
Beknopt verslag Begeleidingscommissie Plons 
 
Datum:  11 november 2008 
Tijd:  10.00 – 12.30 uur. 
Plaats:  Stowa, Utrecht (Arthur van Schendelstraat 816; ingang gebouw 800) 

3511 ML Utrecht 
 
Aanwezigen: 
Bas van der Wal STOWA Rob Gerritsen WS Vallei & Eem 
Wim Twisk HHv Schieland & Kr. Edwin Peeters WUR 
Jeffrey Samuels WS Brabantse Delta Jeroen de Klein WUR 
Bart Specken Waternet Piet Verdonschot WUR 
Ronald Gylstra WS Rivierenland Jeroen van Zuidam WUR 
Peter Heuts HH Stichtse Rijnland. Annelies Veraart WUR 
Anne Fortuin WS Zeeuwse Eiland. Henk Hoogenboom WUR 
Fred Kuipers WS Hollandse Delta Arianne Hanenburg Student WUR 
Eric Verlaan HH Rijnland   

 
1. Opening en welkom 
Piet heet iedereen van harte welkom op 4e bijeenkomst van de Plons-begeleidingscommissie. 
 
2. Verslag vorige bijeenkomst 
Naar aanleiding van het verslag van de vorige bijeenkomst stelt Ronald de vraag of het 
afstudeerverslag van Y. Tunali beschikbaar is. Jeroen dK zegt toe een lijst van alle Plons-
gerelateerde studentonderzoeken op de website te zetten, met een digitale versie van het 
afstudeerverslag (als deze zijn afgerond). 
 
3. Mededelingen 
Wim deelt mee, dat er 2 personen met een Plons-achtergrond hebben gesolliciteerd voor een 
vacature bij het HH Schieland&Kr. Een verheugende constatering dat er doorstroming vanuit 
het Plonsonderzoek naar het werkveld merkbaar is. 
Piet deelt mee dat het plan is opgevat om een boekje over Sloten uit te brengen (werktitel “50 
Vragen over sloten beantwoord”). Voor het merendeel van de onderdelen zijn inmiddels 
auteurs beschikbaar, maar aanvulling is gewenst. Piet zal de inhoudsopgave rondsturen met 
vraag wie bereid is mee te werken aan de inhoud. 
Piet deelt mee, dat er opnamen zijn gemaakt voor Vroege Vogels TV, over het 
macrofaunaonderzoek in het kader van Plons door Ralf verdonschot. Uitzending zal over 
enkele weken plaatsvinden. Wanneer de datum bekend is zal het rondgestuurd worden (Piet). 
 
4. Voortgang deelprojecten. 
Annelies presenteert resultaten van het nutriëntenonderzoek en de plannen voor de komende 
tijd. De focus is het effect van waterplanten en omgevingsfactoren (temperatuur, zuurstof, 
nitraat) op de omzetting van stikstof.  
Vervolgens presenteert Jeroen vZ de resultaten van het onderzoek naar beheer en 
waterplantengemeenschappen. O.a. zijn in Zegveld proeven gedaan met het verwijderen van 
kroos door het jaar heen, en inventarisatie van waterplantenontwikkeling in een aantal sloten 
in de weerribben. 
Bij afwezigheid van Ralf (net vader geworden) presenteert Piet de voortgang van het 
biodiversiteitsonderzoek. Veldonderzoek betrof de relatie tussen macrofaunadiversiteit en 
vorm / grootte van (kunstmatig) subtraat. 
 
Volledige presentaties van Annelies, Jeroen en Piet zijn te vinden op de website. 
 
5. Metingen door de waterschappen 
Annelies benadrukt nog een keer het belang van de metingen door de waterschappen op een 
aantal Plons-lokaties, en ze bedankt de aanwezigen hartelijk voor de inspanningen tot nu toe 
en de toezegging van de meeste deelnemers om door te gaan met de metingen in 2009. 
 



6. Communicatieplan 
Henk geeft een overzicht van de communicatie-activiteiten. Plons is behoorlijk in beeld 
geweest via nieuwsbrieven, studiedagen, perspublicaties, etc. 
Punt van discussie is het informeren van de besturen van de deelnemende waterschappen. 
In eerste instantie is dat een taak voor de betrokken medewerkers van de waterschappen 
zelf. We zien ervan af een specifieke activiteit voor bestuurders te organiseren; het is de 
vraag of hier belangstelling voor is. 
Actiepunt: link naar Plons-website op de vernieuwde Stowa-site maken (Bas)  
 
7. Presentatie Bart Specken (Waternet) over analyse van langjarige meetreeksen 

van vegetatiegegevens 
 Presentatie van Bart, zie website. 
 
8. Presentatie Fred Kuipers (Hollandse Delta) over effect van verlenging 

transportweg en helofyten op waterkwaliteit 
 Presentatie van Fred, zie website. 
 
9. Rondvraag 

Geen. 
 
10. Volgende bijeenkomst  

Dinsdag 31 maart 2009, 10.00 u. Stowa, Utrecht. 
Gegadigden voor een korte presentatie kunnen zich melden bij Jeroen de Klein. 


