Handboek Hydrobiologie

Bijlage 2
Websites en adressen
1 Websites
Algemeen
Aquo

Standaarden waterbeheer

www.aquo.nl

CIW

Commissie Integraal Waterbeheer; per 12 februari 2004

www.helpdeskwater.nl/ciw

voortgezet als LBOW
Freshwaterecology info

Veel informatie over de ecologie en verspreiding van meer

www.freshwaterecology.info

dan 12 000 water-organismen (vissen, planten, macrofauna
en algen)
Freshwater life

Informatie over biologie, ecologie, monitoring onderzoek

www.freshwaterecology.info

en beheer van zoete wateren
Handboek Hydrobiologie

STOWA themasite Handboek Hydrobiologie met de meest

www.stowa.nl/handboekhydrobiologie

actuele voorschriften
Helpdesk Water

Voor vragen over waterbeleid, waterbeheer en waterveilig-

www.helpdeskwater.nl

heid
Hydrotheek

Literatuurbestand STOWA

www.library.wur.nl/hydrotheek

IHW

Informatiehuis Water

www.informatiehuiswater.nl

Heeft vanaf 2010 de taken van IDsW overgenomen
INSPIRE richtlijn

Richtlijn voor opslag en uitwisseling van ruimtelijke infor-

inspire.jrc.it

matie binnen de Europese Gemeenschap
KRW-portaal

Portaal voor uitwisseling van gegevens

krw.ncgi.nl

LBOW

Landelijk Bestuurlijk Overleg Water, per 1 januari 2009

www.helpdeskwater.nl/overlegkaders_

voortgezet als NWO

en/nationaal

Definitief rapport CIW 2001

www.helpdeskwater.nl/leidraadmoni-

Leidraad Monitoring

toring
LIMNODATA

Database monitoringgegevens oppervlaktewater

www.limnodata.nl
www.rijksoverheid.nl/ministeries

Ministeries
NGB

Netwerk Groene Bureaus (brancheorganisatie)

www.natuurnet.nl/ngb

NEN

Nederlands Normalisatie-instituut

www2.nen.nl/

NWO

Nationaal Wateroverleg

www.helpdeskwater.nl/overlegkaders/
nationaal

NVP

Nederlandse Vereniging voor Proefdierkunde

www.proefdierkunde.nl.

Open Wet Ware

Afkortingen tijdschrifttitels

www.openwetware.org/wiki/
Journals/S

Overheid

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overhe-

wetten.overheid.nl

den, o.a. Arbowetgeving
PEHM

Platform Ecologisch Herstel Meren

www.helpdeskwater.nl/overlegkaders/
platform_meren

SoortenBank.nl

Informatie over planten, dieren en paddenstoelen in Neder-

www.soortenbank.nl/index.php

land (ETI)
STOWA

Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer met tal van

www.stowa.nl

relevante themasites
TWN

Taxon Waterbeheer Nederland

www.aquo.nl

Aanmelden nieuwe taxa

http://www.aquo.nl/meer_lezen/
update/indienen-wijziging
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UM-Aquo

UitwisselingsModel-Aquo

www.aquo.nl

WEW

Werkgroep Ecologisch Waterbeheer

www.wew.nu

WISE

Water Information System for Europe

www.water.europa.eu

NDC

Nationaal Duikcentrum

www.ndc.nl

LymeNet Nederland

Informatie over de ziekte van Lyme

www.lymenet.nl

Neerlands Tuin

Informatie over giftige planten

www.neerlandstuin.nl/algemeen/

Werken in het veld

giftig.html
Werken in het lab
Chemiezone.nl

Veilig omgaan met chemische stoffen, o.a. online chemie-

www.chemiezone.nl

kaarten; niet gratis (SDU)
Statistiek
FLEXCLUS

Classificatie van ecologische gegevens

www.dataneco.nl

Kennisbasis Statistiek

Wynne Consult en Universiteit Utrecht

www.kennisbasisstatistiek.net

Multivariate analyses

Handleiding voor gebruik in de ecologie, van M.M. van

www.ecoscience.nl/MVAnov08.pdf

Katwijk en C.J.F. ter Braak
PAST

Gratis programma voor statistische analyses, modelleren en

folk.uio.no/ohammer/past

plotting
Fytoplankton
Algaebase

Database met informatie over algen

www.algaebase.org

Algae-L

Bulletin board voor iedereen die geïnteresseerd is in algen

listserv.heanet.ie

Cyanosite

Webserver voor blauwalgonderzoek

www-cyanosite.bio.purdue.edu

Cyanobacteriën

STOWA themasite cyanobacteriën met o.a. de Nieuwsbrieven

www.stowa.nl/cyanobacterien

van de Werkgroep Cyanobacteriën en de actuele protocollen
EQAT

External Quality Assessment Trials Phytoplankton; o.a.

www.planktonforum.eu

ringonderzoek, literatuur en foto’s fytoplankton
Sieralgen
Een Nederlands discussieforum geheel gewijd aan sieralgen.

groups.google.nl/group/desmids-of-

Actief sinds april 2008.

the-lowlands

Sieralgenwerkgroep

Website van de Nederlandse Sieralgenwerkgroep

www.desmids.nl

Zieralgen

Website van R. Lenzenweger en G.H. Stanjek

hydro-kosmos.de/desmids

Desmids of the lowlands

Kiezelalgen
European Diatom Database Informatiesysteem voor toepassing van diatomeeën in het

craticula.ncl.ac.uk/Eddi

waterbeheer
ISDR

International Society for Diatom Research

www.isdr.org

Kiezelalgen

Discussieforum over kiezelalgen

groups.google.com/group/

NVKD

Nederland-Vlaamse Kring van Diatomisten

www.diatom.nl

Omnidia

Software voor berekening van diatomeeënindices

clci.club.fr

kiezelalgen?hl=nl
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Vegetatie
Werkgroep Mossen en Korstmossen; determinatie, foto’s en

BLWG

www.blwg.nl

uitgebreide verspreidingsatlassen van soorten
Landelijk Informatiecentrum voor Kranswieren; voor hulp bij

LIK

www.kranswieren.nl

het determineren van kranswieren
Macrofauna
Methode-ontwikkeling voor bepaling ecologische kwaliteit

AQEM

www.aqem.de

van stromende wateren met macrofauna binnen de EC; met
o.a. database van Europese taxa
Macrofaunanieuwsmail

Digitaal contactblad voor Nederlandse macrofauna-onder-

www.macrofauna.web-log.nl

zoekers/analisten, de meesten werkzaam bij waterbeheerders en onderzoeksbureau’s; met informatie over nieuwe
vondsten, nieuwe literatuur e.d.
Vis
Landelijke database voor de opslag en analyse van visge-

Piscaria

www.piscaria.nl

gevens
Sportvisserij Nederland

Belangenvereniging van sportvissers; site met o.a. informa-

www.sportvisserijnederland.nl

tie over vissoorten en ecologie

2 Vakverenigingen
	Planktonoverleg Nederland
Dit is een overleggroep van analisten werkzaam op het gebied van fytoplankton en zoöplankton, die twee keer per
jaar bij elkaar komt. Opgericht in 1993.
Contactpersoon: Dr. F.A.C. Kouwets (frans.kouwets@rws.nl)
Sieralgenwerkgroep
Dit is een werkgroep van personen die zich professioneel of uit liefhebberij bezig houden met onderzoek aan sieralgen. Opgericht in 1999. De werkgroep kent een winterbijeenkomst en een zomerse excursie met aansluitend een
determinatiedag. Er wordt een website onderhouden met veel informatie over sieralgen en determinatieliteratuur
en met talloze links naar andere desmid sites.
Website: www.desmids.nl
Contactpersoon: Dr. P.F.M. Coesel (P.F.M.Coesel@uva.nl)
Nederlands-Vlaamse Kring van Diatomisten
Een vereniging met als doel het bevorderen van studie en onderzoek van diatomeeën. Uitgever van het tijdschrift
Diatomededelingen. De vereniging is opgericht in 1986. De leden zijn professioneel of uit liefhebberij bezig met
onderzoek aan kiezelwieren. De meesten zijn afkomstig uit Nederland en Vlaanderen. Op de website vindt men veel
informatie en links.
Website: www.diatom.nl
Contactpersoon: B. Pex (b.pex@overmaas.nl)
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	Macrofytenwerkgroep
Dit is een overleggroep van personen die betrokken zijn bij de monitoring van oever- en waterplanten voor de
ecologische beoordeling van oppervlaktewater. De groep is opgericht in 2011 en komt twee keer per jaar samen.
Daarnaast worden excursies en ringonderzoeken georganiseerd.
Contactpersoon: A. van Dulmen (a.vandulmen@waterproef.nl)
Platform Hydrobiologisch Medewerkers (PHM)
Een overleggroep van hydrobiologisch medewerkers werkzaam bij waterschappen in Oost-Nederland en vooral op
het gebied van macrofauna. Het platform komt twee keer per jaar bij elkaar, waarvan één keer samen met het
Macro-invertebratenoverleg -NAP.
Contactpersoon: Ing. H. Hop (voorzitter) (hhop@wgs.nl)
Macro-invertebratenoverleg -NAP
Een overleg van macrofauna-onderzoekers werkzaam bij waterbeheerders in de lagere delen van Nederland.
Uitgever van de macrofaunanieuwsmail en beheerder van de website: www.macrofauna.web-log.nl
Deze groep komt twee keer per jaar bij elkaar, waarvan één keer samen met het Platform Hydrobiologisch Medewerkers.
Contactpersoon: Mevr. M. Swarte (macrofauna@rws.nl)
ILOW werkgroep hydrobiologie
Het Integraal Laboratorium Overleg Waterkwaliteitsbeheerders (ILOW) is een koepel van waterschapslaboratoria en
mede financier/ontwikkelaar van normen voor waterkwaliteitsnormering.
De ILOW werkgroep hydrobiologie is opgericht in 2009 om namens de waterschappen een goede praktijk gerichte
inbreng te hebben in de NEN-subcommissie Aquatische Ecologie. Vertegenwoordigd in deze werkgroep zijn diverse
waterschapslaboratoria en de RWS Waterdienst.
Website: www.ilow.nl
Contactpersoon ILOW werkgroep hydrobiologie: Ing. H. Hop (hhop@wgs.nl)
Contactpersoon ILOW: Mevr. Ing. M.M. Bergman (m.bergman@wrd.nl)
Werkgroep Ecologisch Waterbeheer
De Werkgroep Ecologisch Waterbeheer (WEW) is een platform voor uitwisseling van kennis over het ecologisch
functioneren van watersystemen. De meeste leden zijn werkzaam bij de waterschappen, Rijkswaterstaat en
adviesbureaus. In WEW-verband opereren deze professionals echter onafhankelijk van hun werkgever. Binnen de
werkgroep zijn meerdere subgroepen actief. De WEW is opgericht in 1967 en heeft in haar bestaan al vele belangwekkende themanummers uitgegeven op het gebied van hydrobiologisch onderzoek voor het waterbeheer.
Website: www.wew.nu
Nederlandse Entomologische Vereniging
Vereniging van geïnteresseerden in insecten, spinachtigen en duizend- en miljoenpoten. Opgericht in 1845. De
NEV bezit een uitgebreide bibliotheek en geeft twee tijdschriften uit: Entomologische Berichten en Tijdschrift voor
Entomologie en daarnaast Entomologische Tabellen. Binnen de vereniging bestaan secties die zich bezighouden
met bepaalde groepen van insecten.
Website: www.nev.nl/index.php
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	EIS-Nederland
De European Invertebrate Survey Nederland is actief sinds 1975. Het doel van deze stichting is het vergroten van
onze kennis over de ecologie en verspreiding van insecten en andere ongewervelden in Nederland. Binnen EISNederland bestaat een groot aantal werkgroepen, die zich actief bezig houden met een bepaalde groep organismen. Op het gebied van de zoetwaterfauna zijn elf werkgroepen actief, waaronder de werkgroep Watermijten, de
werkgroep Steenvliegen en zelfs twee werkgroepen Waterkevers. EIS-Nederland is gevestigd in Naturalis te Leiden.
Website: www.naturalis.nl/eis
Freshwater Biological Association
Beroemde Engelse vereniging van hydrobiologen. Opgericht in 1929 om hydrobiologisch onderzoek te bevorderen.
Tegenwoordig komen de leden uit de gehele wereld. Beschikt over een uitgebreide bibliotheek en diverse onderzoeksfaciliteiten. Uitgever van talloze bruikbare determinatietabellen.
Website: www.fba.org.uk/index.html
International Society for the Study of Harmful Algae (ISSHA)
Deze organisatie verenigt onderzoekers die zich bezig houden met potentieel toxische algen. Doel is het bevorderen van onderzoek, training en informatie-uitwisseling. De vereniging is opgericht in 1997.
Website: www.issha.org
International Society for Diatom Research
Een internationale vereniging van diatomeeënonderzoekers. Uitgever van het tijdschrift Diatom Research. Opgericht in 1985.
Website: www.isdr.org

3 Experts
NB. Neem eerst contact op met een expert, voordat materiaal opgestuurd wordt! Aan controledeterminaties kunnen
kosten verbonden zijn.
Fytoplankton
Drs. A.M.T. Joosten (tjoosten@xs4all.nl)
Sieralgen
Dr. P.F.M. Coesel (p.f.m.coesel@uva.nl)
Dr. F.A.C. Kouwets (frans.kouwets@rws.nl)
Drs. A.M.T. Joosten (tjoosten@xs4all.nl)
Bijzondere vondsten en onbekende soorten kunnen met foto en beschrijving worden aangeboden aan het discussieforum Desmids of the lowlands.
Website: groups.google.nl/group/desmids-of-the-lowlands
Contactpersoon: M. van Westen (mvanwesten@home.nl)
Kiezelwieren
Via het Nederlandstalige discussieforum Kiezelalgen kan men vragen stellen over vondsten en hulp krijgen bij het
determineren.
Website: groups.google.com/group/kiezelalgen?hl=nl
Contactpersoon: G.L. Verweij (g.l.verweij@koemanenbijkerk.nl)
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Kranswieren
Landelijk Informatiecentrum voor Kranswieren (LIK),
p/a Nationaal Herbarium Nederland Afdeling Algologie
Postbus 9514, 2300 RA Leiden.		
Website: www.kranswieren.nl
Contactpersoon: Drs. E. Nat
	Macrofauna
Voor diverse macrofaunagroepen zijn er binnen- en buitenlandse experts die men kan raadplegen. Hun actuele
adressen zijn bekend bij macrofauna-onderzoekers die al wat langer meelopen. Doe een oproep via de weblog:
www.macrofauna.web-log.nl, of stuur een mailtje aan de contactpersonen van het Platform Hydrobiologisch Medewerkers of het Macro-invertebratenoverleg –NAP.

4 Ringonderzoeken
Rijkswaterstaat Waterdienst
De Rijkswaterstaat Waterdienst organiseert met ingang van 1999 jaarlijks ringonderzoeken voor fytoplankton,
zoöplankton, kiezelwieren en macrofauna.
Voor meer informatie: Mevr. M. Rietveld, Rijkswaterstaat Waterdienst, Afd. WGML (Water en Gebruik, Monitoring en
Laboratorium), Coördinator Ringonderzoek, Postbus 17, 8200 AA Lelystad, Tel. 06 111 697 64
email: marian.rietveld@rws.nl
Landestalsperrenverwaltung Sachsen
De Landestalsperrenverwaltung Sachsen organiseert sinds 1992 ringonderzoeken voor fytoplankton, aanvankelijk
alleen voor een beperkte groep laboratoria. Met ingang van 2007 is deelname opengesteld voor andere laboratoria.
Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen, waaronder een biovolumebepaling en de analyse van een natuurlijk
monster. In 2007 namen 38 laboratoria deel uit verschillende Europese landen.
Voor meer informatie: Herr A. Meybohm, Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Untersuchungsstelle
Plauen, Bährenstraße 46, 08523 Plauen, Duitsland, Tel +493741 1564 102
email: andreas.meybohm@ltv.smul.sachsen.de
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