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Hanneke Erica Keizer-Vlek is geboren op 17 mei 1978 te Amsterdam. In 1996 
bepaalde zij haar VWO diploma aan het Gertrudis College in Roosendaal en in 
datzelfde jaar startte zij met de studie Milieuhygiëne aan de toenmalige 
Landbouwuniversiteit Wageningen. In haar tweede jaar koos zij voor de 
specialisatie Water, puur vanwege de grote affiniteit met water als kind 
(zwemmen, schaatsen, varen). Gedurende het verloop van haar studie kreeg zij 
steeds meer interesse in de ecologische vakken en koos zij ervoor om haar 
‘vrije keuze ruimte’ in te richten met vakken op het vlak van de aquatische en 
terrestrische ecologie. Met de keuze voor haar afstudeervakken en stage 
besloot zij zich toch uitsluitend te richten op de aquatische ecologie. Haar 
eerste afstudeervak volgde zij bij de Vakgroep Aquatische Ecologie en 
Waterkwaliteitsbeheer. Hier deed zij onderzoek naar de effecten van 
bioturbatie door bodemwoelende vis op de dichtheid en samenstelling van de 
fytoplanktongemeenschap in ondiepe uiterwaardplassen, onder begeleiding van 
Frank Roozen en Rudi Roijackers. Na dit avontuur in het stilstaande water 
wilde zij graag het stromende water ontdekken, wat leidde tot een stageplek bij 
Waterschap Regge en Dinkel. Gedurende deze stage deed zij onderzoek naar 
de effecten van een rioolwateroverstort op de samenstelling van de 
macrofaunagemeenschap van de Fleringermolenbeek. Tijdens deze stage werd 
ze door Gertie Schmidt, Bert Knol en Eveline Broos ingewijd in de wondere 
wereld van de macrofauna en werd de eerste ervaring opgedaan met het 
determineren van muggenlarven en wormen. De kennismaking met het 
stromende water beviel haar zo goed, dat zij haar tweede en laatste 
afstudeervak besloot te volgen bij het toenmalige Team Zoetwaterecosystemen 
van Alterra, Wageningen UR. Zij heeft daarvoor onderzoek gedaan naar de 
vraag of laaglandbeken uit Polen, Duitsland en Denemarken kunnen dienen als 
referentie voor Nederlandse laaglandbeken. Na haar afstuderen in 2001, kon zij 
haar werk bij het Team Zoetwatecosystemen voortzetten in een betaalde 
functie. Haar eerste werkzaamheden als betaalde kracht bestonden uit het 
ontwikkelen van een nieuw beoordelingssysteem voor Nederlandse beken 
binnen het Europese project AQEM. Hiermee werd het zaadje voor haar 
proefschrift geplant. Met onderzoek naar de variatie in macrofaunadata binnen 
het Europese project STAR en het project ‘KRW monitoring voor VHR 
doeleinden’, werd de afronding van haar proefschrift een feit. Momenteel is zij 
nog steeds werkzaam bij Alterra en verricht onderzoek aan zowel macrofauna 
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als waterplanten op het gebied van ecologische beoordeling, monitoring en de 
implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water en de Habitatrichtlijn. 


