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EIS-dag 13 december 2003 
Faunistiek van Zoetwaterorganismen 

 
Op zaterdag 13 december organiseert EIS-Nederland in het auditorium van Naturalis een 
themadag over de ongewervelde bewoners van het zoete water. Centraal staat de 
faunistiek, maar er zal ook aandacht zijn voor onder andere aquatisch oecologisch 
onderzoek, deteminatieliteratuur en -software. 
 's Ochtends is er, voorafgaand aan de bijeenkomst, om 10.00 uur een vergadering van de 
werkgroepscoördinatoren van EIS, die ongeveer een uur zal duren. Aansluitend is er het 
volgende programma (zie ook www.naturalis.nl/eis voor de meest actuele versie). 
 
10.45  zaal open, koffie.  
 
11.20 opening door Frans Ellenbroek (voorzitter EIS -Nederland): 

Inleiding 
 
11.25 Bert Higler:  ' Onderzoek naar kokerjuffers in Nederland.' 
 
11.50 Bas van der Wal: 

 ' Limnodata, de aquatisch-ecologische database van Nederland' 
 
12.15 Lunchpauze  
Tijdens de pauze zijn posters te bewonderen (o.a. over natuurvriendelijke oevers). Aan 
belangstellenden zal identificatie-software voor muggenlarven worden gedemonstreerd.  In 
Naturalis kan men een lunch aanschaffen in het zelfbedieningsrestaurant, maar het 
nuttigen van meegebrachte etenswaren is ook toegestaan.  
 
13.30 David Tempelman:  
'Valkuilen en mogelijkheden tot verbetering van determinatieliteratuur voor macrofauna' 
 
13.55 Henk Moller Pillot: 'Macrofauna van de Roodloop' 
 
14.20 Martin Soesbergen: 'Nederlandse kieuwpootkreeften' 
 
14.45 theepauze 
 
15.05 Wouter Rozier:  'Natuurvriendelijke kribvakken en macrofauna.' 
 
15.30 Gerard van der Velde:  'Nieuwe bloedzuigers voor de Nederlandse fauna' 
 
15.55 Afsluiting en borrel  
 
 
Meer informatie bij Arjan Stroo: stroo@naturalis.nl of eventueel telefonisch (071 5687413, 
b.g.g. 071 5687670). 
 



Museum Naturalis ligt achter het centraal station van Leiden, vlakbij het LUMC en is vanaf 
het station bewegwijzerd. Een routebeschrijving kunt u vinden op www.naturalis.nl (onder 
bezoekersinformatie) 
 
Vacature bij ZHEW: 
“zorg voor gezond oppervlaktewater ” 
Het cluster Integrale Waterkwaliteit is één van de vier 
clusters van het zuiveringsschap en omvat de productgroepen 
Centraal Laboratorium, Lozingen en 
oppervlaktewater. 
De productgroep Oppervlaktewater, bestaande uit 
20 medewerkers, houdt zich onder andere bezig met 
het in beeld brengen van de kwaliteit van het oppervlaktewater 
in ons verzorgingsgebied (Zuid Holland 
Zuid). Een andere taak is het mede uitvoeren van 
maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit in 
het landelijke en stedelijke gebied. In aanvulling op 
ons team zijn wij op zoek naar een:  

Medewerker hydrobiologisch 
onderzoek m/v 
gebiologeerd door oppervlaktewater 
(fulltime) 
 
 
Functie 
De medewerker hydrobiologisch onderzoek is binnen de 
productgroep belast met en verantwoordelijk voor de praktische 
uitvoering van hydrobiologisch onderzoek, analyses, 
determinaties van voornamelijk macrofauna en macrofyten 
en het rapporteren van de onderzoeksgegevens. Je draagt 
mede zorg voor de gegevensverwerking en de organisatie 
van het hydrobiologisch onderzoek. 

Functie-eisen 
Voor deze functie zoeken wij een zelfstandige en resultaatgerichte 
kandidaat met MBO werk- en denkniveau, bij 
voorkeur op het gebied van (hydro-)biologie of aquatische 
ecologie. 
Naast affiniteit met aquatische ecosystemen, ben je accuraat 
en beschik je over: 
* ervaring in een soortgelijke functie; 
* kennis van determinatie macrofauna en macrofyten; 
* een sterk analytisch vermogen; 
* rijbewijs B. 

Arbeidsvoorwaarden: 
Het zuiveringsschap beschikt over een uitgebreid arbeidsvoorwaardenpakket 
met goede regelingen op het gebied 
van vervoer, flexibel werken, telewerken, (vervolg)opleidingen, 
betaald ouderschapsverlof, kinderopvang, PC-privé, 
spaarloon en bedrijfssparen. 
De functie kent een minimumsalaris van e 1.596,00 bruto 
per maand en een maximum van e 2.460,00 op basis van 
een 37-urige werkweek. Inschaling is afhankelijk van 



opleiding en ervaring. 

Informatie 
Voor meer informatie kun je een uitgebreide beschrijving 
van de functie opvragen via telefoonnummer (078) 639 71 25 
of per e-mail, L.deboeff-terweele@zhew.nl Ook kun je 
productmanager Wilco Werumeus Buning benaderen. 
Hij vertelt je meer over de functie, telefoon (078) 639 73 20 
of mail naar W.Werumeus-Bunning@zhew.nl 
Meer informatie over het Zuiveringsschap vind je op onze 
site www.zhew.nl 

Sollicitaties 
Indien je geïnteresseerd bent, kun je je schriftelijke sollicitatie, 
voorzien van curriculum vitae, binnen twee weken 
sturen naar het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en 
Waarden, t.a.v. L. de Boeff-ter Weele, Postbus 469, 3300 AL 
Dordrecht of mail naar L.deboeff-terweele@zhew.nl 
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