 105-126
Moet er nog natuur zijn in Nederland?. Biowetenschappen en Maatschappij. 14p.
Het beheer van het zoete water. J.C. van de Kamer red) Het verstoorde evenwicht. : 208-216.
Technologisch en anti-technologisch denken 1. De beperktheid van de technologie 2. Economie en antitechnologie. Natuur en Techniek 39: 447-454, 493-501.
Kabouter filosofie. Kabouter Muurkrant 137: 1p.
Handleiding voor de beoordeling van water volgens biologische maatstaven, gebaseerd op onderzoek aan
plantaardige mikro-organismen. Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leersum. 100p.
Waardering van wateren in de Ooypolder aan fytoplanktonwaarnemingen. Mededelingen van de
Hydrobiologische Vereniging 6: 69-88.
Koel, helder water. W. van Dieren (red.) Handboek van vervuild Nederland. Elzevier, Amsterdam. p. 80-92.
Een dagje naar het Evoluon. De Nieuwe Linie : 4p.
(met B. van der Lek) Groei kan heel ongezond zijn. ESB 8(3): 5p..
Bibliographie der Algen-Gesellschaften. Excerpta Botanica, Sectio B. 12: 241-309.
Pleidooi voor een biologische beoordeling van water naar kwalitatieve maatstaven.. H2O 8: 86-88, 94, 98, 99.
Biologische aspecten van het waterkwaliteitsbeheer. H2O 24: 501-506.
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1975
1976
1976
1980
1980
1981
1981
1981
1982
1983
1984
1984
1984
1984

1985
1987

1988
1988
1988
1990
1990
1991
1996
1998
2007

Stratiotes als ein Substrat für Kleinalgen. In: Diersche, H. (Red.) Vegetation und Substrat. J. Cramer, Vaduz. 4p.
Is kwaliteit te kwantificeren?. H2O 21: 438-440.
Filosofie van milieuwaardering als een offensieve strategie. Natuur en Landschap 30: 107-115.
Scheiding en verweving, onscheidbare begrippen. WLO-Mededelingen 7: 62-67.
Een kwestie van schaal. Veranderingen in flora en fauna weerspiegelen economische geschiedenis. Phase 1: 3039.
Ruimtelijke dialectiek en ruimtelijke hiërarchie. WLO-Mededelingen 8: 142-145.
De moeilijke biologische waterbeoordeling. WLO-Mededelingen 8: 93-97.
The need of a language for landscape ecologists. WLO-Mededelingen 8: 24-27.
Landschapstaal: een stelsel van basisbegrippen voor de landschapsecologie (eindredacteur). Pudoc, Wageningen.
109p.
The need of an ecological quality-concept. Environmental Monitoring and Assessment 3: 219-226.
Eutrofiëring bepaalt de vorming van het Nederlandse landschap. Chemisch Magazine 14: 209-211.
Moralia Ecologica: inhoud en betekenis van een holistisch natuurbeeld. In: W. Achterberg & W. Zweers (red.)
Milieucrisis en Filosofie. Westers bewustzijn en vervreemde natuur. p. 49-73.
Sloten, laagveenplassen en vennen. In: J.T. de Smidt (red.) Elseviers veldgids, ecologische beschrijvingen van onze
landschappen. p. 189-219.
De noodzaak van een ecologisch kwaliteitsconcept. In: E.P.H. Best & J. Haeck (red.) Ecologische indicatoren voor
de kwaliteitsbeoordeling van lucht, water, bodem en ecosystemen. Symposium van de Oecologische Kring,
Utrecht, 14-15 oktober 1992. Pudoc, Wageningen. 20-27.
Geschiedenis van de Werkgroep Biologische Waterbeoordeling. Nieuwsbrief Werkgroep Biologische
Waterbeoordeling 1: 3-6.
Van vooroordeel naar oordeel. In: P.F.M. Verdonschot & L.W.G. Higler (red.) Biologische waterbeoordeling.
Werkgroep Biologische Waterbeoordeling / Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leersum. p. 25 – 34 (met reactie
van W. van Vierssen op p. 35-36).
Gezond en ongezond verstand: de discussie over ecologie en holisme. In: E. van Dalen (red.) Omzien naar een
nieuwe tijd, vormen van toekomstgericht holisme. Meinema, Delft. p. 48-62.
Over saprobie - het kind en het badwater. In: R.M.M. Roijackers (red.) Hydrobiologisch onderzoek in Nederland,
fundamentele en toepassingsgerichte aspecten. Hydrobiologische Vereniging, Amsterdam. Publikatie 6: 63-71.
The baby and the bath-water. Thoughts about 'saprobity'. Hydrobiological Bulletin 22: 79-80.
Veranderend natuurbegrip in de ecologie. Filosofie en Praktijk 11: 28-44.
Over voorspelbaarheid in ecologie en natuurbeleid. In: H. Tennekes (red.) De vlinder van Lorentz: de verrassende
dynamica van chaos. Aramith, Bloemendaal. p. 129-144.
Biologische waterbeoordeling: een theoretische beschouwing. Werkgroep Ecologisch Waterbeheer, Utrecht. 60p.
Tekens langs het pad. Te voet naar Santiago de Compostella. Jan van Arkel, Utrecht. 92pp.
Bestemming Nederland. Exoten in de ecologische hoofdstructuur. F. Feddes e.a. red) Oorden van onthouding. NAI
Uitgevers, Rotterdam. p. 106-109.
WEW 40 jaar: ogen van de forel. In: P. Heuts, L. van Liere, B. van der Wal & B.-J. van Weeren (red.) Wat er is, als er
water is. STOWA, Utrecht / Werkgroep Ecologisch Waterbeheer. p.16-23.

Herman van Dam
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THEMANUMMERS
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. De themareeks zijn in onderstaand overzicht
weergegeven. Op de WEW website is het complete overzicht eveneens opgenomen en via de
website zijn een aantal van de meer recente themanummers te downloaden
(http://www.wew.nu/publicaties.php).
Veel oude themanummers (zie WEW-site Publicaties) zijn nog als rapport beschikbaar. Te
bestellen bij de penningmeester tegen kostprijs + verzendkosten.
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
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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
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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

WEW-18
WEW-19
WEW-20

WEW-21

WEW-22

WEW-23

Milieu- en habitatpreferenties van Nederlandse zoetwatermacrofauna. Auteurs: W.C.E.P.
Verberk, P.F.M. Verdonschot, T. van Haaren, B. van Maanen. Subgroep Autoecologie.
Redactie: Rebi C. Nijboer. Mei 2012. Met spreadsheet-bijlage voor de soortenlijst met
indicatorwaarden.

WEW-24

Aquatische ecologie in Nederland. Functioneren en beheren van zoete en brakke aquatische
ecosystemen. Auteur: Henk Hoogenboom, 2014. Tevens Stowa publicatie 2014-25.
Uitgegeven door KNNV Uitgeverij, Zeist. In herdruk

Natuurvriendelijke oever of natuureigen tuininrichting met golfbreker? Foto: Roelf Pot. Bron:
www.wew.nu
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