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VAN DE VOORZITTER

Wil jij wolvenexpert worden?
Deze vraag werd mij onlangs per email door het Wereldnatuurfonds gesteld. Het was een
uitnodiging voor een middag met informatie over wolven en over hoe je wolven kunt
herkennen. De Wolvenstichting, die deze middag organiseerde, wilde burgers meer
betrekken bij het waarnemen van wolven. Dat gebeurt nu al, maar ze kregen vaak foto’s en
filmpjes van dieren die duidelijk geen wolf maar een hond betroffen. Hoe herken je een wolf,
dus.
Citizen Science, burgers betrekken bij monitoring.
Daar gaan we het 20 juni op onze themadag over hebben. Het gebeurt nu al. In
Middendelfland monitoren kringloopboeren zelf het effect van hun mestbeleid op de
waterkwaliteit. En er liggen meer kansen. Waterbeheerders weten bijvoorbeeld vaak wel
waar rivierkreeften voorkomen, maar niet in welke hoeveelheden. Wil jij rivierkreeft-expert
worden? Zo zou een mail van een waterschap aan haar ingelanden kunnen luiden.
Maar ik zie meer mogelijkheden. Burgers niet alleen betrekken bij monitoring, maar ook bij
het beheer en onderhoud. Ook dat gebeurt trouwens al. Sprengen op de Veluwe worden
door buurtbewoners onderhouden. Wat gaan we met stadsgrachten doen? Wil jij
kroosschepper worden? Het zou mooi zijn.
Nog mooier zou het zijn, als we burgers betrekken bij het waterbeleid. Welke doelen gaan
we nastreven? Welke waterkwaliteit vinden we acceptabel en welke niet? Dit kan alleen
onder bepaalde randvoorwaarden. Als je het formuleren van waterkwaliteitsdoelen overlaat
aan de agrarische sector, komt het misschien niet goed (hoewel er ook goede agrariërs zijn
– zie de kringloopboeren). Ik denk meer aan het betrekken van burgers bij de inrichting van
het water in hun buurt. Wilt u een natuurvriendelijke oever, of liever een beschoeiing? Een
hoge rietkraag of liever een strak gezonnetje? Floatlands? Meer vissteigers en
uitstapplaatsen voor kano’s? Het zou een mooi democratisch proces kunnen worden. En ik
hoor straks de gesprekken op verjaardagsfeestjes al:
- Ik ben vorige week wolvenexpert geworden.
- O, leuk. Ik zit momenteel in het waterbeheer!
Reinder Torenbeek
mei 2018
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VAN DE SECRETARIS

Afgelopen jaar was het wat stil rond de WEW. We pakken de draad weer op. De
waterschappen zijn hard aan de slag met het thema ruimtelijke adaptatie, duurzaamheid en
de omgevingswet. Langzamerhand wordt de blik ruimer. Dit biedt zowel kansen als
bedreigingen voor het ecosysteem in onze wateren. In het kader van duurzaamheid kan ook
duurzaam beheer van terreinen en oog voor natuurwaarden een plek krijgen binnen het
beheer van het waterschap. Veel waterschappen zijn ook aan de slag met de omgevingswet
en staan open voor interactie met en participatie van burgers. De energieopgave noopt tot
kritisch kijken naar eigen energieverbruik. Goede zaak dat nodeloos rondpompen van water
de aandacht krijgt maar kan ook leiden tot slechtere waterkwaliteit door grotere invloed van
slechte waterbodems. En wat te denken van luchtwaterpompen. Het oppervlaktewater is een
enorme energiebron voor deze systemen. En ondertussen worden de buien steeds heviger.
Er is echt wel wat aan de hand.
Daarnaast wordt door de waterschappen nog steeds gewerkt aan de KRW-doelstellingen
voor KRW- waterlichamen en overige wateren en is niet gekozen voor doelverlaging in 2021.
De WEW heeft op dit moment 376 leden.
Christa Groshart

Waterberging in Rijsoord Ridderkerk en Kalmoes, foto Christa Groshart
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THEMADAG 20 JUNI 2018

Citizen Science en Waterkwaliteit
Datum:
20 juni 2018
Locatie:
Fort bij Asperen, Langendijk 60, 4151 BR Acquoy
Opgave:
http://www.wew.nu/opgave.php?id=alv2018
Op woensdag 20 juni zal op het Fort bij Asperen de themabijeenkomst Citizen Science
Waterkwaliteit met het Onderwijs plaatsvinden. Een inspirerende waterrijke en historische plek.
De themadag heeft een scherpe focus. Zij is bedoeld om het waterbeheer en het onderwijs
dichter bij elkaar te brengen. Beiden zien voordelen in een samenwerking maar deze komt
pas van de grond met maatwerk. Op de themadag gaan we dit maatwerk vormgeven.
Waterexperts en professionals uit het primair en voortgezet onderwijs gaan samen werken
aan praktische toepassingen van Citizen Science met meerwaarde voor het waterbeheer én
voor het onderwijs. Niet Out-of-the-Box, maar passend binnen de kaders van beide
werelden. Toepassingen waar we meteen mee aan de slag kunnen.
De jeugd heeft de toekomst. Het is nu aan ons ze te inspireren mee te bouwen aan een
toekomst met gezond water. Op 20 juni zetten we een stap in die richting.
Met vriendelijke groet,
Het organiserende team.
Anton Gerritsen (De Waterspin)
Reina Kuiper (SME Advies)
Reinder Torenbeek (WEW).
Henk Hoogenboom (WEW)
Joost van der Pol (Aa en Maas)
Matthijs Begheyn (GLOBE Nederland)
Oproep voor Pitches.
Tijdens de themadag is er een programmaonderdeel waarin deelnemers hun ervaringen met
een Citizen Science project kunnen inbrengen. De pitches zijn bedoeld om in een korte tijd
ervaringen en lessen te verzamelen en delen. Later op de dag zullen deze dienen als input
voor het werken in groepjes. Wil je een pitch houden beperk je dan tot 1 minuut en vermeld
in je pitch:
1) Het doel van het project
2) De doelgroep en hoe die is benaderd
3) De parameter(s)
4) De opbrengst voor het waterbeheer en voor de doelgroep
5) De belangrijkste les die je geleerd hebt
Wil je een pitch houden, meldt dit dan voor 13 juni aan Anton via anton@dewaterspin.biz
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PROGRAMMA
10:00

Ontvangst + App Metingen (buiten)

INTRODUCTIE
10.30
Welkom van dagvoorzitter Antoinet van Helvoirt (Bestuurslid Waterschap

10:45

Rijn en IJssel)
Wat is Citizen Science? Door Anton Gerritsen (De Waterspin)
Een beknopte toelichting op de concepten Citizen Science en Participatieve
monitoring in de context van waterkwaliteit. Wat is het en wat kun je er (niet)
mee? Doelen, doelgroepen, belangen, rollen, verwachtingen.

VOORBEELDEN
11:00 Waterdiertjes.nl door Matthijs Begheyn (Globe Nederland)
De eerste lessen na de lancering op 7 mei j.l. Resultaten, ervaringen en wensen
voor de toekomst.
11:20 Pitches
Deelnemers geven een pitch over eigen ervaringen met Citizen Science.
Aandachtspunten zijn doelen, doelgroepen, meerwaarde voor de deelnemende
partijen & lessen (do’s en don’ts). Opgave voor pitches: zie uitnodiging
11:50 Pauze
KADERS
12:10 Waterbeheer door Corné van Iersen (Waterschap Rivierenland)
Waar ligt de meerwaarde van Citizen Science Waterkwaliteit voor de
waterbeheerder? Inhoudelijk (ecologie, chemie, geografie en de Ecologische
Sleutel Factoren) en ook tactisch en strategisch. Waarom samen met het
onderwijs?
12:25 Onderwijs door Reina Kuiper (SME Advies)
Waar ligt voor docenten de meerwaarde van Citizen Science Waterkwaliteit.
Wat zijn de randvoorwaarden. Waarom samen met de waterbeheerder?
12:40
13:00

Algemene Leden Vergadering WEW door Reinder Torenbeek (WEW)
Lunchpauze

HOE NU VERDER?
14:00 Workshops – Carroussel vorm
Deelnemers verplaatsen zich in verschillende rollen en onderzoeken kansen en
belemmeringen voor samenwerking tussen de waterbeheerders en het
onderwijs. Elke groep heeft een gespreksleider en rapporteur.
15:15 Pauze
15:45

Terugkoppeling en reflectie
Terugmelding door rapporteurs gevolgd door reflectie door de dagvoorzitter.
Julian Starink (Min. I&W) over de Community of Practice.

16:30

Afsluiting en borrel
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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING

1. Opening
2. Notulen vorige ALV 20 april 2017
3. Financiën
a. Financieel jaarverslag 2017
b. Verslag Kascontrolecommissie
c. Begroting 2018
d. Vaststellen contributie
e. Voorstel voor vergoeding van inzet van leden
4. Samenstelling bestuur:
a. Bedankje vorige bestuursleden
b. Aftreden bestuursleden: Reinder Torenbeek en Ronald Bijkerk. Beiden zijn
herkiesbaar.
5. Rondvraag
6. Sluiting

Waterbergingsgebied in Rijssen (OV), foto Christa Groshart
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GAAT DE WEW DE INZET VAN LEDEN VERGOEDEN
Iedereen heeft het druk en toch wil de WEW graag doorgaan met het organiseren van
themadagen en het uitbrengen van themanummers. Daarbij komt dat een toenemend deel
van onze leden actief is als zzp’er. Medewerkers van waterschappen, bureau’s en
onderzoekinstellingen kunnen hun activiteiten voor de WEW nog wel eens laten bekostigen
door hun werkgever, zzp’ers kunnen dat niet. En omdat de WEW beschikt over een redelijk
vermogen, is het voorstelbaar dat zij vergoedingen gaat betalen aan leden die zich willen
inzetten voor een WEW-activiteit. Als bestuur willen we graag jullie mening horen over ons
voorstel:
De WEW stelt 1.500,- euro beschikbaar als vergoeding voor werkzaamheden in het kader
van een activiteit van de WEW voor haar leden. Deze vergoeding wordt beschikbaar gesteld
aan personen die hun werkzaamheden voor de WEW niet op andere wijze kunnen
bekostigen en in aanmerking willen komen voor deze vergoeding. Het bestuur van de WEW
beslist over ieder verzoek en neemt in haar jaarlijkse begroting een post op om deze
vergoedingen uit te bekostigen.

Aangelegde natuurvriendelijke oever in Waddinxveen, foto Christa Groshart
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CONCEPT VERSLAG ALV 20 APRIL 2017
Aanwezige leden:
Wouter Balster, Kees van Bochove, Ernst Bokx, Harry Boonstra, Bart Brugmans, Chiel van
Brunschot, Gerrit Jan van Dijk, Martin Droog, Ben Eenkhoorn, Willie van Emmerik, Niels
Evers, Christa Groshart (secretaris), Jouke Heringa, Jaap Hofstra, Hans Hop, Jan Janse,
Marloes van der Kamp, Han Kessels, Roy Laseroms, Lowie van Liere, Hanneke Maandag,
Jeroen Mandemakers, Emile Nat, Roelf Pot, Reinder Torenbeek (voorzitter), Annet Pouw,
Peter van Puijenbroek, Dorien Roubos, Lisette de Senerpont Domis, Johan van Tent, ,
Herman van Dam, Maria van Herk, Steven Verbeek, Ruud Kampf, Arnold Osté, Michiel
Wilhelm, Bart Achterkamp, Wilco Verberk, Francisca Sival.
Overige aanwezigen:
Kees van Bochove, Melanie Boonstra, Bram Koese, Eva Ruiter, Jip de Vries, Aaike de
Wever, Bertien Besteman, Erik Burger, Marielle van Riel
1. Opening
2. Financiën
a. Het jaarverslag 2016 en de begroting 2017 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. De samenstelling
van de KC blijft nog een jaar in dezelfde samenstelling bij het ontbreken van een
verkiezing. Beide KC leden (Erik ten Winkel en Michiel Wilhelm) hebben daarmee
ingestemd.
c. De contributie wordt vastgesteld op € 0,00. Er wordt verzocht om een richtbedrag
voor de ondersteunende organisaties.
d. Er worden vragen gesteld over de besteding van de reserve. Er worden een aantal
ideeën geopperd: ondersteuning vrijwilligers in het veld, ontsluiten van data; mensen
uit het buitenland uitnodigen voor themadagen en uitwisseling van ideeën. Er kan ook
een enquête daarover worden gehouden. Het bestuur werkt een voorstel uit.
3. Samenstelling bestuur: Het bestuur draagt Martin Droog, Harry Boonstra en Ralf
Verdonschot voor als nieuwe leden van het bestuur. De ledenvergadering gaat met dit
voorstel akkoord. Roelf Pot wordt voorgedragen als erelid. De ledenvergadering gaat
hiermee akkoord.
4. Rondvraag.:Hoe gaat het verder met de ontsluiting van data op gebied macrofauna en
vissen. Niels Evers informeert bij informatiehuis water. Leden worden via nieuwsbrief
geïnformeerd.
Marloes van der Kamp (KNW) doet een voorstel voor samenwerking bij de organisatie
van de themadagen.
ALV via de website doen: kan statutair niet. Eventuele tussentijdse discussies zouden via
website kunnen.
5. Sluiting.
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BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER

In het financieel verslag over het boekjaar 2017 zijn alle baten en lasten opgenomen die
betrekking hebben op dit boekjaar, ongeacht de datum van betaling of ontvangst.
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Aantal donateurs

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
2017 bedroeg 4.205,- Euro en is bijeengebracht door 19 donateurs. Het gedoneerde bedrag
is vier procent lager dan begroot.
Het aantal donateurs in 2017 is lager dan in de voorgaande jaren, maar het gemiddelde
bedrag per donatie is relatief hoog. In 2017 kunnen we twee nieuwe donateurs
verwelkomen. Daartegenover staat een afname van donateurs door fusies.

De WEW bestaat bij de gratie van
trouwe donateurs. Door fusies
neemt het aantal donerende
instellingen de laatste jaren af en
niet alle instellingen doneren elk
jaar. In het jaar 2017 ontvingen
we weinig donaties, maar door
lagere lasten en een lichte stijging
van het gemiddelde
donatiebedrag, was het financieel
toch een positief jaar.

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Jaar

Lasten
De lasten over het boekjaar 2017 zijn 53% lager dan begroot. Dat komt door geringere
uitgaven op vooral de post Bijeenkomsten/Excursies.
In de posten Bijeenkomsten/Excursies, Attenties en Reiskosten zijn voor het boekjaar 2017
de kosten gesommeerd voor de themadag "Weer terug naar het beoordelen van processen",
op 20 april 2017 te Amsterdam.
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Resultaat
Het boekjaar is afgesloten met een batig saldo van 2.882,- Euro.
Balans
Het eigen vermogen van de WEW is in 2017 toegenomen met 2.882,- Euro, tot een bedrag
van 32.777,- per 31 december 2017. Hiervan staat 20.037,- op een ASN spaarrekening.
Donateurs
Er zijn in 2017 twee nieuwe donateurs toegetreden, Euglena en YSITEC BV. In de afgelopen
vier jaar heeft de WEW van 51 verschillende instellingen een donatie mogen ontvangen.
Hiervan hebben 9 instellingen in de periode 2014-2017 jaarlijks een bedrag aan onze
vereniging geschonken. Naast donateurs die de WEW met een financiële bijdrage steunen
wordt de WEW ook geholpen door donateurs “in natura”, zoals onze webmanager en de
STOWA die de kosten op zich neemt van zaalhuur voor bestuursvergaderingen. Op de
WEW-site is een overzicht te zien van donateurs in de periode 2014-2017.
Begroting
De begroting voor 2018 is opgesteld vanuit de wens om geen, of hooguit een bescheiden
verlies te leiden, met een blik op de werkelijke kosten en baten in 2017 en voorgaande jaren.
Er is rekening gehouden met voorgenomen uitgaven, bijvoorbeeld een donatie voor de
heruitgave van Lauterbornia 82, het determinatiewerk voor muggelarven van het tribus
Chironomini, geschreven door Henk Vallenduuk. Daarnaast is een voorlopige post
Vergoedingen opgenomen voor WEW-leden die themadagen willen helpen organiseren.
Over het voorstel daartoe moet de ALV echter nog een uitspraak doen.
Voorstel
Het voorstel aan de ALV is:
- om de begroting voor 2018 vast te stellen;
- om de contributie voor leden voor 2018 vast te stellen op nul euro.

Haren, 29 mei 2018
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Resultatenrekening 2017
Begroting

Werkelijk

2017

2017

4400

4205

100

37

0
4500

0
4242

0

8

2000

611

100

155

0

226

200

80

Themanummers

0

0

Porto- en kantoorartikelen

0

0

Website

500

163

Bankkosten

120

117

0

0

Totaal lasten

2920

1360

Resultaat

1580

2882

Baten
Donaties
Rente
Overige
Totaal baten
Lasten
Kamer van Koophandel
Bijeenkomsten/excursies
Bestuursvergaderingen
Reiskosten
Attenties

Overige kosten

Balans per 1 januari 2017
Activa

Passiva

Betaalrekening

8049

Spaarrekening

20000

Voorraad themanummers
Nog te ontvangen
Totaal

Eigen vermogen

29895

0
1875
29924

Nog te betalen
Totaal

30
29924

Toelichting
Nog te ontvangen:

In 2017 ontvangen donaties voor het boekjaar 2016

Nog te betalen:

Te verwachten rekening bankkosten 4e kwartaal 2016
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Balans per 31 december 2017
Activa

Passiva

Betaalrekening

12520

Spaarrekening

20037

Voorraad themanummers
Nog te ontvangen

Eigen vermogen

0
250

Totaal

32777

Nog te betalen

32807

Totaal

30
32807

Toelichting
Nog te ontvangen:

In 2018 ontvangen donaties voor het boekjaar 2017

Nog te betalen:

Te verwachten rekening bankkosten 4e kwartaal 2017

Begroting boekjaar 2018
Begroting

Werkelijk

Werkelijk

Werkelijk

2018

2017

2016

2015

4300

4205

4395

5120

37

37

111

165

0

0

0

4337

4242

4506

1680
6965

10

8

0

0

1200

611

1025

1711

0

155

0

0

2000

0

0

0

Reiskosten

100

226

0

0

Attenties

100

80

175

0

0

0

0

0

1000

0

0

0

0

0

0

0

Website

200

163

2050

62

Bankkosten

120

117

116

113

0

0

0

0

Totaal lasten

4730

1360

3366

1885

Resultaat

-393

2882

1139

5080

Baten
Donaties
Rente
Overige
Totaal baten
Lasten
Kamer van Koophandel
Bijeenkomsten/excursies
Bestuursvergaderingen
Vergoedingen

Themanummers
Donatie Lauterbornia
Porto- en kantoorartikelen

Overige kosten
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Onze donateurs in 2017 (inclusief donateurs ‘in natura’)

Aquon
Aqwa
Brachion-Idee
Euglena M.J. van Herk
H van Dam
HaskoningDHV Nederland
HH Rijnland
HH Schieland en Krimpenerwaard
ISYTEC B.V.
Roelf Pot
Rijkswaterstaat

STOWA
Waterschap Aa en Maas
Waterschap Brabantse Delta
Waterschap Drents Overijsselse Delta
Waterschap Hollandse Delta
Waterschap Hunze en Aa's
Waterschap Limburg
Waterschap Rivierenland
Waterschap Vallei en Veluwe
Wetterskip Fryslan

Waterberging in de Hortobagy in Hongarije, foto Christa Groshart
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BESCHOUWING VAN THEO CLAASSEN

Verborgen parel
Wie aan Friesland denkt, denkt al gauw aan de Friese meren. Ruim 15.000 ha water
verdeeld over ca. 15 meren; de ‘Friese boezem’ voor ingewijden. The Frisian Lakes of The
Frisian Lake District doet ogenschijnlijk niet onder voor het Lake District of The Broads (het
Platform Herstel Meren ging daar in oktober 2004 op excursie) in Engeland of voor het
merengebied van Mecklenburg-Vorpommern in noord Duistland. Vrijwel de gehele schaatsElfstedentocht gaat, beter gezegd ging, over boezemwater, daarbij de elf Friese steden
aandoend. Deze staan momenteel in de picture vanwege de onlangs geplaatste elf fonteinen
(www.11fountains.nl) in het kader van Leeuwarden culturele hoofdstad 2018. In menig
reclamefolder worden de Friese meren aangekondigd als uitgestrekte wateren met brede
wuivende rietkragen, volop rust en ruimte.
Maar het is niet allemaal goud wat er blinkt in het Noorden des Lands. Wel is er sinds 1970,
vooral in de WVO-periode, heel veel ten goede gekeerd inzake de waterkwaliteit. Het
blauwgroene van het fytoplankton is sterk afgenomen, maar de ‘ecologie’ van de meren
kleurt nog steeds niet groen of blauw in KRW-termen. En het is zomaar 2027.
Hoofdpijndossiers
Naast de twee belangrijkste Friese hoofdpijndossiers op het gebied van natuur en milieu, te
weten ‘landschapspijn’ en het peilbeheer in het veenweidegebied, is de waterkwaliteit een
goede derde, zij het dat dit onderwerp vooral in de burelen van waterschap en provincie
speelt en nauwelijks de krant haalt. Dat is anders met landschapspijn en het
veenweidegebied. Deze beide deels samenhangende aspecten halen, meer dan de politiek
soms lief is, vrijwel wekelijks de krant. Over deze twee hete hangijzers valt veel te vertellen,
hier nu slechts heel kort aangestipt. Landschapspijn is sinds een jaar of drie het begrip voor
verschraling van het boeren-platteland, meer en meer gekenmerkt door een sterk
afnemende biodiversiteit van vogels, vlinders en vegetatie. Leeuwarder Courant journaliste
Jantien de Boer wakkerde dit begrip aan en schreef er een boekje over (‘Over de toekomst
van ons platteland’). In 2016 was dit woord door de Dikke van Dale genomineerd als woord
van het jaar. Al meer dan 40 jaar is er in Friesland een discussie gaande over het peilbeheer
in het veenweidegebied. Sinds een jaar of drie is het hier een hot item geworden. Dit heeft
vooral geresulteerd in veel politiek gekissebis en nauwelijks in maatregelen. In de Friese
Staten staan de coalitie en de oppositie tegenover elkaar en intussen verdwijnt er ieder jaar
ten minste een centimeter veen.
Lonely Planet
Op 22 mei j.l. werd het leed in het buitengebied even naar de achtergrond verdreven door
Lonely Planet. Zij plaatste in haar reisgids Friesland op plek 3 van beste Europese
toeristische bestemmingen. Nog nooit scoorde een Nederlandse bestemming zo hoog.
Joechei klonk het in de media: ‘Voor Friesland betekent dat nu wereldwijde aandacht’. “De
gids roept iedereen op dit jaar nog een bezoekje af te leggen aan de provincie van de
pompeblêden, van het water en van Leeuwarden (dit jaar culturele hoofdstad). Met de
meren, uitgestrekte velden en idyllische Waddeneilanden is Friesland wat mij betreft een van
de meest onderschatte reisbestemmingen van Nederland”, aldus Lonely Planetshoofdredacteur. Ik denk dan bij mezelf (en velen met mij): mooi houden zo, die onderschatte
reisbestemming. Overigens zijn die ‘uitgestrekte velden’ kaal in alle opzichten: monotoon
Engels raaigras vrijwel zonder koeien, weidevogels en insecten. Het is er stil en verlaten, de
mest-injecterende en grasmaaiende machinerie daargelaten. En vele eilandbewoners vinden
het nu al te druk (worden) op hun eigen terrein. Rest het water en de pompeblêden van de
meren.
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KRW-scores voor M14
Voor bootjesmensen is de Friese boezem een ideaal vaargebied: van Lemmer tot Harlingen
en van Stavoren tot aan het Lauwersmeer ligt de wereld voor hen open. Het is een
aaneenschakeling van (ketting)meren, het laatste decennium door de provincie
opgewaardeerd met het zogenaamde Friese merenproject: vaargeulen gebaggerd,
jachthavens beter bereikbaar gemaakt, hier en daar toegangspoorten vergroot en
recreatieve voorzieningen aangebracht en verbeterd. Dat legt geen windeieren. Maar hoe
staat het met de waterkwaliteit van de Friese meren? De rapportages over de KRW-scores
voor de meren, type M14 met vier Natura2000 gebieden en overigens vrijwel geheel
onderdeel van het Natuur Netwerk (EHS), laten voor tal van fysisch-chemische parameters
verbeteringen en groene kleuren zien. Daarentegen scoren doorzicht, hydrologie, morfologie
en vooral ecologie (algen, waterplanten, macrofauna en vissen) in de meeste gevallen nog
verre van voldoende. Voor deze laatste set parameters kleuren de tabellen in de meeste
gevallen tegenwoordig oranje en geel. En de sinds een jaar of tien geconstateerde stagnatie
en soms zelfs stijgende concentraties in voordien dalende fosfaat- en stikstofwaarden
voorspellen weinig goeds. Toch zal het in de komende jaren moeten gebeuren: de omslag
naar helder plantenrijk water met een gevarieerde visstand. Werk aan de winkel dus, waarbij
tegenwerking vanuit andere functies en gebruiken (in het bereiken van de ecologische
doelen) gaarne gemist wordt.
Snelvaren op het Bergumermeer
Door hun ligging op de as, globaal van Lemmer en Stavoren (zuidwest) naar Harlingen en
het Lauwersmeer (noord) en daarmee dichterbij of verder weg van inlaatpunten van
IJsselmeerwater en dichterbij of verder weg van lozingspunten, door verschillen in grootte,
achterland en regionale invloeden verschillen de meren onderling in hydrologie en
waterkwaliteit. Tot nu toe echter zijn deze verschillen in abiotiek nog vrijwel niet van
doorslaggevende en onderscheidende invloed op de ecologische kwaliteit van de meren.
Het meest Fries-eigen water is te vinden in de noordoost hoek van het boezemsysteem: de
Leijen en het Bergumermeer. Maar ook daar is het nog geen hosanna, ondanks het rustige
karakter van beide meren, de beëindiging van koelwaterlozing in het Bergumermeer (de
energiecentrale ligt al een jaar of tien stil) en de in de Leijen uitgevoerde herstelmaatregelen
in het kader van NOLIMP-Interreg project.
Nog voordat Lonely Planet met haar nominatie kwam, dreigde die rust op het Bergumermeer
drastisch verstoord te worden. Serieuze plannen voor snelvaren (hurdfarren op de
Burgumermar) van dit voorjaar waren reeds de raad van Tytsjerksteradiel gepasseerd en op
het bordje van GS van Fryslân terecht gekomen. Ook GS wilde hier graag aan meewerken,
‘maar zij zag enkele problemen die een positief vervolg op de korte termijn in de weg konden
staan’. Vandaar een door Provinciale Staten georganiseerde hoorzitting om meningen te
peilen, alvorens zij een besluit zouden nemen. Daar werd ruim gebruik van gemaakt, waarbij
de voorstanders vooral een economische impuls voorzagen voor de lokale
jachthavenexploitanten en wat leven in de brouwerij van dit wat saaie en stille meer wilden
brengen. Ik kon het niet laten en maakte begin april j.l. ook gebruik van vijf minuten
spreekrecht. Mijn bedenkingen omvatte een viertal punten, kort samengevat neerkomend op
1. Het Bergumermeer is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur/het Natuur Netwerk
Nederland, waarin biodiversiteit, natuurwaarden en natuurlijke processen voorrang hebben
op gebruiksfuncties. 2. De KRW-doelen voor algen, waterplanten, macrofauna en vissen
worden nog (lang) niet gehaald. Snelvaren werkt het op tijd halen van die doelen eerder
tegen dan dat het daar aan bijdraagt. Bovendien geldt hier, net als voor de natuurdoelen, het
standstill principe. 3. De impact van geluid van de snelle motorboten is behoorlijk verstorend
voor vogels en vissen, een aspect waar nog nauwelijks bij stil gestaan wordt. 4. De
gemakkelijke menging van PAK’s bevattende uitlaatgassen van de motorboten met water
leidt al snel tot normoverschrijding voor PAK’s en kan bovendien de twee zwemwaterlocaties
aan het meer negatief beïnvloeden. Rustverstoring werd als belangrijkste andere bedenking
tegen snelvaren genoemd. Dus op de Lonely Planet award zit hier niet iedereen te wachten.
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Watervisie Friese meren
Hoewel een door een gerenommeerd Friese ecologisch adviesbureau uitgevoerde
Natuurtoets aangaf dat snelvaren op het Bergumermeer toegestaan kan worden, mits men
275 m uit de oevers blijft, was dat voor Provinciale Staten onvoldoende reden om de diverse
bedenkingen tegen snelvaren te negeren. Besloten werd om het komend jaar een Watervisie
Friese meren te (laten) maken. In deze Watervisie worden dan de watersportbelangen
opgenomen. Het Watersportverbond en de Marrekrite willen er graag aan meewerken. Ook
de initiatiefgroep Hurdfarren op de Burgumermar wil graag betrokken worden: “In zo’n visie
kan dit meer de functie snelvaren krijgen”, aldus de woordvoerder van deze groep. Hoewel
in deze recente discussie tot nu toe natuur en waterkwaliteit vrijwel niet genoemd zijn, mag
aangenomen worden dat het Natuur Netwerk, Ecologische verbindingszone en Kaderrichtlijn
Water zwaarwegend zullen zijn en blijven. Daarbij reken en vertrouw ik op (aquatisch)
ecologen bij waterschap en provincie. De aloude dualiteit van ecologie-economie dient ook
hier opgelost te worden. Laat landschapspijn aan de Friese meren voorbij gaan.
Waar de aanwijzing door Lonely Planet leidde tot kreten als ‘nominatie van de
buitencategorie’ en ‘verborgen parel’ is het vooral zaak met beide benen op de grond te
blijven staan en deze gouden kip niet te slachten. Rust, ruimte en een goede waterkwaliteit
zullen op de lange termijn meer profijt opleveren dan op de korte termijn het snelvaren.
Theo Claassen.

De Friese meren
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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

Nieuwsbrief 51

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.
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WEW-16

WEW-17
WEW-18
WEW-19
WEW-20

WEW-21

WEW-22

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

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

Kuldiga, Letland, foto Christa Groshart
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