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Het bestuur van WaterForce
Voorwoord van de voorzitter
door Johan de Putter

Beste collega’s. Dit wordt mijn laatste voorwoord
van de voorzitter want ik ga bij opvolging aftreden
op de najaars ALV. Na 1 jaar algemeen bestuurslid
en 3 jaar voorzitterschap wil ik het stokje
overdragen. Mocht je interesse hebben in een
bestuursfunctie neem dan contact op met Imke
(secretaris). Ik kijk er met plezier op terug. Wat ik
vooral geleerd heb (daar deed ik deze functie
uiteraard ook voor) is hoe je organiseert en
delegeert omdat je niet alles zelf kan doen. Dat is
wel een persoonlijke uitdaging voor me omdat ik
van nature geneigd ben om het zelf op te lossen.
De NajaarsALV op dinsdag 23 november wordt
heel interessant: De WUR komt een lezing geven
over Nederland in 2120; hoe ziet Nederland over
100 jaar uit. De locatie is fantastisch; het geofort.
Dit fort uit de Hollandse Waterlinie is helemaal
ingericht als GIS / geomuseum en we hebben hier
onze ALV. Dus reserveer dit in je agenda!
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interview WaterForcer
door Frank van Dien

Peter Philipsen
geïnterviewd
Dag Peter, jij bent de negende die geïnterviewd
wordt in deze serie vragen & antwoorden voor
onze WaterForce nieuwsbrief. Met deze
interviews willen we een beeld geven wat de
leden van onze vereniging bezighoudt, wat ze
boeit in hun werk, hun privé, hun hobby's. Het
biedt
vast
mogelijkheden
tot
samenwerkingsverbanden, omdat we niet zó
maar achter alle facetten van alle mensen komen,
als we elkaar hooguit zien op de vergaderingen...
Dus Peter, ik wil graag ook jou maar eens even
onder ons vergrootglas leggen - want we zijn
gewoon benieuwd naar je. Op je website schrijf je:
“We are a Dutch consultancy that specializes in
Ecological and Nature restoration projects in The
Netherlands, The UK & International.” En de
projecten waar je (professionele) voetsporen hebt
achtergelaten zijn interessant! Laten we bij het
begin beginnen: wat bracht jou in de
waterwereld?
Van jongs af aan ben ik al in de natuur op
ontdekkingstocht. Ik ben geboren en getogen in de
omgeving van Wageningen en de beeksystemen
aan de zuidflank van de Veluwe. In mijn tienerjaren
was ik actief als vogelaar en onderzoeker bij
jongerenvereniging ACJN/ NJN. Daarnaast was ik
toen al muzikant. Na het VWO heb ik de keuze
gemaakt voor de natuur als vak (en niet de muziek
wat ik ook ambieerde) en ben naar Larenstein
gegaan.
Aha, een natuurman in hart en nieren! Maar heb
je op een gegeven moment ook specifiek voor ‘de
waterkant’ gekozen?
Ik heb specifiek voor Land & Water Management
gekozen, maar niet specifiek voor de waterkant.
Alhoewel rivier- en beekherstel me wel altijd erg
hebben geboeid, maar bijvoorbeeld ook koraal- en
mangroveherstel. Vanuit mijn rol als projectleider

vismigratie en BlauwGroene Netwerken in
Rijn-West ben ik meer
bij de Kaderrichtlijn
Water (KRW) betrokken
geraakt. In die rol streef
ik ernaar om de waterwereld (KRW ed) en de
terrestrische natuurwereld (Natuurnetwerk
Nederland) meer met
elkaar
te
laten
samenwerken (in de
praktijk
vaak
gescheiden werelden).
Je kan veel leren van de
natuur, dat gebeurt in
de wetenschap onder
Biomimicry. Maar je
kunt veel meer leren
dan ingenieuze designs.
Ook bijvoorbeeld hoe
samen te werken. Zie
bijvoorbeeld: Why a
bird teams up with a
Crocodile to protect
eggs.

1971: geboren in de
omgeving van
Wageningen.
1990-2008: Larenstein
Velp, Open University
London (nu Wageningen
Universiteit), Cranfield
University
2007-heden: Nature At
Work
2012: Co-auteur From
Sea to Source International Guidance
on Fish Migration
2014: Projectleider
vismigratie
deelstroomgebied
Rijn-West (KRW)

Wat is hetgeen waar je
het meest trots op
bent, iets dat jij
specifiek voor elkaar
gekregen hebt, in één van de werkgebieden waar
jij actief in bent?
Begin volgend jaar wordt er een groot integraal
vismigratie onderzoek rondom Rotterdam en de
Haringvlietsluizen uitgevoerd door Wageningen
Marine Research (naar voorbeeld van een
vergelijkbaar onderzoek in het Noordzeekanaal bij
Amsterdam). Het is het grootste integrale
vismigratie-onderzoek met het grootste aantal
verschillende waterbeheerders dat deelneemt. Om

2

Nieuwsbrief voor leden
3e van 2021, 3e jaargang

zo iets op te zetten heeft nogal wat voeten in
aarde). Ik heb hier 7 jaar aan getrokken als
coördinator
vismigratie
voor
het
KRW
deelstroomgebied Rijn-West. Daar zijn video’s van
gemaakt, die je o.a. kan zien via:
De weg naar gezond water (over mijn
vismigratie-project in Rijn-West)
- Samenwerkingsverklaring
vismigratieonderzoek Nieuwe Waterweg (over het
vismigratie-onderzoek bij Rotterdam).

Waar heeft de wereld het meest behoefte aan,
op dit moment?
Dat wij als mens(en) meer
verantwoordelijkheid nemen voor het beheer
van de aarde, de ecosystemen en
biodiversiteitsherstel. Maar specifiek meer
verantwoordelijkheid nemen voor de
bescherming van de meest bedreigde groep:
Migrerende soorten (Convention Migratory
Species Treaty, Bonn, 1979) .

Wat is het spannendste dat je ooit gedaan hebt, in
je leven (en dat je met ons wil delen ;-)?
In m’n eentje naar Indonesië gaan voor een
werkstage, toen de banden tussen Nederland en
Indonesië op zijn slechts waren in 1993. Het project
waar ik zou mee lopen ging niet door. Ik moest toen
ook Indonesisch leren, want zeer weinigen spraken
Engels of Nederlands. Ik heb toen zelf een project
opgezet samen met een lokale NGO The Biological
Science Club Jakarta. We hebben onderzoek
gedaan en diverse expedities georganiseerd in
West Java. Leden van deze NGO zijn later op een
hele nare wijze gegijzeld en vermoord in Papua
Nieuw Guinea tijdens een expeditie waar ook twee
Nederlanders van WWF aan deelnamen. Als je daar
meer over zou willen lezen, kun je op deze link
klikken.

En op het gebied van water?
Voor Europa: In het kader van
biodiversiteitsherstel meer synergie zoeken
tussen KRW en N2000. Zie hiernaast en
hieronder.

Allemachtig, dat was inderdaad een spannend
avontuur! En niet echt een happy end… Heb je ook
iets speciaals - iets leuks - dat je nog graag zou
doen (of gedaan zou willen hebben, qua werk?
Het Blauw-Groene Netwerk is een kaart waarin we
de synergie tussen water (KRW) en natuur
(N2000/NNN) visualiseren. Zie figuur hieronder.
Het is ook een GeoWeb tool, een combinatie van
de Nationale Visroutekaart en de Faunaroutekaart
implementeren die als centrale database voor
beheermaatregelen
kan
fungeren
voor
waterbeheerders en natuurbeheerders, ie al het
werk aan natuur onder water (KRW) en natuur op
land (N2000/NNN). En het is fantastisch om alle
natuur-assets en maatregelen ten behoeve van
Biodiversiteitsherstel op zo’n manier in kaart te
brengen.

Wat doe je het liefst in je vrije tijd?
Samen met mijn vrouw; Leren en genieten van de
natuur. Dingen onderzoeken. Enthousiasme en
kennis delen met anderen via verhalen, beelden/
kaarten en video’s. Muziek maken en close
harmony singing (bijv. CSN&Y en Eagles).
En zijn er dingen die je best zou willen doen maar
waar je maar niet aan toe lijkt te komen?
Teveel om op te noemen. Op het moment vooral
reizen en plekken bezoeken waar ik graag nog zou
willen werken of gewoon bezoeken (maar wat nu
natuurlijk beperkt is door corona).
Waarmee zouden we onze vereniging nog beter,
doeltreffender kunnen maken?
Het is al vaker genoemd en ook onderdeel van het
doel van deze interviews. Elkaar beter kennen,
elkaars projecten, kansen voor samenwerking
vinden. Storymaps van de belangrijkste projecten van
ieder lid van Waterforce. (dat idee is ook al
omschreven door Pascal Weijdema). Zo krijg je ook
geografisch een beeld waar ieder werkt en aan welke
projecten. Dan is het makkelijker om te zien waar
synergie zit met wat je zelf doet.
Hmm, dat is inderdaad een goed idee, maar daar
zou dan iemand op moeten duiken om dat vorm te
geven. Ik denk inderdaad dat het de vereniging kan
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helpen, ja. Zijn er ook nog gebieden op het vlak van
waterbeheer waar nog beslist meer onderzocht en
ontdekt moet worden?
Synergie tussen Kaderrichtlijn Water (KRW) en
Natura2000 / NatuurNetwerk Nederland (NNN),
bijvoorbeeld NatuurVriendelijke Oevers zijn vaak niet
ottervriendelijke oevers (focus op onderwater deel,
terwijl otters alleen via oevers migreren en daar
ruigtes en struwelen nodig hebben). Ook zijn er vaak
combinaties van vispassages en faunapassages
mogelijk die nu nog niet worden gezien. In
gebiedsgerichte Blauw-Groene Netwerk pilots zou je
business cases kunnen uitwerken, hoe de agrarische
sector kan bijdragen aan maatregelen voor natuur-/
waterbeheer en biodiversiteitsherstel, zodat boeren
er ook aan kunnen verdienen. Er zijn al vele mooie
voorbeelden hiervan, bijvoorbeeld in het Deltaplan
Agrarisch Waterbeheer. Dat is waar bijvoorbeeld ons
verenigingslid Steven Visser zich mee bezig houdt.

-

(over mijn werk met Blauw-Groene
Netwerken in Rijn-West).
(over mijn werk rond Vismigratie in rijnWest)
(Startnotitie Groene Cirkels Palinglandschap
voor Provincie Zuid-Holland en Heineken)
(Storymaps over mijn UK project: Thames
roadmap for fish migration).

En de laatste vraag: Wie wil jij de volgende keer
geïnterviewd hebben?
� Die kon je al verwachten: Steven Visser over het
Deltaplan Waterbeheer.
Zie voor de kaart van Peter op de onderste pagina.

ZZP-Nederland en Waterforce

En vertel eens: zijn er mensen (in het heden of
verleden) die jou 'ernstig geïnspireerd' hebben?
‘Ernstig’ geïnspireerd…hmmm. Ik zit vaak urenlang
met Erwin Winter van WMR te praten over
verschillende vismigratie-onderzoeken die lopen en
wat mogelijke verklaringen kunnen zijn. En ik werk
sinds het begin van dit jaar samen met Addy de
Jongh, dé otterexpert van Stichting Otterstation
Nederland aan een Otterroutekaart voor de
provincie Zuid-Holland. Ook daar leer ik elke dag
weer veel van.
En qua actualiteit, heeft Corona invloed gehad op je
werk? Of zijn er andere dingen waar je je nu ineens
mee bezig moet houden?
Ik werk ook in het buitenland, bijvoorbeeld de UK.
Het frequent reizen naar het buitenland is door
Corona aanzienlijk bemoeilijkt.
Zijn er vragen waarvan je vindt dat die heel gepast
zouden zijn in een interview als dit, maar die ik nog
niet verzonnen had?
Ik zou vragen naar andere media dan geschreven
tekst. Zijn er beelden/ figuren/ kaarten/internet links
die je wilt laten zien of zelfs video’s? Bijvoorbeeld:

Wij vinden het belangrijk dat ZZP-ers worden
gehoord en gezien in Den Haag. Daarom heeft ons
bestuur een gesprek gehad met ZZP-Nederland
om de mogelijkheden tot samenwerking hierin te
verkennen. ZZP-Nederland heeft ons een
aantrekkelijk bod gedaan om als collectief aan te
sluiten. De bijdrage per lid dat lid is of wil worden
van ZZP-Nederland bedraagt € 18,50 maand in
plaats van individueel lidmaatschap. Dit collectief
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lidmaatschap willen we op de najaars-ALV aan
jullie voorliggen.

Over bedrijfsaansprakelijkheid en
beroepsaansprakelijkheid
Van één van onze leden kwam de vraag:
Een nieuwe opdrachtgever vraagt om een
uitgebreidere bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dan ik nu heb.
Reden voor mij om een keer om mij heen te kijken
bij welke partijen ik dit zou kunnen afsluiten.
En daarbij merk je toch dat niet alle verzekeraars
een passende verzekering hebben, en/of niet goed
begrijpen wat ik als zelfstandige nu eigenlijk doe.
Heeft Waterforce ooit aandacht aan bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen besteed door de
jaren heen? En hebben jullie informatie hierover
voor jullie leden beschikbaar?
Of is dit een onderdeel waar Waterforce zich nooit
mee heeft bezig gehouden, en moet ik elders mijn
licht over dit onderwerp opsteken?
Reactie bestuur: Diverse Waterforce leden hebben
hier ervaringen mee. Met name over beroepsaansprakelijkheid (BAV) is een veel voorkomende
vraag. Dit betreft de aansprakelijkheid op
beroepsfouten gemaakt tijdens je werkzaamheden
zoals het geven van verkeerd advies.

Vragen over bedrijfsaansprakelijkheid komt minder
vaak voor. Dit betreft schade aan anderen
(letselschade) of hun spullen (materiële schade) die
je veroorzaakt tijdens je werkzaamheden en de
kosten voor juridische hulp bij aansprakelijkheid.
Dit is ontstaan door handelen, of juist door een
actie na te laten die de schade had kunnen
voorkomen. Een standaard kantoordekking
voldoet in bijna alle gevallen. ZZP Nederland heeft
goede polissen voor zowel de BAV als de
bedrijfsaansprakelijkheid voor adviesdiensten. Zie
ook hier. Ook andere verzekeraars met MKB als
klanten volstaan in de meeste gevallen.

Data bijeenkomsten en trainingen
12 oktober 3e workshop adviesvaardigheden:
Professionele
Communicatie.omgaan
met
conflicten door Willy Dorgeloos en Marjolein
Inklaar van Improsa (www. improsa.nl). Geef je nu
nog op.
De data van bijeenkomsten en trainingen vind je op
de website (www.waterforce.nl). Zodra er iets
nieuws bij komt mailen we jullie dit als Nieuwsflits.
Vergaderplanning 2021:
Dinsdag 23 november 15-18 uur Najaars ALV
*) De BVs houden we natuurlijk geheim en besloten :-),
maar als je ideeën hebt, of suggesties... dan weet je
wanneer wij daar iets mee kunnen!
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Zie ook hier
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