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waterbeheer in Nederland. 
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VAN DE VOORZITTER 
 

Jouw mening telt! 
 
De WEW bestaat dit jaar 40 jaar. Ik ben er van 
overtuigd dat er veel meer tijd in de toekomst 
ligt dan in het verleden. Een mooi moment om 
eens in de kristallen bol te kijken. Om nu eens 
de luis in de eigen pels te zijn.  
 
Laten we een paar scenario’s bekijken om te 
beslissen hoe we die toekomst ingaan. De 
toekomst is een veelarmig en veelkoppig 
monster met een grotendeels onvoorspelbaar 
gedrag. De ecologische amplitude waarbinnen 
die toekomst zich afspeelt is al evenmin 
helder. Maar er zitten grenzen aan de wereld 
waarbinnen zij zich beweegt.  
 
Aan de ene kant van haar niche ligt een wereld 
van het Grote Geld en aan de andere kant de 
wereld van het Grote Goed.   
 
Het Grote Geld 
In de wereld van Het Grote Geld zijn mensen 
en organisaties alleen bereid om tegen 
betaling zaken te organiseren. Bijeenkomsten 
moeten iets opbrengen. Eerst de zaak dan het 
clubje.  
Wat betekent dit voor de WEW ? 
Werkgroepleden en sprekers steken alleen 
nog tijd in het organiseren van bijeenkomsten 
als uren vergoed worden of als er uitzicht is op 
betaalde opdrachten.   
De WEW wordt een professionele organisatie 
met betaalde krachten. Voor bijeenkomsten 
moet worden betaald. De WEW richt zich op 
het bedrijfsleven en zoekt oplossingen voor 
ecologische problemen in technische 
innovaties. 
 
Het Grote Goed 
In de wereld van het Grote Goed staat de 
kwaliteit van het leven, milieu en mens,  
centraal. Het landschap wordt multifunctioneel 
vormgegeven. Er worden nieuwe normen 
gedefinieerd voor integrale watersystemen en 
nieuwe landschappen.    
Wat betekent dit voor de WEW? 
De WEW richt zich op een veel breder milieu- 
en politiek bewust publiek. Bestuurders uit de 
waterwereld  en alfa- en gamma 
wetenschappers worden uitgenodigd hun kijk 
op de waterwereld te geven. Belevingsecologie 
wordt een nieuwe subgroep.  
 
Een andere spanningsveld in de toekomst ligt 
ertussen de  Pamper-generatie en de U-
bekijkt-het-maar-groep. 
 

U-vraagt-wij-draaien 
Voor de Pamper-generatie staat de zorg voor 
de gebruiker centraal. U vraagt en wij draaien. 
Er wordt niet kritisch gekeken naar de wensen, 
alles mag, alles kan.  
Wat betekent dat voor de WEW?  
De WEW vraagt aan zijn leden wat ze willen, 
waar liggen de interesses ? Daar omheen 
organiseert de WEW bijeenkomsten. 
 
U-bekijkt-het-maar 
Voor de U-bekijkt-het-maar-groep geldt dat als 
je iets wil, dan regel je dat maar.  
Wat betekent dat voor de WEW? 
De subgroepen worden opgeheven. De WEW 
faciliteert uitsluitend initiatiefnemers. Informatie 
verloopt via internet. De WEW wordt een VEW, 
de Virtuele Ecologische  Werkgroep. 
 
Als laatste van de scenario’s waarbinnen het 
monster van de toekomst zich beweegt zie ik 
het Nederland van Thijsse aan de ene kant en 
het Nederland als natuur vernieuwer voor 
Europa. 
 
Het Nederland van Thijsse 
In het Nederland van Thijsse zingen we met 
z’n allen over het Tuinpad van mijn Vader. We 
willen een waterkwaliteit als van voor aan het 
begin van de 20e eeuw. De platen van 
Koekoek als referentie. 
Wat betekent dit voor de WEW?  
Als we Nederland willen houden zoals het lang 
gelden was dan houden we de WEW zoals het 
is. De WEW blijft zich richten op zijn bestaande 
leden. Het WEW-blad wordt weer op papier 
uitgegeven.   
 
Natuurvernieuwing 
In het Nederland van de natuurvernieuwer voor 
Europa wordt het landschap integraal 
Europees beschouwd. Natura 2000 en de 
KRW zijn de centrale thema’s waarbij waterrijk 
Nederland het voortouw neemt. Niet langer 
bang om het braafste jongetje te zijn van de 
klas, maar trots op nieuwe inzichten, durf om 
vooraan te staan, niet bang om fouten te 
maken, investeren in vernieuwing en 
opleidingen.   
Wat betekent dat voor de WEW ?  
De WEW gaat zijn netwerk nationaal en 
internationaal uitbouwen. Eigenwijze mensen 
van ministeries, universiteiten, natuur- en 
milieuorganisaties, landschapsbeheerders, 
onderzoeks- en uitvoeringsorganisaties 
worden actief uitgenodigd om hun visie te 
geven op de toekomst van het waterbeleid, 
waterbeheer en wateronderzoek.    
 



 
 

 
 

En nu ? 
Er moeten keuzen worden gemaakt uit een 
zee van onzekerheden om richting te geven 
aan de toekomst van de WEW. In ieder geval 
heb ik al één keuze gemaakt: jouw mening telt! 
Laat het bestuur van de WEW weten welke 
richting gekozen moet worden om ten minste 
nog 40 jaar een leuke en interessante club te 
kunnen zijn. Geef je mening, laat je horen, doe 
mee.  

 
Stuur uw reactie voor 15 juni naar : 
Hoogenboom@tiscali.nl 
 
 
Henk Hoogenboom 
(voorzitter WEW) 
 

 
 
VAN DE SECRETARIS 
 

Wel en wee van de WEW. 
 
Om maar met de deur in huis te vallen, we hebben meer dan 300 leden. In maart 2007 schreef ik het 
volgende aan mijn medebestuursleden: ‘Met blijdschap geef ik kennis van het aanmelden van het 
300e lid van de WEW’. In een periode waarin andere verenigingen kampen met een vermindering van 
het aantal leden stijgt de WEW nog steeds. Op de agenda van de WEW is plaats ingeruimd om het 
300e lid welkom te heten.  
 
Eerder meldde ik wel eens in een grafiek hoe het de WEW verging met betrekking tot aantallen leden, 
en of die de vergaderingen ook bezochten. Dank zij een deel van het archief van Theo Claassen, die 
dat de WEW ter beschikking stelde  kunnen we nu tot september 1974 terugkijken. Zie maar 
hieronder. 
 

Aantal leden van de WEW en hun aanwezigheid op de ALV
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Ik heb om de grafiek overzichtelijk te maken wel wat vergaderingen weggelaten, maar dat verandert 
het beeld niet. Soms zaten de spoorwegen dwars, met twee stakingen en één keer ruzie tussen 
bestuursleden en een conducteur. Het verslag meldt niet wie er door de onenigheid niet was/waren. 
Maar terwijl het aantal leden steeg kwamen er niet meer leden naar de ALV. Relatief daalde dat zelfs 
sterk. In 1981 waren er 14% meer aanwezigen dan leden. Bij het aanmelden van nieuwe leden is 
vaak de vraag op de verzendlijst te mogen, maar ja daar mogen alleen leden op, en dat worden ze 
dan. Die leden zijn vaak ook geen lid van een subgroep. Maar ook daar zie ik (eigen waarneming) 
geen hoge opkomsten meer. Hebben we het te druk? Want de programma’s zijn vaak goed, al is de 
frequentie van bijeenkomsten van subgroepen in het algemeen ook wat minder geworden. 
 
Twee trekkers van subgroepen stopten er mee. Jeanine Elbersen stopte vanwege haar drukke 
werkzaamheden en haar gezin met de subgroep KRW. Gelukkig meldden zich vier (!) nieuwe trekkers 
aan. Daarvoor was Jeanine ook jarenlang actief in TAP. Dank voor je jarenlange en enthousiaste inzet 
voor de WEW. 
 
Ook Johan van der Molen, net als Jeanine al heel lang actief in TAP. In ieder geval langer dan ik lid 
van de WEW was (1994). Met verschillende themagroepen in TAP. En Johan op het laatst betrokken 
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bij de symposia Kwaliteitsborging in de Hydrobiologie. En nu bezig met de primaire productie tussen 
de krokodillen in Zuid Afrika. Ook Johan dank voor je soms tomeloze inzet. Maar ook jij bent 
opgevolgd door een enthousiaste groep. Misschien is dat de toekomst voor de subgroep, niet meer 
één trekker, maar een groep. Steun aan elkaar en het kunnen verdelen van de werkzaamheden is 
altijd zinvol. 
 
Bij het 10 jarig bestaan van de Werkgroep Biologische Waterbeoordeling was er een boek: 
Biologische Waterbeoordeling. Dat werd goed verkocht: 
 

 
 
Over een tweede druk is wel gesproken, want men verwachte nog zo’n 300 - 500 exemplaren te 
kunnen slijten. Ook bij het 20 jarig bestaan was er een boek: Biologische Waterbeoordeling, 
instrument voor waterbeheer? Bij het 30 jarig bestaan was er geen boek, maar een mooie analyse van 
Bert Higler over de afgelopen 30 jaren. En nu bij het 40- jarig bestaan weer een boek. Vrijwel alle 
hoofdstukschrijvers zijn lid van de WEW, sommigen zelfs erelid. En een groot aantal leden van de 
WEW stonden hun foto’s af als illustratie. Als het nodig is kunnen we dus nog zeer actief zijn. Het gaat 
goed met de WEW. 
 
Lowie van Liere 
(secretaris 2002- 2008) 
 

 
NIEUWS SUBGROEPEN 
 

Subgroep Communicatie 
De subgroep bestaat in feite uit de redacteur van de nieuwsbrief en de webmaster(s). 
Steeds meer activiteiten van de werkgroep worden gecommuniceerd via de website. Behalve 
aankondigingen van bijeenkomsten en attendering op publicaties zijn het afgelopen jaar ook diverse 
mededelingen van leden aan elkaar gepubliceerd, voornamelijk aankondigingen van vacatures.  
Het afgelopen jaar is de website ook weer een aantal keren gebruikt voor het registreren van 
deelnemers aan bijeenkomsten. Steeds werden de leden op nieuws geattendeerd door de secretaris, 
waarbij verdere informatie steeds op de site moest worden gezocht. De secretaris gebruikt daarbij een 
bestand met email-adressen van de leden die in een database op de website staan en die hijzelf 
beheert. De attendering wordt ook via een script op de website verzonden. Zowel adressenbestand 
als script zijn beveiligd tegen inzage of misbruik door derden. 
De subgroep Exoten gebruikt een gesloten mailinglijst op de site waar alle leden van de subgroep 
gebruik van kunnen. Mail van anderen wordt geblokkeerd om spamverzending tegen te gaan. 
Het aantal bezoeken aan de site is vrij groot. De meest bezochte pagina’s zijn die van de subgroep 
exoten. Verder valt op dat het bezoek voor meer dan de helft op het conto komt van zoekrobots, wat 
tot gevolg heeft dat de site zeer vindbaar is. Naar schatting bezoeken in werkelijkheid tussen honderd 
en vijfhonderd mensen per maand de site.  
Er is dit jaar één nieuwsbrief (nr 41) verschenen en die is alleen digitaal verspreid.  
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Subgroep Realisatie 
De Subgroep Realisatie richt zich op natuurherstel en –ontwikkelingsprojecten. Het doel is problemen 
en oplossingen die voorkomen bij het voorbereiden en uitvoeren van projecten in beeld te krijgen. Dit 
wordt gedaan door excursies te organiseren naar projecten die onlangs zijn uitgevoerd of nog in 
uitvoering zijn. Door te discussiëren over de uitvoering, de keuzes die daarbij gemaakt zijn en de 
manier waarop met andere belangen rekening is gehouden, kunnen deelnemers van elkaar leren hoe 
natuurherstel- en ontwikkelingsprojecten in de praktijk vormgegeven kunnen worden. Trekkers van de 
subgroep zijn Herman Wanningen en Reinder Torenbeek. 
 
In 2006 zijn twee excursies georganiseerd: op 16 mei naar het Bargerveen en op 14 september naar 
De Leijen. Verslagen van beide excursies zijn te vinden op de website van de werkgroep. Hieronder 
zijn samenvattingen daarvan opgenomen. 
 
Voor 2007 zijn nog geen excursies gepland. 
 
Excursie Bargerveen, 18 mei (verslag Reinder Torenbeek) 
We waren te gast bij het Waterschap Velt en Vecht. Inleidingen werden verzorgd door Gerhard 
Duursema van het waterschap, Jaap van Roon van DLG en Jans de Vries van Staatsbosbeheer. 
 
Het Bargerveen maakt onderdeel uit van het project “van Bargerveen tot Dollard tou”. In dit project 
wordt een verbinding gemaakt vanuit het Bargerveen via de Runde, de Ruiten Aa en de Westerwoldse 
Aa naar de Dollard. Het project is in 12 deelprojecten onderverdeeld. Deel 0 is het herstel van het 
Bargerveen zelf. De overige delen zijn de verschillende trajecten van de genoemde verbinding die 
gerealiseerd wordt. 
 
Het Bargerveen is voor een deel nog niet afgegraven. Het meest noordelijk deel is het Meerstalblok. 
Dit is het meest ongestoord. Hier is nog één meerstal over. Omdat het veenpakket nu boven de 
omgeving uitsteekt, wordt met kades voorkomen dat het gebied verdroogt, en wordt actief vernatting 
nagestreefd. Het doel is om uiteindelijk hoogveenvorming op gang te krijgen. Naast de aanleg van 
kaden zijn sloten en wijken gedempt. Enkele doorgaande wegen zijn verwijderd. 

 
Van de verbinding tussen het Bargerveen en de Dollard zijn de volgende delen al gerealiseerd: 
− Het aanleggen van retentiegebieden. In deze gebieden wordt overtollig water uit het Bargerveen 

tijdelijk opgeslagen. Op deze manier worden wisselingen in de waterafvoer opgevlakt. 
− De onderleiding onder de Verlengde Hoogeveense Vaart 
− Herinrichting nabij een kassengebied met kruising onder de (toekomstige) snelweg en 
− Herinrichting nabij het Veenpark.  
 
Bij de herinrichting gaat het niet alleen om de functie natuur, maar ook om de functies landbouw, 
glastuinbouw, recreatie en cultuurhistorie. Er wordt gestreefd naar scheiding van landbouwwater en 
natuurwater. 
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Excursie De Leijen, 14 september 2007 (verslag Lowie van Liere) 
We waren te gast bij Wetterskip Fryslân waar een aantal interessante lezingen werden gehouden en 
verschillende locaties werden bezocht rond de Leijen. 
 
Theo Claassen hield een lezing over het herstelproject in de Leijen. Dit meer is het meest eutrofe 
boezemmeer in Friesland. Er is een uitvoeringsplan opgesteld waarbij gestreefd wordt naar een 
evenwichtige en duurzame ontwikkeling voor natuur en waterkwaliteit aan de ene kant en recreatie 
aan de andere kant. In de eerste fase (2002-2006) is de vaargeul gebaggerd, zijn eilandjes aangelegd 
en is visstandbeheer uitgevoerd. Het project maakt onderdeel uit van het Interreg project NOLIMP. 
 
Machiel de Vries gaf een toelichting over het NOLIMP project. Dit project fungeert als pilot voor de 
implementatie van de Kaderrichtlijn Water. Er worden ecologische doelstellingen geformuleerd en 
maatregelen waarmee deze doelen bereikt moeten worden. Gedacht wordt aan reductie van lozingen 
uit het omliggende poldergebied, uit enkele rioolwateroverstorten en uit de RWZI Drachten, en aanleg 
van vooroevers en die beplanten met helofyten. Het project gaat gepaard met een uitgebreide 
monitoring en wordt in samenhang uitgevoerd met project "Herstel- en inrichtingsmaatregelen in en 
om de Leijen - Onderdeel Friese meren project". 
 
De volgende maatregelen worden uitgevoerd: 
− De aanleg van een moerasgebied met als doel de helderheid van het meer te verbeteren door 

slibvang. Met een palenrij in het meer wordt de oever tegen golfafslag beschermd. Achter de 
palenrij zijn ook proeven uitgevoerd met het uitzetten van waterplanten en driehoeksmosselen 
(toelichting door Johan Hager). 

− Er is een SOBEK-modellering uitgevoerd om de verspreiding van verschillende bronnen te 
onderzoeken en inzicht te krijgen in het effect van verschillende maatregelen (toelichting Elena 
Uibel). 

− Er zijn ecologische doelen voor de Kaderrichtlijn Water opgesteld. Uit analyses blijkt dat voor de 
boezemmeren (waar de Leijen toe behoort) het bestaande beleid vrijwel voldoende is om deze 
doelen te halen (toelichting Jappie van den Berg). 

− De verbeterde rwzi Drachten (Sybren Gerbens). Als zuiveringssysteem is voor het BCFS proces 
(Biologisch Chemische Fosfaat- en Stikstofverwijdering) gekozen. Kenmerk is de extra 
recirculatiestroom van de afloop van de anoxische ruimte naar de anaërobe ruimte. Deze extra 
stroom moet een nitraatvrije anaërobe zone garanderen. Tevens is een on line systeem voor 
optimale stikstof- en fosforverwijdering ontwikkeld. ‘On line’ worden concentratie van fosfor en 
stikstofverbindingen bepaald en weergegeven, zodat het proces momentaan bijgesteld kan 
worden. De resultaten zijn zeker positief, zodat een geringere belasting van De Leijen bereikt 
wordt. 

 
 
 
Tijdens de excursie worden vier locaties bezocht: de RWZI Drachten, het bedrijf van boer Algra (waar 
een nullozing is gerealiseerd), de Putten (een kleine polder waar ondermeer stepping stones zijn 
aangelegd) en de basisschool de Gielguorde die deze stepping stones heeft aangelegd maar waar 
nog meer aan educatie op het gebied van natuurontwikkeling wordt gedaan. 
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Subgroep Ecologie en Ethiek 
De subgroep Ecologie en Ethiek exploreert de ethische aspecten van ecologisch handelen. 
Uitgangspunt is een praktische situatie waarbij voor en tegen wordt geëvalueerd vanuit verschillende 
gezichtspunten. De subgroep vergadert ad hoc, dat wil zeggen dat er per onderwerp één of meer 
vergaderingen aan gewijd worden. In een onder de WEW leden gehouden enquête kwamen een 
aantal te bespreken onderwerpen naar voren waaronder herintroducties, biomanipulatie en exoten. 
Van 2003 tot 2007 kwam de herintroductie van de otter aan bod, in 2007 werd aandacht besteed aan 
de exotische muskusrat. Tijdens het internationale congres Shallow Lakes 2005 werkten we mee aan 
een discussieavond over biomanipulatie. De daar aangenomen verklaring is te vinden op: 
http://www.shallowlakes.net/platform-ehm/download/declaration_biomanipulation.pdf  
Opvallend is de grote belangstelling voor de subgroep van instanties buiten de WEW.  
 
 

De herintroductie van de otter in Nederland. 
 

2006 stond in het teken van het wetenschappelijk artikel van 
de twee trekkers van de subgroep dat in april 2006 
verscheen: Liere, Bram E. van & Lowie E. van Liere, 2005. 
Reintroduction of the otter (Lutra lutra) in the Netherlands did 
it really meet international guidelines? Lutra 48, 131-134.  
http://www.vzz.nl/lutra/Lutra48_2_131-134VanLiere-
VanLiere.pdf .     
 
Bij de aankondiging van onze tweede workshop over de 
herintroductie van de otter wezen we de deelnemers op een 
artikel dat net daarvoor in Lutra was verschenen (Hof, Pieter 
van 't & Frank van Langevelde, 2004. Reintroduction of the otter (Lutra lutra) in the Netherlands meets 
international guidelines. Lutra 47, 127-132) en onze globale kritiek daarop:  
De titel van het artikel suggereert meer dan de inhoud. Allereerst melden de auteurs zelf dat de otter 
toch niet de ‘keystone species’ is, die de IUCN voor ogen heeft. ‘Captured wild animals of two years or 
more should not be released ….’; toch nog maar eens het rapport van Niewold et al. 2002 nakijken! 
Auteurs komen m.b.t wildvang en gefokte otters tot een andere conclusie dan in het 
haalbaarheidsrapport (p. 63, referentie, zie onder het abstract van Addy de Jongh). Iemand moet het 
fout doen, maar auteurs zien een viertal andere geciteerde publicaties toch even over het hoofd. En 
dan: ‘With the release of previously captured individuals the project did not fully follow the suggestions 
of the IUCN guidelines’. In de conclusie: ‘The majority of the IUCN reintroduction criteria appear to 
have been followed’, onderstreping door ons. Onder verwijzing naar een artikel van de SON uit 1998 
wordt de waterkwaliteitsverbetering gemeld. Jammer dat geen rekening gehouden is met de 
risicoanalyses van RIZA en RIVM. Onze voorzichtige conclusie is dat de titel niet helemaal klopt met 
de inhoud van het artikel, en dat de auteurs hun huiswerk onvolledig hebben gedaan. 
De redactie van Lutra heeft ons vanwege dit commentaar uitgenodigd op het artikel te reageren. Dat 
hebben we gedaan: zie het bovengenoemd artikel; In dezelfde uitgave van Lutra vinden we een 
weerwoord van Hof, Pieter van 't & Frank van Langevelde, 2005. Reintroduction of the otter in the 
Netherlands: implementation of international guidelines in the pre-release phase. Dat is gepubliceerd 
zonder ons daarvan van te voren op de hoogte te stellen. Hun reactie was een herhaling van het 
eerste artikel. Reageren op zoiets vonden we zelf niet nodig, maar ook de redactie van Lutra liet weten 
dat niet op prijs te stellen. Merk overigens op dat de auteurs de titel hebben gewijzigd ten opzichte van 
hun eerste artikel. Zij schreven in hun reactie op ons artikel pas dat zij zich uitsluitend op de planfase 
en een klein gebied hadden gericht, zonder dat in hun eerste artikel te vermelden. Een weinig zinvolle 
analyse in het stadium waarin de herintroductie zich op het moment van schrijven bevond. Daarnaast 
berichten auteurs dat bepaalde passages onze mening zouden zijn, terwijl ze (geciteerd!) waren 
overgenomen uit de IUCN (The International Union for the Conservation of Nature and Natural 
Resources) richtlijnen. Het antwoord gaat niet of nauwelijks in op onze inhoudelijke argumenten m.b.t. 
waterkwaliteit en verkeersdrukte, waarover al tijdens die planfase wetenschappelijke artikelen waren 
gepubliceerd. Wij hebben de redactie van Lutra gemeld dat we de gang van zaken van publicatie en 
weerwoord laakbaar vinden, een wetenschappelijk tijdschrift onwaardig. Eén zaak blijft als een paal 
boven water: Bij de herintroductie van de otter in Nederland is niet voldaan aan de IUCN-
richtlijnen.  

 Our South West 
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Reden: De waterkwaliteit m.b.t. PCB in de waterbodem in grote delen van Nederland laat een ‘free 
ranging population’ nog niet toe en de verkeersdrukte (één van de oorzaken van het verminderen en 
het uiteindelijk uitsterven van de otter in Nederland) is alleen nog maar toegenomen. 
 
Wat de subgroep betreft is dit (in ieder geval voorlopig) een afsluiting. Informatie over het wel en wee 
van de herintroductie van de otter kun je vinden op: 
 http://www.alterra-research.nl/pls/portal30/docs/folder/otter/framenl.htm  
 
 

Muskusrattenbestrijding; over veiligheid, schade, kosten, baten en 
dierenwelzijn 
 
Op 6 maart 2007 organiseerde ‘Ecologie en Ethiek’ 
samen met ‘Exoten’ een studiemiddag over de 
muskusrat in Nederland. Een heterogeen gezelschap van 
dertig belangstellenden luisterden naar drie 
presentaties en discussieerden erover. De helft 
daarvan bestond uit WEW leden. Daarnaast waren en 
vertegenwoordigers van de LCCM (Landelijke 
Coördinatie Commissie Muskusrattenbestrijding), De 
Faunabescherming, De Dierenbescherming en Bont 
voor Dieren. Ook waren er een aantal 
geïnteresseerde muskusrattenbestrijders en enige 
niet-WEW leden van provincies, ingenieursbureaus en 
het Ministerie voor LNV aanwezig. 
 
Henk Hoogenboom (WUR en voorzitter van de WEW) opende met een presentatie over de Ecologie 
van zoogdier exoten in Nederland. De landelijke coördinator van de LCCM Jan Gronouwe vervolgde 
met: Muskusrattenbestrijding in Nederland, nut of noodzaak. Tegenstand werd geboden door Harm 
Niesen van De Faunabescherming: Muskusrattenbestrijding: bedreiging of hetze? Na de presentaties 
volgde een zeer geanimeerde discussie. De verslagen van de lezingen en de discussie staan op de 
webpagina van de subgroep: http://www.wew.nu/sub_ethiek.php . 
 
Belangrijkste conclusies van de vergadering:  
De vergadering is het er unaniem over eens dat experimenteel populatiedynamisch onderzoek 
zo snel mogelijk gestart moet worden. 
Reden: Er is een volledige onbekendheid wat de gevolgen voor de populatie zullen zijn 
wanneer met bestrijding gestopt zou worden. De populatie kan in eerste instantie 
groeien, maar daarna ook kleiner worden. 
 
Tijdstippen van peilbeheer en muskusrattenbestrijding zouden op elkaar afgestemd moeten 
worden, dat kan bijvangsten voorkomen. 
Reden: Hoe zorgvuldig je de val ook zet, wanneer het gemaal aan gaat en het peil daalt, dan vergroot 
je de kans op bijvangst. Door het afstemmen van het peilbeheer met de muskusrattenbestrijders valt 
winst te behalen. Dit is nooit onderzocht! 
 
Bram en Lowie van Liere 
 
 

 Dirk Huitzing 



 
 

Nieuwsbrief 41 
Pagina 8  

8 

Subgroep Exoten 
In 2006 en in de eerste maanden van 2007 is de subgroep Exoten gegroeid met 8 leden. Daarmee 
bedraagt het ledental momenteel 38, waaronder 14 agendaleden. 
 
De subgroep heeft 3x vergaderd en, net zoals in 2005, een themadag georganiseerd. Een 
casusbijdrage werd geleverd door Meta Rijks over het exotenbeleid van Staatsbosbeheer exoten, en 
door Floris Ensink over de komende beleidsnota ten aanzien van exoten door het ministerie van LNV. 
Er zijn veel contacten met waterbeherende instanties. De groep is voor informatie benaderd door 
buitenlandse bedrijven en door onderzoekers van buitenlandse universiteiten. Ook studenten die 
exoten als studie-onderwerp hebben kloppen aan onze deur. 
 
Aan de website wordt voortdurend gewerkt. De soortenlijst wordt veel geraadpleegd en van de 
mogelijkheid tot interactieve discussie wordt veel gebruik gemaakt. 
 
Tijdens de themadag bleek de belangstelling voor exoten weer heel groot. De titel luidde “Bestrijding 
exoten in de praktijk”. 
Naast lezingen uit de praktijk, is er gesproken over hoe het beleid de exoten benadert en aanstuurt. 
Aan het eind van de dag is een kort overzicht gegeven van de nieuwe vondsten in 2006. 
De problemen met exoten spitsen zich toe op het kleine groepje invasieve soorten, waar het beleid en 
de praktijk zich mee bezig houden. Het gevoerde beleid en de praktijk blijken duidelijk nog niet op 
elkaar te zijn afgestemd. Wel wordt er hard aan gewerkt. Vanuit LNV wordt een nota opgesteld over 
de omgang met exoten. Deze nota zal in 2007 door de Tweede Kamer worden behandeld. Er wordt 
een Coördinerend Orgaan opgericht om exoten te monitoren en om het ministerie van advies te 
dienen. 
Binnen V&W hebben exoten ook aandacht gekregen. Men is zich bewust van de ecologische en 
economische consequenties voor zowel de kustgebieden als de open zee. 
 
De subgroep staat voor de volgende missie:  
Noodzakelijk zijn een grotere bewustwording van het publiek en de commerciële handel wat betreft de 
problemen met exoten. Een verbod op invasieve soorten is onontbeerlijk. Monitoring van exoten en 
onderzoek naar enerzijds bestrijdingsmethoden, anderzijds methoden van risico-analyse zullen 
moeten worden gestimuleerd. 
 
Ook in 2007 staan 3 vergaderingen op de agenda en wederom een themadag. De eerste vergadering 
heeft al plaatsgevonden op 15 februari.  
In Nijmegen wordt van 23 t/m 27 september een zeer groot internationaal symposium georganiseerd: 
het ICAIS (www.icais.org). Een aantal leden van onze groep is bij de organisatie betrokken en zij 
zullen ook een presentatie verzorgen. 
 
Rob, Rob en Hein 
 
 

Subgroep KRW 
Op 6 maart 2006 heeft de subgroep KRW een discussiemiddag gehouden over het onderwerp: 
‘Praktijk van de KRW en de VHR in Rijkswateren’. Sprekers waren Eddy Lammens (RIZA) en Martine 
Graafland (RIKZ). Hoewel er weinig deelnemers waren volgde er een zeer geanimeerde discussie. 
Helaas is er van de vergadering geen verslag aanwezig. De trekker van de subgroep Jeanine 
Elbersen heeft aangegeven geen tijd meer te hebben voor het leiden van de subgroep. Een oproep 
van het bestuur leverde vier belangstellenden op voor het trekkerschap. In mei 2007 zal het bestuur 
met hen en Jeanine een gesprek hebben over de toekomst van de subgroep. 
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PROGRAMMA 40 JARIG BESTAAN WEW 

 
Locatie: Recreatiegebied het Twiske 
Adres: Havengebouw de Roemer, Noorderlaaik 2 Oostzaan 
Informatie over het Twiske: http://www.recreatienoordholland.nl    
 
Datum: 15 juni 2007 
 
 
10.30 uur  Vertrek bus vanaf Centraal Station in Amsterdam. Plaats waar de bus zal staan zal 

nog worden aangegeven aan diegenen, die zich aangemeld hebben. 
 
10.45 uur Ontvangst met koffie en gebak. 
 
11.15 uur Feestelijke Algemene Ledenvergadering. 

1. Feestelijke opening door de voorzitter 
2. Mededelingen. 
3. Verslag van de vorige ALV vergadering (Nieuwersluis, 2006, zie Nieuwsbrief). 
4. Mededelingen van trekkers van de subgroepen, een uitgebreid verslag staat in de 

Nieuwsbrief. 
5. Financiën, verslag over 2006 en begroting 2007 (zie Nieuwsbrief). 
6. Verslag van de kascommissie. 
7. Benoeming nieuwe kascommissie. 
8. Volgende vergaderdatum 
9. Benoeming van Ereleden van de WEW. Het eerste en tot nu toe enige erelid van 

de WEW Bert Higler heet de nieuwe ereleden welkom. 
10. Het 300e lid van de WEW. Aandacht daarvoor door de secretaris. 
11. Statement van de WEW. Het bestuur van de WEW wil een statement uitbrengen 

wat we in een persbericht willen verspreiden. 
12. De voorzitter van de WEW reikt het eerste exemplaar uit van het jubileumboek. 
13. Rondvraag. 
14. Sluiting van de huishoudelijke vergadering. 

 
In een ‘normale’ ALV werden over stukken van voorzitter, secretaris en penningmeester tijdens de 
vergadering vragen gesteld. Omdat het nu een bijzondere vergadering is, en we de nadruk willen 
leggen op feestelijkheden, vragen we jullie die vragen deze keer zo veel als mogelijk via de mail te 
stellen. Vragen voorzitter: hoogenboom@tiscali.nl , voor de secretaris: secretaris@wew.nu en voor de 
penningmeester: jhylkema@recreatienoordholland.nl . Vragen en antwoorden graag CC naar de 
secretaris voor het verslag. Bij voorbaat dank voor jullie medewerking. 
 
12.15 uur Lunch 
 
 
Wetenschappelijk deel ALV. 
 
13.00 uur Introductie (Jan Hylkema, WEW) 
13.05 uur Ontstaan en kwaliteiten van het Twiske (Ron van ’t Veer, Landschap Noord-Holland) 
13.30 uur Kaderrichtlijnwater, Flora en Faunawet en het Twiske (Ben Eenkhoorn, 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) 
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Watergerelateerde activiteiten in en om het Twiske 
 
14.00 uur Uitleg en indeling groepen 
14.15 uur Activiteiten, en dat zijn wandelexcursie met uitleg, fietsexcursie met uitleg, rondvaart 

met uitleg, zeilwedstrijd, kanoën, duikles.  
 De activiteiten zullen twee of meermaal plaatsvinden (afhankelijk van de activiteit en 

belangstelling. 
 Op de website van de WEW kun je aangeven welke activiteit je grootste belangstelling 

heeft. 
 
Verdere feestelijkheden 
 
16.30 uur Borrel 
17.30 uur  Feestelijke Barbecue 
20.00 uur Vertrek van de bus naar het Centraal Station. 
 
Plattegrond Recreatiegebied Het Twiske 
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VERSLAG ALV 27 APRIL 2006 
 

Aanwezig: 41 leden (14% van het ledenaantal), dat kwam ook voor in 1991 (32%), maar het record 
van 1986 (42, 50%) werd niet gebroken. 
Bart Achterkamp, Liesbeth Bakker, Ger Boedeltje, Gerda Bolier, Hub Cuppen, Anke Durand, Frits 
Ebbens, Jeanine Elbersen, Herman Gons, Maarten Gorter, Gerard ter Heerdt, Korine Hengst, Peter 
Heuts, Bert Higler, Caroline Hofman, Henk Hoogenboom (voorzitter), Michiel Hootsmans, Jan 
Hylkema (penningmeester), Jan Janse, Jouke Kampen, Marco Kraal, Peer Keizer, Han Kessels, 
Alexander Klink, Roel Knoben, Lowie van Liere (secretaris), Marit Meier, Johan van der Molen, Rebi 
Nijboer, Ellis Penning, Machteld Rijkeboer, Roelf Pot, Winnie Rip, Ton Rotteveel, Jan Simons, Esther 
Spielmann, Wilco Verberk, Sonja Vernooij, Bas van der Wal, Jorg Willems, Rick Wortelboer. 
Afwezig met kennisgeving (17 leden): Ronald Bijkerk, Herman van Dam, Gert van Ee, Rob Leewis, 
Bram van Liere, Henk K. Mienis, Jordie Netten, Reinier van Nispen, Patricia van der Salm, Jeffrey 
Samuels, Martin Stamhuis, Rob Suijkerbuijk, Reinder Toorenbeek, Jan Vermaat, Guido Waaijen, 
Herman Wanningen, Paul van Zandvoort,  
 
1. Opening. 
Henk Hoogenboom heet allen welkom 
 
2. Mededelingen. 
Er waren geen mededelingen 
 
3. Verslag van de vorige ALV vergadering (zie Nieuwsbrief). 
Verslag vastgesteld, voorzitter loopt het verslag na op inhoudelijke zaken. 

• Het melden van vacatures op de website heeft effect, Johan van der Molen kwam zo aan 
een baan. 

• Excursies, de evaluatie ervan gaat niet goed, te weinig mensen vullen het formulier in. 
Reinder Toorenbeek is om actie gevraagd. 

• Subgroep Sloten, niets gebeurt. Op een oproep voor een nieuwe trekker was geen 
reactie. Henk Hoogenboom onderneemt actie om de zaak weer vlot te krijgen. 

• Berichtenmail Exoten loopt niet. Het systeem werd belaagd door SPAM, maar daar is nu 
een oplossing voor die binnenkort wordt toegepast. 

• NEN. Roelf Pot meldt dat er een aantal hulpgroepjes bezig zijn, maar hij doet een 
herhaald beroep op WEW leden om zich in te zetten voor standaardisatie van 
bemonstering en methoden. 
 

4. Kort mondeling verslag van de trekkers van de subgroepen, een uitgebreid verslag staat in 
deze Nieuwsbrief. 

Vanwege de tijd slaat voorzitter, na raadpleging vergadering dit punt over. Vergadering wil daar toch 
geen gewoonte van maken. 
Johan van der Molen meldt dat hij een baan heeft gevonden in Zuid Afrika, waar hij in juli 2006 al mee 
gaat beginnen. Hij zoekt een trekker (trekkers) voor de subgroep TAP. 

• Actie Johan schrijft een wervend stukje en stuurt dat aan Lowie van Liere. 
• Henk Hoogenboom doet hetzelfde voor sloten. 
• De stukjes komen op de website (via Roelf Pot) en Lowie mailt dat rond aan de leden. 

 
5. Financiën, verslag over 2005 en begroting 2006 (zie Nieuwsbrief). 
Het aantal donateurs neemt af, waarschijnlijk door de afname van het aantal waterschappen (fusies). 
Jan Hylkema vraagt de leden op de website te kijken of hun waterschap erbij staat en anders actie te 
ondernemen.  
Inmiddels is de hoogte van de bijdrage facultatief; de instituten mogen zelf de hoogte van het bedrag 
vaststellen tussen € 115 en € 250, afhankelijk van het aantal leden. Nogal wat geven inderdaad € 250, 
zodat geen achteruitgang in middelen lijkt te ontstaan. 
Het batig saldo is € 2800, het vermogen is € 19.000. In 2006 was er wat extra voor de website en een 
symposium (Kwaliteitsborging in de Hydrobiologie). Begroting 2006 is gelijk aan die van 2005. 
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6. Verslag van de kascommissie. 
 De afstand tussen Jan Hylkema en Han Kessels is wat groot geweest. Er is voorafgaande aan de 
ALV geen kascommissie bijeenkomst geweest. Han Kessels heeft in de middagpauze de stukken 
bekeken en akkoord bevonden. Ook Bas van der Wal (nieuwe kascommissie, zie 7) heeft daarbij 
meegekeken. 
 
7. Benoeming nieuwe kascommissie. 
Bas van der Wal biedt zich aan als nieuwe kascommissie, dat wordt door de vergadering 
gewaardeerd. 
 
8. Bestuur 

• Herverkiezing Lowie van Liere als secretaris. 
Vergadering stemde hiermee in. 
 
• Als Lowie wordt herkozen zullen een aantal van de secretariële werkzaamheden 

overgaan naar de webmaster (verzenden berichten, plaatsen mededelingen op de 
website). 

Roelf Pot krijgt voor het plaatsen van berichten op de website en het rondsturen van berichten 
dezelfde bevoegdheden als de secretaris. 
 
• Voorstel Roelf Pot voor het bijhouden van het ledenbestand op Internet en de beveiliging 

daarvan. 
Het ledenbestand staat versleuteld op de website, dat levert geen extra SPAM op. Via deze lijst 
kunnen berichten verzonden worden door de secretaris en de webmaster; alle andere mail wordt 
geblokkeerd, dus ook alle eventuele SPAM. De sectretaris blijft de WEW ledenlijst bijhouden. 
Nieuwe leden meldt hij aan de webmaster en eventueel aan de trekkers van betrokken 
subgroepen. 
 
• Het Forum is gehackt en is door de webmaster gestopt. Dat is niet erg, want er werd toch 

geen gebruik van gemaakt. 
 

9. Feest 40 jarig bestaan WEW, toelichting door het bestuur. 
Jan Hylkema ligt toe: Overdag watergerelateerde activiteiten in het Twiske (roeien, duiken, zeilen, 
kanoën, duiken, wandelen, fietsen. Deze voorzieningen zijn voor 20 personen per uur, zodat over de 
dag gewisseld kan worden.Aan het eind van de middag een barbecue en ’s avonds muziek. Vervoer is 
per bus vanaf Amsterdam Centraal station. Het feest is begroot op € 15.000. 

• Jouke Kampen wil mee helpen faciliteren bij een visstandbemonstering.  
• Tevens willen hij en Marco Kraal dat er aandacht besteed zal worden aan 

waterplantenkartering. Dit is nog iet verder uitgewerkt. 
• Bas van der Wal vindt het feest in relatie tot de begroting wat ‘overdone’ 
• Rick Wortelboer vindt dat de leden over een definitieve begroting moeten kunnen beslissen. 

Jan Hylkema legt uit dat € 150 per persoon bij bij 100 aanwezigen een reeële zaak is. 
• Er wordt meer inhoud gevraagd door voorzitter en vergadering, bijvoorbeeld over de 

ontstaansgeschiedenis van het gebied. 
• Er zal een oproep voor verdere ideeën en betrokkenheid van leden geplaatst worden in de 

rondmailing zoals vermeldt bij punt 4 (actie Lowie). 
• Voorzitter roept op tot grotere betrokkenheid van de leden. 

 
10. Volgende vergaderdatum. 
Vergadering wil op het feest ruimte voor de ALV. De volgende ALV zal dus zijn op 15 juni 2007 in het 
Twiske. 
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11. Rondvraag. 

• Bas van der Wal zou de Nieuwsbrief graag weer in geprinte vorm rondgestuurd zien.  
o Toen ik secretaris werd heb ik in de ALV gevraagd wie de Nieuwsbrief geprint wilde 

ontvangen, omdat andere zaken ook zoveel als mogelijk via Internet zouden gaan. 
Daar hebben zich toe twee leden voor aangemeld. Paul den Oude en Henk Moller 
Pilot. In 2005 heb ik hen dat nog eens gevraagd, en nu wil alleen Henk de Nieuwsbrief 
via de post ontvangen. Voorlopig ga ik dus niet een genomen besluit terugdraaien, 
tenzij de ALV daarom expliciet om vraagt. Het is overigens een niet geringe 
kostenpost. Alleen aan postzegels kom ik al op € 340. 

• Voorzitter zou graag een ‘ rondje projecten’ zoals het Platform Ecologisch Herstel Meren heeft 
ook in de ALV houden. Roelf zou dat ook op de website willen. Afgesproken wordt dat het ‘ 
rondje projecten’ volgende keer op de ALV zal worden uitgeprobeerd. 

• Bas van der Wal meldt dat het Platform Ecologisch Herstel Meren een excursie verzorgt naar 
Duitsland. 8 – 10 september 2006. Ook WEW leden kunnen daaraan meedoen, indien er 
plaats is. Noot: secretaris: Bas, hoe komen die leden aan informatie? Website platform? 

• Johan Oosterbaan van Delfland heeft een vraag gesteld aan Johan van der Molen: Delfland is 
bezig met een meetnet biologische waterbeoordeling, maar heeft daar vragen over. Het 
verzoek van Johan Oosterbaan zal ter via de sectretaris rondgestuurd worden, leden kunnen 
daarop reageren. Voorgesteld wordt daar ook een discussiemiddag aan te besteden. Jeanine 
Elbersen wil het stuk van Johan Oosterbaan krijgen, omdat ze het bij de subgroep KRW vindt 
passen (actie Johan en Lowie) 

• Roelf Pot meldt het uitkomen van een bijgewerkte versie van de KRW  Referenties en 
Biologische Maatlatten. Ze komen op de STOWA website. In september moet er een besluit 
genomen worden over belangrijke wijzigingen. Er komt een mailing zodra de stukken 
beschikbaar zijn (actie Roelf). 
 

12. Sluiting. 
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VERSLAG EXCURSIE 27 APRIL 2006 
 

 

De Loosdrechtse - en de Loenderveense Plassen 
 
Verslag van het wetenschappelijk deel en de excursie van de Algemene Ledenvergadering van de 
WEW op 27 april 2006 in het Centrum voor Limnologie van het NIOO 
 
Welkom en opening door dagvoorzitter  
Lowie van Liere (dagvoorzitter en organisator) heet iedereen welkom en vermeldt dat we bijna het 
record aantal deelnemers op een ALV gebroken hebben. Alleen in maart 1986 waren er 42, nu zijn er 
41 aanwezigen. Dat delen we met oktober 1986 (weer 1986) en april 1991. 
 
En dan nu heel iets anders … de Kaderrichtlijn Water: de definitieve oplossing voor de 
Loosdrechtse Plassen? Maarten Ouboter, Waternet (en vele anderen) 
Maarten toont in zijn presentatie de veranderingen in de Loosdrechtse Plassen over een lange 
periode. Door de oogharen gezien daalde de zomergemiddelde [P] van ~0.15 naar 0.05 mg P l-1. Bij 
de [chlorofyl a] lag de zaak een stuk ingewikkelder, omdat er in de 89er jaren een maximum werd 
gemeten vergeleken met de periode ervoor en erna. [chl] is nu op zo’n 50 µg l-1 aangeland. Het scala 
aan maatregelen heeft dus enig effect gehad, maar het water is niet helder geworden; hoewel het 
doorzicht steeg van 0.3 -> 0.45 m. Verder gaat Maarten in op een analyse van balansen van water en 
stoffen. Er zijn nog mogelijkheden voor reductie van de belasting. Hoewel daar al veel aan is gedaan, 
is het onvoldoende gebleken, mogelijkheden zijn er nog bij: 1) vermindering Amsterdan Rijnkanaal 
inlaat; 2) defosfateren van de inlaat van overtollig Bethunepolderwater; 3) toevoer uit het Oostelijk 
achterland; 4) en 5) recreatie en ongerioleerde bebouwing. 
Vervolgens wordt aandacht besteedt aan de Kaderrichtlijn, toegepast op het gebied van de 
Loosdrechtse Plassen, met de additionele maatregelen die nodig zijn om eventueel het Goede 
Ecologisch Potentieel te bereiken. 
Inmiddels is bekend welke maatregelen niet helpen: 1) Niets doen; 2) grootschalige baggerprojecten; 
3) aanbrengen van windbrekers en/of strekdammen en 4) het verbieden van motorvaart. 
Met ABB is weinig ervaring in dit type grote plassen met veel recreatiedruk. In de plassen zal niet 
meer dan 5% oevermilieu te creëren zijn. Baggeren heeft zijn zinloosheid bewezen in de 
Breukeleveense Plassen. Maatregelen zouden zich moeten richten op het door eutrofiëring en 
veenafslag ontstane slib. 

 
Links het ondiepe eutrofe systeem, daarbij verdwijnt nauwelijks slib, het hoopt zich dus op. Bij een 
verdieping treedt bezinking op in het diepe deel en doordat er meer licht op de bodem komt krijgen 
waterplanten een kans. In het derde plaatje is het water helder geworden en is het slib op de bodem 
van de verdieping terecht gekomen. Daar kan het selectief worden weggezogen. Het rechter plaatje 
toont de voorgestelde plaatsen van de verdiepingen. 
Effecten van strategische plaatselijke verdiepingen zouden kunnen helpen het systeem in de goede 
richting te krijgen, en daarmee beantwoorden aan de Kaderrichtlijn Water. 
 
Biomanipulatie in de Loenderveensche Plas; helder water en een heldere blik op het 
ecosysteem van een laagveenplas. Gerard ter Heerdt, Waternet (en vele anderen) 
 
Het geringe doorzicht van de plassen wordt vooral bepaald door opgewerveld slib en algen. Slib 
wervelt op door de wind, maar ook door bodemopwoelende brasem. Doordat brasem de bodem los 
houdt neemt het effect van de windwerking toe. Brasem beïnvloedt ook de algenpopulatie doordat 
brasem de herbivore watervlooienstand laag houdt, waardoor algen weinig worden gegeten. Door de 
opwerveling van het slib neemt mogelijk ook het vrijkomen van voedingsstoffen toe, en daarmee de 
groei van de algen. Als gevolg van de geringe lichthoeveelheid krijgen waterplanten niet de kans om 



 
 

Nieuwsbrief 41 
Pagina 15  

 

zich te vestigen. Door de afwezigheid van waterplanten blijft de opwerveling in stand en kunnen 
roofvissen de brasem niet onder de duim houden. Het wegvangen van de brasem (biomanipulatie) 
lijkt, gezien het bovenstaande, een goede beheersmaatregel om het doorzicht te vergroten. In het 
heldere water zouden waterplanten en vele, nu verdwenen of schaarse, diersoorten zich weer kunnen 
vestigen. Met biomanipulatie bestaat in wateren met minerale bodems goede ervaring. De kennis over 
het effect van biomanipulatie in laagveenwateren is echter beperkt en fragmentarisch. Daarom heeft 
GWA in 2003 een experiment met biomanipulatie gestart. Het experiment verliep dermate goed dat er 
opgeschaald werd naar Terra Nova (85 ha) en de Loenderveense Plas (230 ha). 
www.shallowlakes.net/platform-ehm/download/nieuwsbrief_natuurontwikkelingloenderveen_3.pdf 
Het bleek goed mogelijk om de visstand voldoende laag te houden door wegvangen. De watervlooien 
bleken mee te werken omdat ze ook blauwwieren begraasden, waarbij ook het detritus werd 
opgeruimd. De wind had verrassend weinig effect op bodemopwerveling, opwerveling door vis des te 
meer. In 2004 en 2005 kwamen op grote schaal weer waterplanten voor. Conclusie: biomanipulatie 
werkt ook in laagveenplassen. 
De vraag was: hoe duurzaam is dat? Het water bleef in de jaren erna helder, maar met pieken en 
dalen. Draadvormige blauwwieren verdwenen en bleven weg. Er is dus reden voor optimisme. Maar 
… blijven opletten en blijven vissen is de boodschap. 
 
Heeft de diversiteit van waterplanten effect op het zoetwater ecosysteem? 
Liesbeth Bakker, NIOO/CL) 
 
Waterplanten vervullen een aantal belangrijke functies in het water ecosysteem, zoals het produceren 
van zuurstof, het vastleggen van nutriënten en sediment en het bieden van habitat aan allerlei 
aquatische organismen. Waterplanten spelen dan ook een grote rol in de modellen van Scheffer c.s. 
die het functioneren van het water ecosysteem beschrijven. Hierbij staat de aan- of afwezigheid van 
waterplanten centraal: het systeem bevindt zich in eerste instantie in een helder water fase met veel 
waterplanten, terwijl bij oplopende nutriënten beschikbaarheid het systeem omslaat naar een troebele 
fase met algenbloei waar waterplanten afwezig zijn. Wij vragen ons af of de diversiteit van de 
aquatische vegetatie een rol speelt in de verschillende functies die waterplanten hebben. Is diversiteit 
van waterplanten gerelateerd aan diversiteit van fytoplankton, zooplankton en macrofauna? En gaat bij 
eutrofiëring het verlies van diversiteit van de verschillende groepen organismen gelijk op? Is het zo dat 
de helder water fase langer stand houdt bij een diverse vegetatie of gaat het puur om de biomassa 
van de planten en spelen soorten geen rol? Deze vragen onderzoeken we in een grootschalig 
proefvijver experiment. We hebben vijvers beplant met een monocultuur van een eutrofiërings 
gevoelige (Chara aspera) en eutrofiërings tolerante soort (Potamogeton pectinatus) en een mix van 
zeven soorten waterplanten (de twee monocultuur soorten aangevuld met Potamogeton lucens, 
Potamogeton perfoliatus, Ranunculus circinatus, Elodea nuttallii en Myriophyllum spicatum). Van deze 
verschillende beplantingen wordt de helft bemest, terwijl de andere helft onbemest wordt gelaten. We 
volgen de ontwikkelingen in soortenrijkdom en biomassa van waterplanten, fytoplankton, zooplankton 
en macrofauna over de tijd om te zien hoe de soortenrijkdom van waterplanten andere aquatische 
organismen beïnvloedt en of vijvers met verschillende diversiteit van waterplanten verschillend 
reageren op eutrofiëring. Het experiment is in 2005 gestart, de eerste resultaten zullen in 2006 
zichtbaar worden. 
 
Discussie  
Na aanleiding van de presentatie van Gerard ter Heerdt met de titel “Biomanipulatie in de 
Loenderveensche plas: helder water en een heldere blik op het ecosysteem van een laagveenplas” is 
het Actief Biologisch Beheer kritisch beschouwd.  
Een belangrijke vraag was als je ondanks alle ingrepen je doelen niet haalt ten aanzien van de 
visstand zoals die is beschreven in de KRW doelen, wat dan ? 
Uit de discussie bleek dat het ecosysteem niet op korte termijn zomaar maakbaar is. Het systeem 
moet de tijd krijgen om in evenwicht te komen.Er is altijd een zekere mate van onvoorspelbaarheid.  
Het zal tenminste 5 jaar duren voordat er een evenwicht is tussen de snoek, kroeskarper, ruisvoorn, 
zeelt en karper en de rest van het ecosysteem. Het is daarbij niet zeker of en wanneer opnieuw in de 
visstand moet worden ingegrepen. 
De ethische  kant die er aan het wegvangen van vis kleeft hebben we geparkeerd voor discussie in de 
werkgroep Ethiek.  
 
Er werd gediscussieerd over de opzet van de proefvijvers zoals ze door Liesbeth Bakker is toegelicht 
in haar praatje met de titel Heeft de diversiteit van waterplanten effect op het zoetwatersysteem. 
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Kritische vragen en opmerkingen werden gemaakt over de onderzoeksopzet. Hoe vertaal je de 
proefvijvers naar veldsituaties? In de proefvijvers zullen door verschillen bij de start  (o.a. planten met 
verschillende algen en macrofauna samenstelling) verschillende levensgemeenschappen tot 
ontwikkeling komen. Toeval is daarmee een grote storende factor; Het zal jaren duren voordat de 
macrofauna gemeenschap in evenwicht is. Als er geen vis aanwezig is in de proefbakken dan zal bij 
toenemende belasting het omslagpunt naar algendominantie niet vergelijkbaar zijn met de omslag in 
de veldsituatie waar wel vis zal zijn;  
 
Liesbeth geeft aan dat de  te verwachten uitkomsten van de proefopzet beperkt en realistisch zijn. 
Zeker is dat niet op alle mogelijke vragen antwoorden zullen worden gevonden. Daarvoor is de  
hoeveelheid geld en de tijd de grootste beperkende factoren. Maar door het project gedurende 2 jaar 
toch uit te voeren zal  zeker inzicht worden verkregen in de gevolgen van een beperkt aantal ingrepen.  
 
 

Verslag excursie naar Terra Nova en de NIOO enclosures.  
 
Liesbeth Bakker van het NIOO/CL had in het morgenprogramma al een gedegen inleiding gegeven 
over het project met de proefbakken (enclosures). Daar is ze ’s middag ter plekke mee doorgegaan. 
 

 
 
Daarna een bezoek per boot aan Terra Nova. Helder water zie je niet meer zo vaak. En het wàs 
helder. Bemonstering liet zien dat er hoge aantallen zoöplankton aanwezig waren, zowel grote als 
kleine soorten. Entomologen waren verrast over de vele soorten insecten, die op felgekleurde kleding 
afkwamen. 
Het geheel werd besloten in de zon, die overigens de gehele dag meewerkte, met een drankje en een 
hapje. 
 
Met dank aan Liesbeth Bakker voor haar explicatie en aan Gerard ter Heerdt, die de excursie heeft 
verzorgd en heel enthousiast over ‘ zijn’ gebied vertelde en demonstreerde op de boot.
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BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER 
 

Baten en lasten in 2006 
 
Donaties 
Het aantal donaties lag in 2006 duidelijk boven dat van 2005. Er waren in totaal 50 donaties die 7.760 
euro aan inkomsten binnen brachten.  
 
2002 2003 2004 2005 2006 
51 44 45 38 50 
 
 
Overige baten 
De inkomsten uit rente is ongeveer conform begroting. 
 
Lasten 
De lasten zijn dit jaar wederom lager dan begroot.  
 
Saldo Baten en Lasten 
Het saldo van baten en lasten is dit jaar 4.794 euro. 
 
Begroting 2007 
Voor de begroting van 2007 is in grote lijnen uitgegaan van de uitgaven in 2006. Daarbij zijn de 
uitgaven voor het 40 jarig jubileum opgenomen..  
Voorstel aan de ALV van  2007 

• de begroting voor 2007 vast stellen 
• de contributie voor leden voor 2007 vast stellen op 0 euro. 

 
Muiderberg 20 februari  2007.  
Jan Hylkema 
 
Donateurs WEW 2006: 

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

Recreatie Noord-Holland 

Roelf Pot  
RWS corporate dienst 
Sportvisserij Nederland 
St. van Hall Larenstein  
Stichting Waternet  
Stichting Wellant   
STOWA 
Wageningen Universiteit 
Waterschap Aa en Maas 
Waterschap Brabantse 
Waterschap De Dommel  
Waterschap Fryslan 
Waterschap Hollandse  
Waterschap Hunze & Aa's 
Waterschap Peel en Maasvallei 
Waterschap Reest en Wieden 
Waterschap Regge en Dinkel 
Waterschap Rijn en Ijssel 
Waterschap Rivierenland 
Waterschap Roer en Overmaas 
Waterschap Zeeuwse Eilanden 
Waterschap Zuiderzeeland  



 
 

Nieuwsbrief 41 
Pagina 18  

18 

Financieel overzicht 2006 (bedragen in euro's) 
 
Balans per 31-12-2006       Eigen vermogen 23.811 
Bezittingen             
Giro-rekening  19.979    
Roparco-rekening  3.615    
Voorraad themanummers 130    
Vordering rente  87    
Vordering themanummers 0   Te betalen 0 
Totaal     23.811   Totaal 23.811 
              

 
 
Staat van baten en lasten       
      werkelijk 2006 begroot 2006 Werkelijk 2005 
Baten      
Donaties   7.670 4.500 4.440 
Themanummers  38 50 30 
Rente (Roparco+giro)  81 100 83 
Overig (1)     0 0 0 
Totaal     7.789 4.650 4.553 
      
      
      
      werkelijk 2006 Begroot 2006 Werkelijk 2005 
Lasten      
A. Kamer van Koophandel    
1. Jaarlijkse bijdrage  22 35 22 
2. Uittreksel  0 0 11 
B. Nieuwsbrief     
1. Drukkosten  0 100 0 
C. Vergaderkosten/zaalhuur    
1. ALV, bestuur, subgroepen 2.581 2.700 1.229 
D. Portokosten     
1. Algemeen  0 50 0 
E. Attenties     
1. ALV en subgroepen  110 250 213 
F. Themanummers     
Onvoorzien Themanummer 0 500 0 
G. Briefpapier/folder/omslagen    
1. Drukkosten  109 250 0 
H. Web-site WEW  167 500 286 
Z. Divers   7 250 0 
Totaal     2.995 4.635 1.760 
            
Saldo     4.794 15 2.793 
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Begroting 2007         

      begroting 2007 werkelijk 2006 werkelijk 2005 

Baten      

Donaties   5.000 7.670 4.440 

Themanummers  50 38 30 

Rente   100 81 83 

Overig (1)     0 0 0 

Totaal     5.150 7.789 4.553 

      

      

      

      begroting 2007 werkelijk 2006 werkelijk 2005 

Lasten      

A. Kamer van Koophandel 35 22 33 

B. Nieuwsbrief  100 0 0 
C. Vergaderkosten/zaalhuur 
Incl 40 jarig jubileum 15.000 2.581 1.228 

D. Portokosten  50 0 0 

E. Attenties  400 110 213 

F. Themanummers  500 0 0 

G. Briefpapier/folder/omslagen 250 109 0 

H. Web-site WEW  500 167 285 

Z. Divers   250 7 00 

Totaal     17.085 2.995 1.760 

            

Saldo     -11.935 4.794 2.793 
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De Werkgroep Ecologisch Waterbeheer is een vereniging die zich inzet voor een optimale benutting van ecologisch 
kennis ten behoeve van het waterbeheer in Nederland.  De Werkgroep geeft minimaal één maal per jaar een 
NIEUWSBRIEF uit en heeft daarnaast een publicatiereeks van THEMANUMMERS: 
 
WEW-01 Biologische Waterbeoordeling. Methoden voor het beoordelen van Nederland oppervlaktewater 

op biologische grondslag. L. de Lange & M.A. de Ruiter, eindredactie, 1977. Werkgroep 
Biologische Waterbeoordeling. Uitgave: Inst. voor Milieuhygiene en Gezondheidstechniek TNO.1 

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

WEW-03  Biologische Waterbeoordeling. Een theoretische beschouwing. Pieter Schroevers, 1991. Een 
uitgave van de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer. prijs fl 15,-- 

WEW-04  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. prijs fl 10,-- 

WEW-05  Levensgemeenschappen van brakke wateren, aanzet tot een beschrijving en bescherming. 
Werkgroep Ecologisch Waterbeheer, werkgroep Brakke wateren. December 1995. prijs fl 10,- 

WEW-06  Beken stromen. Leidraad voor ecologisch beekherstel. Verdonschot P. et al, 1995. WEW-06, 
STOWA 95-03, Utrecht.3  

WEW-07  Leidraad voor ecologisch beekherstel in discussie. Discussieverslag n.a.v. het concept: "Beken 
stromen". Onder redactie van O.Driessen en P. Verdonschot, 1995.  prijs fl 10,-- 

WEW-08  Lijst van de Nederlandse Chironomidae. Alexander Klink en Henk Moller Pillot, mrt 1996.Prijs fl 5,- 
WEW-09  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. 

WEW-10  De aquatische levende rupsen van Nederland, proeftabel en autecologie. H. Vallenduuk, H. 
Cuppen en G. van der Velde.  

WEW-11 Inlaat van systeemvreemd water. Verslag van discussiemiddagen. Onder redactie van Jan 
Hylkema en Ria Hunink, september 1997. 

WEW-12 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. 

WEW-13 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. 

WEW-14 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. 

WEW-15 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. 

WEW-16 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. 

WEW-17 Handleiding bemonsteringsapparatuur aquatische macro-invertebraten. Werkgroep 
Standaardisatie Macro-invertebraten Methoden & Analysen. December 1999. 

WEW-18 Handleiding bemonsteringsapparatuur aquatische macro-invertebraten. Werkgroep 
Standaardisatie Macro-invertebraten Methoden & Analysen. Juli 2001. 

WEW-19 Zeldzaamheid van de macrofauna van de Nederlandse binnenwateren. Onder redactie van  
R.Nijboer & P. Verdonschot. Juli 2001.  

WEW-20 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. 

WEW-21 Geannoteerde standaardlijst van determinatieliteratuur voor Nederlandse aquatische macro-

invertebraten. Werkgroep Standaardisatie Macro-invertebraten Methoden en Analyse (WSMMA). 
Redactie Barend van Maanen en Ton van Haaren. 

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

                                                      
     1

Niet meer verkrijgbaar 
     2

Verkrijgbaar via IBN-Wageningen 
     3

Verkrijgbaar bij firma Hageman Verpakkers, Zoetermeer (tel 079-3611188) 


