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NIEUWSBRIEF VAN DE WERKGROEP ECOLOGISCH WATERBEHEER

De NIEUWSBRIEF is een uitgave van de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer. De
werkgroep is een vereniging die zich inzet voor een optimale benutting van ecologisch
kennis ten behoeve van het waterbeheer in Nederland.
Artikelen, advertenties en mededelingen kunnen aangeleverd worden tot 4 weken vóór een
Algemene Ledenvergadering, bij voorkeur via email zonder opmaak. Zie voor redactieadres
hieronder.
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VAN DE VOORZITTER
Grupi i rezistencës biologjike ujë vlerësimi?
De WEW is in 1967 opgericht en heette toen WBW: Werkgroep Biologische
Waterbeoordeling. Waterkwaliteit niet alleen chemisch beoordelen, maar ook aan de hand
van plantjes en beestjes, was het motto. Er is sindsdien veel veranderd. Inventarisatie van
aquatische flora en fauna is bij de waterbeheerders al lang gemeengoed geworden, en sinds
de Kaderrichtlijn Water zelfs verplicht. Maar we gaan – of zijn – verder dan dat. Nieuwe
technieken doen hun intree: vegetatiebedekkingen met behulp van drones en
soortensamenstellingen met eDNA, om maar eens wat te noemen.
Is de WEW nog wel nodig? We gaan het er de komende ALV over hebben.
Ik ben nu betrokken bij een project in Albanië, om het land te ondersteunen bij de
implementatie van de Kaderrichtlijn Water, als voorbereiding voor hun lidmaatschap tot de
EU. Hoeveel anders is het daar. Er is daar bij het National Environmental Agency (het
instituut dat ondermeer de waterkwaliteit monitort) slechts één persoon die 4 jaar terug
geleerd heeft macrofauna te bemonsteren en tot op familieniveau te determineren. Dat heeft
ze sindsdien echter niet meer gedaan. Komende maand ga ik er voor de tweede keer heen.
Dan gaan we alle 24 waterlichamen van één rivier bemonsteren. Dat is het maximum
haalbare voor dit project. Daarna moeten ze zelf nog de meren in dat stroomgebied
onderzoeken. En dan nog de vegetatie, het fytoplankton, het fytobenthos en niet te vergeten
de vis. En: daarna hetzelfde riedeltje voor de andere vijf stroomgebieden.
Een lange weg te gaan, dunkt me. Misschien moeten ze daar eerst maar eens een ‘Grupi i
rezistencës biologjike ujë vlerësimi’ (Werkgroep Biologische Waterbeoordeling) oprichten?
Reinder Torenbeek

Waterkers, foto Christa Groshart
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VAN DE SECRETARIS
Het jaar 2020 was een apart jaar waarin alles anders werd. Wie had in februari 2020
gedacht dat we zoveel digitaal zouden gaan vergaderen en zoveel minder zouden reizen.
Inmiddels zijn we allemaal goed gewend aan digitale vergaderingen. Dat geeft hoop. Onder
druk wordt alles vloeibaar. Misschien kan iets dergelijks ook bereikt worden voor onze
biodiversiteit en ons water, als ook daar de druk hoog wordt. We zullen zien. Ook dit zou dan
wel wereldwijd moeten plaats vinden en dat zie ik toch nog niet zo snel gebeuren. Dat zal
dan ook een grote aanleiding moeten zijn en een nog groter ding zijn dan corona.
Ondanks alles is er toch veel gebeurd. De KRW plannen zijn in concept gereed gekomen. Er
ligt een nitraatrichtlijnrapportage, een stikstofaanpak en een nieuw mestbeleid is in de maak.
De WEW heeft op dit moment 501 leden.
Christa Groshart

Waterdrieblad Markelo (Ov), foto Christa Groshart
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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 APRIL 2021
1. Opening
2. Notulen vorige ALV 26 september 2019
3. Financiën
a. Financieel jaarverslag 2019 en 2020
b. Verslag kascontrolecommissie 2020
c. Begroting 2021
d. Vaststellen contributie op nul euro
e. Samenstelling kascontrolecommissie 2021
4. Samenstelling bestuur:
a. Aftreden bestuursleden: Ronald Bijkerk en Reinder Torenbeek.
- Ronald is herkiesbaar
- Reinder is herkiesbaar en wil nog 1 jaar blijven.
b. Aftredende bestuursleden 2020:
- Ralf Verdonschot en Harry Boonstra waren in 2020 herkiesbaar en hebben
aangegeven te willen blijven.
- Martin Droog treedt af.
c. Nieuw bestuurslid:
- Peter Puijenbroek stelt zich beschikbaar als bestuurslid.
5. Presentatie WEW-prijs
6. Rondvraag
7. Sluiting

Parende watersnuffels en grote roodoogjuffer Markelo (Ov), foto Christa Groshart
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CONCEPT VERSLAG ALV 26 SEPTEMBER 2019
Plaats: Biesboschcentrum Dordrecht
Aanwezige leden: Reinder Torenbeek, Herman van Dam, Maria van Herk, Ernst de Bokx,
Ronald Bijkerk
Afwezig met kennisgeving: Roelf Pot, Rob Suijkerbuijk, Martin Droog, Roel Knoben, Guido
Waajen, Christa Groshart, Han Kessels, Jordie Netten, Nikki Dijkstra, Lowie van Liere, G J
van Dijk, Dwight de Vries, Johan van Tent, Mandy Velthuis, Herman Offereins, Petra Schep,
Theo Claassen, Erik ten Winkel, Martin de Haan, Bart Achterkamp, Milan Heeskens, Emile
Nat, Hindrik Jan Bijma, Harry Boonstra, Peter Heuts, Angelique van Vugt, Marion Pach
Agenda
1 Opening
2 Notulen vorige ALV 20 juni 2018
3 Financiën
a) Financieel jaarverslag 2018
b) Verslag Kascontrolecommissie
c) Begroting 2019
d) Vaststellen contributie
e) Samenstelling Kascontrolecommissie 2019
4 Samenstelling bestuur
a) Aftreden bestuursleden: Christa Groshart. Zij is herkiesbaar
5 Activiteiten van de WEW
6 Rondvraag
7 Sluiting
1 Opening
Reinder opent de vergadering. In verband met de lage opkomst is het programma gewijzigd.
De inleiders zijn onder dankzegging afgebeld en de voor de WEW georganiseerde
vaarexcursie is afgezegd; in plaats daarvan gaan de aanwezigen mee met de reguliere
vaarexcursie.
Aan de agenda wordt het punt e) Samenstelling Kascontrolecommissie 2019 toegevoegd.
2 Notulen vorige ALV 20 juni 2018
De notulen worden vastgesteld zonder wijzigingen.
3 Financiën
a) Financieel jaarverslag 2018
Het financieel verslag over het boekjaar 2018 is gepubliceerd in de WEW Nieuwsbrief 53,
die op 4 september 2019 naar de leden is verstuurd.
b) Verslag Kascontrolecommissie
Op verzoek van de ALV leest Ronald de verklaring van de Kascontrolecommissie (KC) voor.
De KC, bestaande uit Boudewijn Beltman en Erik ten Winkel, heeft het bericht van de
penningmeester van het boekjaar 2018 met specificaties, onderliggende stukken en
toelichting bestudeerd. In zijn verklaring adviseert de commissie de ALV om de jaarrekening
over 2018 goed te keuren en de penningmeester en de overige leden van het bestuur
décharge te verlenen over het gevoerde beleid in het jaar 2018. De aanwezige leden van de
WEW stemmen hiermee in. De KC wordt bedankt voor hun inspanningen.
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c) Begroting 2019
Naar aanleiding van de begroting voor 2019 en gezien het ruime eigen vermogen van de
WEW, roept Herman het bestuur op om meer te organiseren, publicaties uit te brengen en
dergelijke. Ronald suggereert de instelling van een jaarlijkse WEW-prijs voor de beste
scriptie op het gebied van aquatische ecologie. De geannoteerde literatuurlijst voor de
determinatie van macrofauna (WEW Themanummer 21) moet nu eindelijk eens afgemaakt
worden, zonodig tegen een financiële vergoeding vanuit het budget van de WEW. Herman
stelt voor om de leden te vragen om voorstellen voor projecten/onderzoek/activiteiten die
niet uit reguliere geldbronnen bekostigd kunnen worden. Daartoe wordt besloten om het
bedrag voor vergoedingen in de begroting voor 2020 te verhogen tot 5000,- Euro.
d) Vaststellen contributie
Er volgt een korte discussie over de vraag in hoeverre het innen van contributie bij de leden
hun betrokkenheid bij de WEW zou kunnen vergroten. Een verband tussen contributie en
betrokkenheid wordt niet breed herkend. Het voorstel om de contributie te handhaven op nul
Euro wordt aangenomen.
e) Samenstelling Kascontrolecommissie 2019
Boudewijn Beltman heeft twee opeenvolgende jaren deel uitgemaakt van de KC, Erik ten
Winkel één jaar. Maria van Herk is bereid om Erik bij te staan in de KC voor 2019. Derhalve
bestaat de KC voor 2019 uit de leden Erik ten Winkel en Maria van Herk.
4 Samenstelling bestuur
Christa is aftredend maar herkiesbaar en wordt met algemene stemmen herkozen.
5 Activiteiten van de WEW
a) In vervolg op de WEW-activiteit rond de droogteproblematiek is er een subgroep
Droogte/Klimaat gevormd die 28 november 2019 bij elkaar komt om vast te stellen hoe we
verder gaan hiermee. De subgroep bestaat uit Reinder Torenbeek, Bert Hidding, Rick
Wortelboer, Sebastiaan Schep, Ralf Verdonschot, Remco van Ek en Ronald Bijkerk.
Er worden twee onderwerpen voor een themadag genoemd:
b) Stikstofproblematiek (met mogelijke presentaties over stikstof en macrofyten door Jan
Roelofs en Gerben van Geest).
c) Klimaatverandering.
6 Rondvraag
Ronald vraagt hoe we deze lage opkomst gaan communiceren naar de leden?
Gesuggereerd wordt om naar de achtergrond te vragen, als onderdeel van een poll voor
WEW-activiteiten.
7 Sluiting
Reinder sluit de ALV om 12:00.
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2020
In dit financiële verslag over het boekjaar 2020 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 normaliter 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. Belangrijk voor de WEW
zijn de facilitaire ondersteuning door de STOWA en de ruime financiële bijdrage van
Rijkswaterstaat.
Het bedrag aan donaties in het boekjaar 2020 is nihil, omdat we in 2020 geen verzoek om
een donatie aan de leden hebben verstuurd. Het bestuur van de WEW heeft hiertoe besloten
om twee redenen:
1) onzekerheid omtrent het voortbestaan van de WEW;
2) onmogelijkheid om de gebruikelijke themadagen en ALV te organiseren.
Lasten
De lasten over het boekjaar 2020 zijn 52 procent lager dan begroot. Dat komt vooral omdat
we geen vergoedingen hebben uitgegeven voor de organisatie van WEW-activiteiten en
geen financiële ondersteuning van initiatieven waar de WEW zich mee kan verenigen
(donaties). Alle overige kosten pakten iets lager uit dan begroot.
Resultaat
Het boekjaar is afgesloten met een negatief saldo van -2.284,- Euro.
Balans
Het eigen vermogen van de WEW is in 2020 afgenomen met 2.284,- Euro, tot een bedrag
van 31.806,- per 31 december 2020. Hiervan staat 20.053,- op een ASN spaarrekening.
Donateurs
In 2020 is geen beroep gedaan op onze donateurs. De WEW heeft wel steun gehad van
donateurs “in natura”, zoals onze vrijwilligers 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 2016-2019.
Begroting
In 2021 wil de WEW webinars organiseren waarvoor we gebruik willen maken van digitale
ondersteuning. Hiervoor is een bedrag van 4.000,- Euro begroot. De post Donaties omvat
onze financiële steun aan initiatieven die het ecologisch waterbeheer ten goede komen,
zoals het nieuwe boek van Henk Hoogenboom. Ook zitten in deze post uitgaven in verband
met de WEW-prijs voor jonge professionals in het ecologisch waterbeheer.
In het voorjaar van 2021 wil de WEW weer een verzoek om een donatie aan onze leden
versturen. De verwachte opbrengst hiervan is niet voldoende om de begrote kosten te
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dekken; we verwachten een verlies van 4.500,- Euro. Het vermogen van de WEW is groot
genoeg om dit verlies op te kunnen vangen.
Voorstel
Het voorstel aan de ALV is:
- om de begroting voor 2021 vast te stellen;
- om de contributie voor leden voor 2021 vast te stellen op nul euro.
Groningen, 24 maart 2021 Ronald Bijkerk
Resultatenrekening 2020
Begroting

Werkelijk

2020

2020

0
5
0
5

0
0
0
0

0
0
200
1.000

0
0
186
0

0

0

0
0
1.000
0
2.420
130
0
4.750

0
0
0
0
1.978
120
0
2.284

-4.745

-2.284

Baten
Donaties
Rente
Overige
Totaal baten
Lasten
Kamer van Koophandel
Bijeenkomsten/excursies
Bestuursvergaderingen
Vergoedingen
Reiskosten
Attenties
Themanummers
Donaties
Porto- en kantoorartikelen
Website
Bankkosten
Overige kosten
Totaal lasten
Resultaat

Balans per 1 januari 2020
Activa
Betaalrekening
Spaarrekening
Voorraad themanummers
Ontvangen donaties 2019
Totaal

14.048
20.053
0
0
34.101

Passiva
Eigen vermogen

34.090

Nog te betalen
Totaal

11
34.101

Toelichting
Ontvangen donaties 2019:

In 2020 ontvangen donaties voor het boekjaar 2019

Nog te betalen:

Te verwachten rekening bankkosten december 2019
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Balans per 31 december 2020
Activa
Betaalrekening
Spaarrekening
Voorraad themanummers
Nog te ontvangen donaties
Totaal

Passiva
Eigen vermogen

11.763
20.053
0
0

31.806

Nog te betalen

31.816

10

Totaal

31.816

Toelichting
Nog te ontvangen:

In 2021 ontvangen donaties voor het boekjaar 2020

Nog te betalen:

Te verwachten rekening bankkosten december 2020

Begroting boekjaar 2021
Begroting

Werkelijk

Werkelijk

Werkelijk

2021

2020

2019

2018

Donaties
Rente
Overige
Totaal baten

4.500
0
0
4.500

0
0
0
0

4.495
5
0
4.500

4.420
11
0
4.431

Lasten
Kamer van Koophandel
Bijeenkomsten/excursies
Bestuursvergaderingen
Vergoedingen

0
4.000
120
1.000

0
0
186
0

0
1.761
145
0

0
2.761
96
1.199

Baten

Reiskosten
Attenties
Themanummers
Donaties
Porto- en kantoorartikelen
Website
Bankkosten
Overige kosten
Totaal lasten
Resultaat

0

0

0

0

80
0
3.500
0
170
130
0
9.000

0
0
0
0
1.978
120
0
2.284

66
0
1.000
0
163
123
0
3.258

20
0
0
0
163
120
0
4.359

-4.500

-2.284

1.242

72

Toelichting Lasten
Het bedrag voor bijeenkomsten/excursies is begroot met het oog op kosten themadag april 2021
Vergoedingen omvat financiële tegemoetkoming voor de organisatie van WEW uitingen
Donaties omvat ondersteunende giften en uitgaven in het kader van de WEW-prijs
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Jonge tureluurs Rijssen (Ov), foto Christa Groshart

Bandheidelibel, Schipbeek (Ov), foto Christa Groshart
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SAMENVATTING VAN HET RESULTAAT VAN DE ENQUÊTE
Op de ALV gaan we het over de toekomst van de WEW hebben. In juli 2020 heeft het
bestuur een enquête over dit onderwerp onder de leden gehouden. De resultaten daarvan
zijn gepresenteerd in de vorige Nieuwsbrief (nummer 54). Hieronder een samenvatting:
Op de enquête hebben 72 van 504 leden (bijna 15%) gereageerd. Iets meer dan de helft van
de leden die gereageerd hebben, komt (bijna) nooit op een bijeenkomst. Het merendeel
(90%) vindt de onderwerpen die we op themadagen behandelen, wel interessant en nuttig
voor het eigen werk. Publicaties van de WEW worden ten minste soms gebruikt door
tweederde van de leden die gereageerd hebben.
Er zijn veel onderwerpen aangedragen waar de WEW zich in de toekomst mee bezig zou
kunnen houden. Vaak aangevinkte onderwerpen zijn: nieuwe aspecten in het ecologisch
waterbeheer, controversiële onderwerpen, ecologische waterbeoordeling en effecten van
maatregelen. Daarnaast zijn door de leden veel andere onderwerpen aangedragen:
- Het onder de aandacht blijven brengen van de waarde van ecologisch waterbeheer,
- Centrale ingang voor andere initiatieven,
- Uitwisseling van kennis tussen partijen en bevordering samenwerking,
- Bredere informatievoorziening naar andere groepen: natuurorganisaties maar ook
burgers.
- Een brug tussen 'biologen, ecologen' en 'de praktijk'.
- Klimaatverandering en effecten daarvan op het watersysteem.
- Informatie platform, bv delen van vacatures ed.
- Invasieve exoten.
- Toepassing van reeds bestaande kennis promoten, opnieuw en beter implementeren
van de adviezen en kennis.
- Klimaat zou een heel interessant en breed thema zijn. Zeker qua controversiële
onderwerpen. Effecten zijn niet vrijblijvend. Zijn KRW en N2000 doelen wel haalbaar
bv?
- WEW zit té veel op de wetenschappelijke stoel. Meer aandacht voor "hoe krijg ik mijn
eigen waterbeheerafdeling ecologischer. Weinig aandacht voor de ecologische
maaiboot (b.v. De Knarr).
- Gezamenlijk in een terrein/water een onderzoek doen en dit bespreken met diverse
(verschillende) disciplines.
- Voor mij is jullie toegevoegde waarde in ieder geval de informatie over vacatures bij
waterschappen, nieuwe boeken, symposia. Jullie kunnen de rol spelen van
Vereniging van ecologen/ecologie in het waterbeheer, een ontmoetingsplaats. Lastig
- Dingen die gemakkelijk blijven liggen of over het hoofd worden gezien in de huidige
tijdgeest. Voorbeeld: Lange meetreeksen zijn van belang. Maar nut moet worden
aangetoond.
- Informele ontmoetingen met vakgenoten (dit is wat mij betreft de belangrijkste functie
van de WEW).
Het bestuur concludeert dat er een kleine kern is, die het belang van de WEW groot vindt.
Nog geen kwart van de mensen die gereageerd heeft, wil de WEW opheffen. Tegelijk geven
veel mensen (30%) aan niet meer tijd aan de WEW te willen besteden. De helft wil wel
regelmatig bijeenkomsten bijwonen. Zoals gezegd, op de komende ALV gaan we het over
de toekomst van de WEW hebben. Het bestuur denkt dat we zeker dóór moeten met onze
vereniging. De vraag is hoe, en vooral: wie wil actief meedoen?
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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 eenmaal 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
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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.
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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
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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.
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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
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