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5. Hydrobiologie, saprobie en de ontwikkeling van een methode voor de 
beoordeling van de waterkwaliteit voor het Hoogheemraadschap van Rijnland  

Vooral vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog was het onderscheid tussen 
fundamentele, zuivere wetenschap en toegepaste wetenschap een belangrijke factor in 
menige keuze van onderzoekers en waterbeheerders. Rond 1980 begon dit onderscheid 
echter algemeen aan zeggingskracht in te boeten. Een reflectie van de ZWO – de 
organisatie dus die in 1950 was opgericht ter stimulering van zuiver wetenschappelijk 
onderzoek –  op haar toekomst in 1979 illustreert dit 

De uitsluiting van toegepast onderzoek op -gebied uit de taak van Z.W.O. blijkt 
in de praktijk niet wenselijk omdat de scheidslijn tussen zuiver-wetenschappelijk 
onderzoek en toegepast onderzoek niet altijd gemakkelijk is te trekken en een 
kunstmatige beperking oplegt aan de natuurlijke ontwikkeling van het 
wetenschappelijk onderzoek. Hieromtrent lijkt al sinds jaren in ruime kring 
overeenstemming te bestaan. Z.W.O. zou opheffing van deze wettelijke beperking 
[…] dan ook toejuichen. Hierdoor zou ook haar armslag voor uit maatschappelijk 
oogpunt gewenst onderzoek worden vergroot […]. De hier bepleite uitbreiding 
noopt ook tot herbezinning op de taak van Z.W.O. (ZWO 1979: plaats en 
perspectief, 1979, p. 12). 

In lijn met deze kritische benadering van het aloude onderscheid werd uiteindelijk in 
1988 de naam van de Organisatie van Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek Z.W.O. 
veranderd in Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 
In de decennia voorafgaand aan deze ontwikkeling hadden de hydrobiologie en latere 
limnologie, in deze voor de vakgebieden vormende periode, de identiteit van hun 
vakgebied voor een belangrijk deel op dit onderscheid gebaseerd. In de vorige 
hoofdstukken kwam aan bod hoe de directeur van het Limnologisch Instituut 
Golterman, in zijn pogingen erkenning te krijgen voor eutrofiëring als probleem van 
bepaalde overheidsinstanties, bij verschillende gelegenheden liet blijken zich niet neer 
te willen leggen bij de beperkingen van zijn status als fundamenteel onderzoeker. 
Vanwege die status werd hij door de overheidsdiensten die mogelijk vorm en inhoud 
zouden kunnen geven aan een aanpak van het probleem niet als gesprekspartner 
beschouwd. Het valt dus te verwachten dat Golterman niet erg te spreken zou zijn over 
de institutionalisering van het onderscheid tussen fundamenteel en toegepast onderzoek 
na de Tweede Wereldoorlog. Dat bleek inderdaad het geval.  
Golterman liet al in 1977 weten dat hij het een ongelukkige omstandigheid vond dat de 
organisatie van het limnologisch onderzoek in Nederland had plaatsgevonden op basis 
van een strenge hantering van onderscheid tussen toegepaste en fundamentele 
wetenschap. Het gegeven bijvoorbeeld dat het Limnologisch Instituut geacht werd 
enkel fundamenteel onderzoek te verrichten, blokkeerde zijns inziens de mogelijkheid 
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om de inzichten over eutrofiëring voor toepassing in te zetten. Hij ervoer het als een 
belangrijke barrière voor de ontwikkeling van het onderzoek aan zijn Instituut 

Het Limnologisch Instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen is door zijn oorsprong altijd zeer gericht geweest op creatief 
onderzoek en ik geloof, dat het strategisch onderzoek hier verwaarloosd is. Dat is 
jammer, aangezien een sterk Limnologisch Instituut – beide aspecten omvattend –
een duidelijke centrum-funktie zou kunnen hebben voor universitaire centra daar 
omheen, waar specialistische kennis die studies zou kunnen overnemen, die 
uiteraard ontbreken in een zich breed ontwikkelend Limnologisch Instituut 
(Golterman, 1977, p. 515).  

Het zij hier opgemerkt dat de termen ‘creatief’ en ‘strategisch’ in deze context net een 
andere betekenis hebben dan ‘fundamenteel’ en ‘toegepast’. De strekking van dit citaat
blijft echter hetzelfde: dergelijke onderscheidingen zijn volgens Golterman niet erg 
stimulerend voor kennisontwikkeling.  
Hoewel dus sceptisch ten opzichte van de institutionalisering van onderscheidingen in 
wetenschappelijke kennis, was het onderscheid tussen fundamenteel en toegepast 
volgens Golterman, en veel op fundamenteel onderzoek georiënteerde collega’s met 
hem, inhoudelijk wel degelijk van betekenis. In het vorige hoofdstuk beschreef ik hoe 
het onderzoek van de ‘limnologen’ werkzaam bij het Limnologisch Instituut zich 
volgens hen onderscheidde van dat verricht door ‘hydrobiologen’. Volgens  limnologen 
verrichtten hydrobiologen vanuit de uiteengezette benadering vooral toegepast
onderzoek. Dit achtten zij van weinig belang voor de ontwikkeling van de limnologie, 
dat immers door hen werd gezien als het domein van fundamenteel onderzoek naar 
processen in zoet water.  
Ik besprak ook de wijze waarop medewerkers van het toenmalige RIVON deze 
typering als een onterechte probeerden te weerleggen: een opzet waar zij door de 
resonantie van de term ‘fundamenteel wetenschappelijk onderzoek’ in deze periode op 
dat moment maar zeer ten dele in slaagden. Golterman kreeg als fundamenteel 
onderzoeker immers alsnog eerder erkenning voor de problemen die hij signaleerde, 
dan de ‘toegepaste’ hydrobiologen voor de zaken waar zij voor stonden.  In het 
tijdsbestek dat in dit hoofdstuk wordt besproken zouden zij deze achterstand op 
‘fundamentele’ limnologen ruimschoots inhalen. 
Hydrobiologen legden in deze periode wel de basis voor de initiatieven die zij later 
zouden ontplooiden om in de probleemdefiniëring in waterbeheer te sturen. Zij zouden 
zich namelijk gaan toeleggen op het ontwikkelen van methodes om de kwaliteit van 
water op biologische gronden te beoordelen. 
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Saprobie en de ‘toegepaste’ hydrobiologie in Nederland: ‘de soorten zijn het systeem’
In eerdere hoofdstukken kwam de term ‘zelfreinigend vermogen’ regelmatig naar 
voren. Hiermee werden processen van biologische afbraak aangeduid. Op basis hiervan 
werd de belastbaarheid van oppervlaktewater berekend. Dat gebeurde in termen van het 
aantal inwoners dat erop kon lozen zonder dat het zelfreinigende vermogen te zwaar 
belast raakte; de zogenaamde inwonerequivalenten. Waterkwaliteit was hierin 
benaderd als een zaak die enkel in zoverre van belang was, dat ze de mens in staat 
stelde vuil kwijt te kunnen.  
De aanduiding van waterkwaliteit in termen van zelfreinigend vermogen voldeed in het 
begin van de jaren zeventig niet langer. Een eerste reden hiervoor was dat, alvorens 
waterbeheerders als Provincie en Waterschap de inhoud van een pakket aan 
maatregelen konden bepalen waarmee zij uitvoering zouden kunnen geven aan de sinds 
1970 bestaande wettelijk verplichting van waterkwaliteitsbeheer, zij zich eerst op de 
hoogte dienden te stellen van de kwalitatieve toestand van de ene sloot, plas of beek 
ten opzichte van de andere. Een tweede komt voort uit de verbreding in de functies van 
water. Het aanleggen en aanwijzen van meren en plassen voor recreatief gebruik 
maakte dat dat (zwem)water van een betere kwaliteit moest zijn dan het water in de 
sloten in de gemiddelde polder. Echter, zulk water mocht in tuinbouwgebieden dan 
weer niet teveel verzilt zijn, omdat tuinbouwgewassen erg gevoelig zijn voor zout. Ook 
de differentiatie van gebruiksdoelen deed dus de behoefte bij waterbeheerders aan 
differentiatie in verschillende kwaliteiten ontstaan (Lange & Ruiter, 1978, p. 10). Een 
benadering gebaseerd op het zelfreinigende vermogen definieerde biologische afbraak 
puur als een economische efficiëntie en niet op mogelijke andere functies van 
waterkwaliteit.  
Daardoor groeide de vraag naar methodes om de waterkwaliteit in verschillende 
wateren systematisch te kunnen vergelijken. In 1967 richtte een aantal hydrobiologen 
de Werkgroep Biologische Waterbeoordeling op. Zij wilden op deze behoefte inspelen 
omdat het hun nieuwe kansen bood een bijdrage te leveren aan de verbetering van 
waterkwaliteit. De vraag was echter hoe het beste op deze vraag kon worden 
gereageerd. 

Veel leden van de Werkgroep werkten bij overheden en overheidsdiensten. De 
hydrobioloog Schroevers speelde als voorzitter en ‘stimulator’ van de Werkgroep in de 
eerste jaren van het bestaan ervan een belangrijke rol (Lange & Ruiter, 1978, p. 1). In 
hoofdstuk drie besprak ik de gronden waarop Schroevers verdedigde dat 
hydrobiologisch onderzoek per definitie zowel fundamenteel als toegepast onderzoek 
inhield. De moeizame verhouding van hydrobiologen tot dit discursieve onderscheid 
blijkt ook uit de eerste jaren uit het bestaan van de Werkgroep.  
Tekenend voor het niet aanvaarden door de betrokkenen van het predicaat ‘toegepast’ 
– of eigenlijk überhaupt het onderscheid tussen fundamenteel en toegepast onderzoek 
als een zinvol onderscheid – is het gegeven dat de Werkgroep van 1972 tot 1975 
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aansluiting zocht bij de Stichting Biologisch Onderzoek Nederland (BION) 
(Verdonschot & Higler, 1987). Deze Stichting viel onder ZWO, de in 1950 opgerichte 
organisatie voor zuiver wetenschappelijk onderzoek. Daarmee was BION formeel een 
belangrijke vertegenwoordiger van het fundamentele biologische onderzoek zoals dat 
plaatsvond in Nederland in deze periode.99 In weerwil van haar aansluiting bij BION 
kan de Werkgroep Biologische Waterbeoordeling dus niet voor ogen hebben gestaan 
zich hiermee te conformeren aan de indeling van hun werk in hetzij de toegepaste, 
hetzij de fundamentele wetenschap.  
De verhouding tussen de Werkgroep en BION werd vanaf 1975 steeds moeizamer. 
Wetenschapshistorica Edith Alkema (1985) laat zien hoe in de eerste jaren van het 
bestaan van BION vrijwel elke activiteit in biologisch onderzoek een plek onder de 
vleugels van de Stichting kon vinden. De Stichting bood voor de biologen van de 
Werkgroep het voordeel dat zij, door de band tussen BION en ZWO, eenvoudiger in 
aanmerking kwam voor subsidiëring van onderzoeksprojecten door ZWO. In dit licht is 
het weinig opmerkelijk dat de Werkgroep in de periode van 1972 tot 1975 aansluiting 
zocht én vond bij BION. Toen de Stichting echter vanaf 1975 een grotere nadruk begon 
te leggen op wat zij zag als zuivere wetenschap, besloot de Werkgroep alsnog haar 
eigen weg te gaan.  
De tegenstellingen tussen limnologen en hydrobiologen zoals die zich in de jaren zestig 
ontwikkelde, en de snel verslechterende verhouding in de loop van de jaren zeventig 
tussen de Werkgroep en BION, illustreert de vrijwel altijd moeizame relatie van 
hydrobiologen (en ook sommige limnologen) met instituties die het onderscheid zuiver 
en toegepast in de limnologie en hydrobiologie in stand hielden. 

Een groot deel van de leden van de Werkgroep stond de vertaling voor van de in deze 
periode gangbare theoretische uitgangspunten naar een methode voor biologische 
waterbeoordeling.  In de inleiding van het in 1978 uitgekomen, als handboek bedoelde 
boekwerk Biologische Waterbeoordeling: Methoden voor het beoordelen van 
Nederlands oppervlaktewater op biologische grondslag, wordt bij het opstellen van 
biologische beoordelingsmethodes gewaarschuwd voor een al te cijfermatige 
benadering:  

                                                           
99 Er valt overigens een parallel te herkennen tussen de ervaren noodzaak om tot oprichting te 

komen van een stichting voor fundamenteel onderzoek in de fysica in 1946, en de biologie 
in 1970. De aanleiding voor het oprichten van de Stichting Fundamenteel Onderzoek der 
Materie (FOM) in 1947 werd gevormd door de na de Tweede Wereldoorlog snel 
bekoelende verhoudingen tussen oost en west en de ontdekking van de mogelijkheden van 
atoomsplitsing. Dezelfde urgentie die kort na de Oorlog aan het ontwikkelen van 
fundamentele kennis van (kern)fysica werd gehecht, werd nu ook, met de opkomst van de 
milieubeweging, het rapport van de Club van Rome en het uitroepen van het jaar 1970 tot 
natuurbeschermingsjaar, aan de ontwikkeling van fundamentele kennis van biologie 
toegedicht.  
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Het wordt afgeraden de uit de verschillende hoofdstukken verkregen 
beoordelingscijfers en -graden te trachten te verenigen tot één cijfer. Zij vormen 
een beoordelingsspektrum van het betreffende water, dat méér informatie 
verstrekt, dan één enkel cijfer zou kunnen geven (Lange & Ruiter, 1978, p. 4). 

Schroevers vervulde als voorzitter van de Werkgroep een sleutelrol in het koppelen van 
theorie aan een bruikbare methode. Vanuit de op theoretische gronden ingenomen 
stelling dat het ophangen van één cijfer aan de waterkwaliteit niet erg informatief is, 
legde hij de nadruk op het opstellen van typologieën (Schroevers, 1987, 1988; 
Schroevers & Zonneveld, 1982). Schroevers stond hierin niet alleen. Uit publicaties in 
bijvoorbeeld het tijdschrift Levende Natuur van andere leden van de Werkgroep, als 
Higler, Marquet, Gast en Leentvaar blijkt dat zij zijn opvatting over methodes om tot 
een betekenisvol oordeel te komen deelden. Ik ga nu in op de theoretische 
achtergronden van deze stelling. 
In het in 1978 verschenen handboek schrijft Schroevers namens de Werkgroep over de 
methode van typologie 

Onder typologie van wateren wordt een indeling van wateren in groepen of typen 
verstaan, met hierbinnen ongeveer gelijke kenmerken. Deze typologie vormt een 
wezenlijk onderdeel van de methoden, waarvan biologische waterbeoordeling zich 
moet bedienen. In feite is waterbeoordeling vaak niet anders dan een sterk 
geabstraheerde typologie: teruggebracht tot één of enkele kriteria als 
voedselrijkdom of de mate van verstoring (Lange & Ruiter, 1978, p. 57-58). 

De Werkgroep maakte in de inleiding van het Handboek een onderscheid tussen het 
bepalen van de toestand en de kwaliteit. Het verschil is dat de toestand kan worden 
bepaald aan de hand van metingen en dergelijke, en dus ‘objectief’ vast te stellen zou 
zijn. Het bepalen van de kwaliteit houdt noodzakelijkerwijs een subjectief oordeel in, 
omdat een dergelijke exercitie enkel mogelijk is bij gratie van een referentiepunt. Dat 
wordt altijd gekozen met een bepaalde doelstelling in het achterhoofd. In deze 
denktrant geeft Schroevers aan dat aan beoordelingen op basis van typologieën de 
volgende nadelen kleven 

Een dergelijke beperking in de kriteria brengt haar gevaren met zich mee; vooral 
als ze dient ter ondersteuning van praktische vragen van het waterbeheer; omdat: 
a. er enkele maatstaven zijn gekozen uit zeer veel mogelijke. De relevantie 
daarvan kan theoretisch beargumenteerd worden, maar nooit ‘bewezen’. b. de 
keuze van deze maatstaven en van de nulwaarde ervan terug is te voeren tot een 
subjektieve uitspraak over ‘goed’ en ‘niet goed’, terwijl hier ook de uitspraak  
‘hetzelfde’ en ‘niet hetzelfde’ hierop berust. Zo wordt een subjektieve keuze 
verheven tot een schijnbaar objektieve norm (Lange & Ruiter, 1978, p. 57-58).  
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Met het abstraheren van een typologie ten behoeve van een beoordeling moet dus altijd 
een zekere voorzichtigheid worden betracht, omdat het een keuze impliceert voor een 
bepaalde maatstaf die vervolgens tot norm wordt verheven. Men kan de relevantie 
daarvan beargumenteren, maar de gekozen maatstaf en daarop gebaseerde norm is 
nooit een absoluut, objectief gegeven. Het blijft een keuze, en derhalve subjectief. 
Schroevers doet vervolgens een aantal aanbevelingen voor het kiezen van een maatstaf  

Zo’n norm […] hangt samen met de natuurlijke verscheidenheid van de 
nederlandse [sic] wateren. Men zou eigenlijk moeten nagaan in hoeverre een water 
afwijkt van die toestand, die ergens van nature verwacht mag worden, en op die 
manier het al dan niet gewenst zijn van beheersrichtlijnen vaststellen (Lange & 
Ruiter, 1978, p. 57-58) [cursivering in origineel].  

De lokale situatie zou, omwille van de natuurlijke verscheidenheid van wateren in 
Nederland, als uitgangspunt genomen moeten worden door de hydrobioloog. De 
Werkgroep nam in het Handboek Biologische Waterbeoordeling, waar ook 
bovenstaand citaat uit afkomstig is, een kaart op met daarin een onderscheid tussen 
soorten wateren in Nederland en daarvoor ‘van nature’ typerende 
planktongemeenschappen (fig. 1). Het Handboek benadrukt echter, dat dit enkel 
voorlopige weergaven zijn, hoe dan ook voor verbetering vatbaar en mogelijk niet 
corresponderend met de lokaal aangetroffen situatie. 
De theoretische achtergrond van het belang dat Schroevers aan het opstellen van 
typologieën hechtte, hing samen met zijn nadruk op ‘de factor tijd’ (1988, p. 66). Hij 
benadrukte het belang van tijd en het herkennen van veranderingen in 
levensgemeenschappen over een bepaalde periode. Het was volgens hem van belang 
om kwalitatieve typologieën op te stellen, omdat enkel op basis daarvan de verschillen 
over een bepaalde tijdsschaal zichtbaar worden. Chemische en fysische analyses 
vormden hier in het perspectief van de Werkgroep vooral een aanvulling op 

Met behulp van biologische methoden is het mogelijk snel een overzicht te krijgen 
van de waterkwaliteit in een groot gebied. Daarnaast zijn chemische methoden 
onontbeerlijk om de kwaliteit nader te kwantificeren en op grond van de getallen 
saneringsmaatregelen te treffen. Biologische en chemische methoden vullen elkaar 
daarom op zinvolle wijze aan, zonder dat zij elkaar kunnen vervangen (Lange & 
Ruiter, 1978, p. 12). 

Schroevers vat met de trits ‘evenwicht-verstoring-herstel’ de zelfordening samen die 
volgens hem de dynamiek van het systeem kenmerkt. Zulke zelfordening speelt zich af 
over een bepaalde tijdsas. Typologieën zijn van belang om lokaal langs deze drie fases 
processen van zelfordening in beeld te brengen. In zulke processen van zelfordening 
kan namelijk verstoring optreden. Schroevers duidde zulke verstoringen aan met het 
concept saprobie, via welk – en dit is van belang voor de discussie die later zal worden 
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besproken – Schroevers dus veranderingen over een bepaalde tijdsas in biologische 
beoordeling vervatte. Door het maken van verantwoorde keuzes in wat men op die plek 
in termen van de waterkwaliteit wil bereiken, naar welke voorheen bestaande situatie 
men terug wil, kan men vervolgens ingrijpen in zulke processen van zelfordening om 
in de richting van deze situatie te begeleiden (Schroevers, 1988, p. 65-69). 

Schroevers betoogt dus dat toegepast en fundamenteel onderzoek binnen de missie die 
RIVON zich heeft gesteld noodzakelijkerwijs uit elkaar voortkomen. Dat men op 
toepassing is gericht betekende dus volgens Schroevers niet dat men geen oog heeft 
voor fundamentele vraagstukken.  
Dit is in tegenstelling met wat Parma in zijn bijdrage veronderstelt, namelijk dat het 
RIVON vooral toegepast onderzoek verricht. Parma, als medewerker en later directeur 
van het Hydrobiologisch Instituut, geeft er hiermee blijk van het fundamentele, 
causaal-analytische onderzoek in de hydrobiologie te willen hebben reserveren voor 
zijn Instituut. In de keuze voor een dergelijke profilering van het Instituut speelde 
uiteraard de toezichthoudende rol van de op de stimulering van zuiver 
wetenschappelijk onderzoek gerichte KNAW mee.  
Indirect speelde ook het eerder geanalyseerde hogere aanzien van fundamenteel 
onderzoek in de jaren vijftig en zestig een rol. Fundamenteel onderzoek verdiende dit 
aanzien door zich in cultureel en economisch opzicht als van grote waarde te 
profileren. De medewerkers van het Limnologisch Instituut hebben met hun keuze hun 
werk als fundamenteel te profileren dan ook niet bedoeld zich te profileren als minder 
maatschappelijk geëngageerd dan het RIVON – een belangrijk gegeven met het oog op 
de nog te bespreken rol van het toenmalige hoofd van dit instituut, dr. H.L. Golterman, 
in het verkrijgen van beleidserkenning van het problematische karakter van 
‘eutrofiëring’. 
Het denken van Schroevers en collega’s voor de methodes waarvan men zich bij 
beoordeling van de waterkwaliteit moest bedienen, ligt aan de basis van bijvoorbeeld 
het onderzoek door H.K.M. Moller Pillot. Zijn werk kan als voorbeeld dienen voor een 
uitwerking van de methode op basis van de theoretische uitgangspunten van de 
Werkgroep. In 1971 ontwikkelde Moller Pillot  in samenwerking met het Brabantse 
Waterschap De Dommel een beoordelingsmethode voor de kwaliteit van water in 
beken op basis van het voorkomen van bepaalde insecten, amfibie- en vissoorten 
daarin; op basis dus van zogenaamde makrofauna.  
In het literatuuroverzicht in het tweede hoofdstuk van zijn proefschrift bespreekt hij de 
discussie tussen voorstanders van biologische beoordeling en het algemene gebruik in 
de waterwereld om verontreiniging op basis van chemische analyses te bepalen. Hij 
geeft een aantal mogelijke verklaringen voor de ontstane voorkeur voor chemische 
analyses. De eerste is, dat de chemie al een gevestigde wetenschap was in het begin 
van de twintigste eeuw, en de hydrobiologie niet. Een tweede is dat biologische 
beoordeling voor de ‘niet-vakman’ lastiger te volgen is. Soms hebben biologen, ten 
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derde, hun beoordelingsmethodes om voorgaande reden te sterk vereenvoudigd. Ten 
vierde schrikken lange lijsten met namen af. Tot slot lijken de getallen van de chemicus 
een exacter beeld te geven van de verontreiniging (Moller Pillot, 1971, p. 11-12).  

Figuur 1. De voor duinplassen, rivierengebieden en bossen- en poldergebieden typerende 
levensgemeenschappen. Op basis van zulke typologieën diende men volgens De Lange en De 
Ruiter de waterkwaliteit te beoordelen (Lange & Ruiter, 1978, p. 65-65a).  

Moller Pillot stelde zich ten doel aan te tonen dat een biologische beoordelingsmethode 
te verkiezen valt boven een op chemische analyse gebaseerde meting van 
verontreiniging. Hij voerde daarvoor een aantal argumenten aan uit de internationale 
literatuur.  Hij refereerde onder andere aan een publicatie van Butcher uit 1946, waarin 
deze beargumenteert dat biologische methodes op basis van flora en fauna een beeld 
geven van al het water dat is gepasseerd, terwijl een chemische analyse slechts een 
momentopname geeft. Daarnaast werd er volgens hem soms ten onrechte een laag 
zuurstofgebruik gemeten, waardoor het lijkt alsof er hier sprake is van gezond water, 
terwijl bij nader biologisch onderzoek bleek dat het lage zuurstofverbruik een gevolg 
was van vergiftiging, waardoor er überhaupt geen leven meer aanwezig was in het 
water. 
Moller Pillot ontwierp een beoordelingsmethode op basis van tabellen. Hij selecteerde 
in zijn proefschrift vijf groepen van soorten, die ieder voor een bepaalde mate van 
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verontreiniging staan. Per groep benoemde hij een aantal indicerende soorten, waarvan 
hij het voorkomen in tabellen in het laatste deel van zijn proefschrift samenvatte. Op 
basis daarvan trok hij conclusies over de waterkwaliteit in de beken van Waterschap 
De Dommel.  
Hij erkende echter ook de nadelen van deze op theoretische gronden gemaakte keuze, 
zo blijkt uit zijn analyse van het gebruiksgemak voor de ‘niet-vakman’ van drie 
methodes. De beoordeling op basis van tabellen was volgens Moller Pillot het meest 
nauwkeurig, maar vergde, in vergelijking met andere mogelijke methodes die 
waterkwaliteit samenvatten op basis van een getal, wel enige tijd en moeite bij gebruik 
door een niet in de finesses van de hydrobiologie ingewijde betrokkene. Zijn opzet om 
een handzame methode voor het beoordelen van waterkwaliteit op basis van de 
typologische benadering te ontwerpen slaagde dus echter maar ten dele. 
 Beoordeling op basis van tabellen waarin het voorkomen van bepaalde 
makrofauna wordt gekoppeld aan een bepaald watertype, zoals door Moller Pillot 
ontwikkeld, werd in het begin van de jaren zeventig als één van de eerste methodes in 
omloop ingezet door het Brabantse Waterschap De Dommel. Moller Pillot had nauw 
samengewerkt met dit Waterschap tijdens zijn onderzoek. In 1978 neemt ook de 
Provincie Friesland deze beoordelingmethode in gebruik, maar verdere navolging 
krijgt ze niet. 

De methodes waar men zich volgens Moller Pillot van moest bedienen waren, zoals hij 
zelf ook toegeeft, tijdrovend en voor de niet ingewijde lastig in gebruik. Alleen al de 
taxonomie van soorten kon allerlei praktische problemen geven. De reserves die Moller 
Pillot had ten opzichte van de door hemzelf ontwikkelde methode, samengenomen met 
de beperkte navolging die deze vond bij waterbeheerders, zijn enkele signalen van 
breder gedeelde twijfels over de bruikbaarheid van een beoordelingsmethode gebaseerd 
op soortensamenstelling. Deze twijfels zullen in de volgende paragrafen aan de orde 
zal komen.  
De methode van beoordeling op basis van soortensamenstelling is in de context van de 
ontwikkeling van de hydrobiologie als een tamelijk klassieke benadering te zien, zowel 
voor wat betreft de Nederlandse traditie als internationaal. In hoofdstuk drie besprak ik 
al de Nederlandse traditie van taxonomie in de hydrobiologie. Internationaal bedienden 
vroege hydrobiologen zich van een vergelijkbare benadering. Deze klassieke methodes 
van beoordeling van waterkwaliteit op basis van taxonomie en typologie lag 
internationaal sinds het begin van de jaren vijftig onder vuur. Tegenstanders van de 
uiteengezette benadering in Nederland zouden zich gedurende de jaren zeventig in 
toenemende mate bedienen van de argumenten van tegenstanders van deze wijze van 
beoordeling in de internationale discussie; zij het dan om andere redenen dan hun 
internationale collega’s. 
In de volgende paragraaf wordt daarom eerst deze discussie besproken. Dan volgen de 
argumenten van Nederlandse hydrobiologen tegen beoordeling op basis van 
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soortensamenstelling, en de door hen voorgestelde alternatieven. Dan volgt een 
bespreking van hoe een dergelijk alternatief vorm kreeg in de context van de behoefte 
van de Provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland aan een 
biologische beoordelingsmethode. Tot slot geef ik een verklaring voor het succes van 
dit soort alternatieven.  

De internationale discussie: van soortensamenstelling naar waterbeoordeling via een 
benadering op basis van stofwisseling en energie  
De internationale discussie over waterbeoordeling concentreerde zich vooral op het 
begrip van het concept saprobie. Schroevers duidde hiermee op verstoring van 
processen van zelfordening; algemeen verwijst saprobie naar processen van 
biologische afbraak in zoet water door micro-organismen. Over een precieze definitie 
was in de periode van 1950 tot ongeveer 1965 nog altijd veel te doen. 
Het concept saprobie werd in de vroege twintigste eeuw ontwikkeld door de Duitse 
onderzoekers Richard Kolkwitz en Maximilian Marsson in de context van hun 
‘saprobiën-systeem’. Zij hadden vanaf 1902 op verschillende plekken stroomafwaarts 
in rivieren verschillende niveaus van biologische afbraak van organische vervuiling 
geconstateerd. Zij koppelden die niveaus aan het voorkomen van bepaalde organismen 
(‘saprobiën’), in bepaalde hoeveelheden en samenstellingen. Het bepalen van de mate 
van saprobie gebeurde dus aan de hand van de samenstelling van gemeenschappen van 
microscopische planten en dieren die in meer of minder mate resistent zijn tegen 
vervuiling. Kolkwitz en Marsson kwamen tot een indeling in drie niveaus, het 
polysaprobe, mesosaprobe en oligosaprobe niveau. Het tweede mesosaprobe niveau 
verdeelden zij in 1908 verder onder in alfa- en beta-mesosaproob. Kolkwitz  (Marsson 
overleed jong) heeft altijd benadrukt dat het startpunt bij het bepalen van de mate van 
saprobie moet zijn niet de mate van voorkomen van een bepaald organisme, maar 
veranderingen in levensgemeenschappen als geheel over een bepaalde tijdsperiode.  
Voor Nederlandse begrippen mocht saprobie in het hydrobiologische vertoog eind 
jaren zestig dan een conceptuele vernieuwing betekenen, internationaal was er toen al 
volop discussie over. Op initiatief van vooral Tsjechische en Duitse onderzoekers 
werden naar aanleiding van de geconstateerde onduidelijkheid rond saprobie 
regelmatig internationale symposia georganiseerd, tijdens welke de voortgang van 
onderzoek naar saprobie werd besproken en bediscussieerd. Voorbeelden hiervan zijn 
het symposium On the Evaluation of the Saprobity System in 1963 in Pallanza, Italië, 
en het colloquium Questions of Saprobity in Praag in april 1966. Pleitbezorgers van de 
bruikbaarheid van het begrip waren zelfs al begonnen het begrip in te kaderen in wat 
volgens hen een nieuwe, ‘toegepaste’ subdiscipline van de biologie zou moeten 
worden; de saprobiologie (Sláde ek, 1966).
Als hydrobiologen over saprobie spraken, deden zij dat vrijwel altijd met verwijzing 
naar de vele toepassingen die biologische methodes met zich meebrachten om de 
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waterkwaliteit systematisch te evalueren. Organische vervuiling had – bij de 
afwezigheid van installaties voor de zuivering van afvalwater – in de eerste helft van 
de twintigste eeuw immers een behoorlijk aandeel in de slechte toestand van veel 
oppervlaktewateren.  
Een aantal hydrobiologen vond dat het op waarneming gebaseerde systeem van 
Kolkwitz en Marsson niet voldoende exact, en daarmee niet voldoende 
‘wetenschappelijk’ was (Sláde ek, 1965, p. 522-524). Sommigen gebruikten het 
daarom uit principe niet. De Britse bioloog Hynes betoogde bijvoorbeeld dat 

Whilst the ‘Saprobiensystem’ provides a useful background of ideas, it is 
unwiedly in use and takes no account to local factors in its assessment of pollution. 
[…] in the timescale of evolution, pollution of the environment is a new 
phenomenon, and […] no species has yet evolved which depends on pollution for 
its evidence. The whole concept of ‘indicator organisms’, whose presence proves 
the existence of pollution, is basically wrong since these species are frequently 
found in water entirely unaffected by the activities of man (Sláde ek, 1973 cf. 
Hynes, 1960). 

De idee van organismen als indicatoren van vervuiling klopte volgens Hynes dus niet, 
omdat zij ook in water voorkwamen waar geen sprake was van door de mens 
veroorzaakte vervuiling. Ook op minder theoretische gronden werd het saprobiën-
systeem als een onbruikbaar systeem weggezet. Sláde ek haalt een uitspraak van twee 
collega’s aan die de, vooral uit Amerikaanse hoek afkomstige kritiek als volgt 
verklaren 

In fact, taxonomy has become an unattractive specialism in this age of rockets and 
outer space. These taxonomic difficulties, coupled with the time requirement for 
physical separation of samples as to species, are among the greatest drawback of 
the saprobic system. One biologist referred to this problem as simply ‘too much 
time, too much people and too much money’ (Sláde ek, 1973, p. 22).

Gezien de discussie die men vooral in Europa toch over het systeem bleef voeren, 
bleven hydrobiologen er niettemin mogelijkheden in zien. Zij probeerden voor het 
vermeende gebrek aan ‘wetenschappelijkheid’ van het saprobiën-systeem te 
compenseren, door, in lijn met het heersende logisch-positivistische wetenschapsideaal, 
in te zetten op een ‘objectivering’ van het saprobiën-systeem.  
Hydrobiologen probeerden een dergelijke objectivering in eerste instantie op twee 
manieren te bewerkstellingen. Ten eerste probeerde men het systeem te 
vereenvoudigen door de door Kolkwitz en Marsson lijsten van indicerende organismen 
te vereenvoudigen en te verkorten. Ten tweede werd ingezet op een getalsmatige 
vertaling van de door Kolkwitz en Marsson onderscheiden saprobieniveaus.  
Liebmann ontwierp een beoordelingsmethode die later in Nederland wel is aangeduid 
als de ‘Münchener methode’ (Gardeniers & Tolkamp, 1988; Metcalfe, 1989; Sláde ek, 
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1973). Hij bracht het, naderhand door Kolkwitz in de jaren dertig  nog verder 
uitgebreide aantal saprobieniveaus nu terug tot vier niveaus. Ook legde Liebmann de 
nadruk op de rol van trilhaardiertjes (‘ciliates’) als indicerende organismen, waardoor 
de lijsten van indicerende organismen minder lang werden dan in de door Kolkwitz en 
Marsson ontworpen beoordelingsmethode.  
Pantle en Buck stelden een rekenkundige formule op om het saprobieniveau 
kwantitatief te kunnen uitdrukken. Zij bepaalden van een aantal indicerende 
organismen, waaronder zowel plankton als bepaalde vissoorten, hun resistentie tegen 
vervuiling. Hiertoe voerden zij laboratoriumproeven uit. De resistentie van elke soort 
benoemden zij op een schaal van nul tot acht. Op deze basis werd het saprobieniveau 
via een wiskundige formule berekend. De uitkomst varieerde van 1 tot 4.  De uitkomst 
drukten zij in de formule uit met een hoofdletter S; vandaar dat hun methode ook wel 
de S-index wordt genoemd.  
Ook het tien-puntenschema van Zelinka en Marvan (1961) is een vaak genoemd 
voorbeeld van een dergelijke benadering. Het saprobieniveau wordt hierin uitgedrukt 
op een schaal van 1 tot 10. Wat nieuw was aan hun schema was dat zij de zogenaamde 
‘ecological valency’ van sommige indicatorsoorten verdisconteerden. Met dit 
verschijnsel hadden hydrobiologen het voorkomen van indicatorsoorten in 
verschillende saprobische milieus geduid; hetzij omdat zij tot op zekere hoogte 
resistent waren voor de aanwezige vervuiling, hetzij omdat zij zich hadden aangepast 
aan de veranderde omstandigheden. 
In deze rekenformules is nog steeds de klassieke benadering op basis van 
soortensamenstelling te herkennen. Ze namen dan ook lang niet alle kritiek op het 
saprobiën-systeem weg. De Duitse hydrobiologen Caspers en Schulz (1960, 1962) 
uitten in twee artikelen scherpe kritiek op de rekenformules op basis van 
soortensamenstelling en op de vage definitie van saprobie überhaupt. Op basis van 
onderzoek in een kanaal bij Hamburg toonden zij aan dat er discrepanties bestonden 
tussen beoordeling op basis van het saprobiën-systeem en de rekenformules die 
naderhand waren ontwikkeld, en de macroscopische, met het oog waarneembare staat 
van vervuiling. En verwees de term saprobie nu naar processen van biologische 
afbraak, of naar bepaalde organismen die een rol spelen in processen van biologische 
afbraak? Had men het met andere woorden over ‘saprobiëring’ of over ‘saprobionten’? 
In eerste instantie vonden zij het systeem vanwege deze onduidelijkheid en 
inconsistenties überhaupt de aandacht van de wetenschappelijke hydrobiologie niet 
waard. 
Een aantal jaren later stelde Caspers zijn opvattingen bij, omdat hij mogelijkheden 
herkende om het saprobiën-systeem te verenigen met de meer ‘fundamentele’, 
‘theoretische’  benadering in de limnologie, op basis van de idee van trofie (Caspers & 
Karbe, 1966, p. 453). De meest bekend geworden koppeling van saprobie en trofie is in 
1966 ontwikkeld door de eerder genoemde fysioloog Caspers in samenwerking met 
collega Ludwig Karbe. Zij bouwden met hun benadering voort op de uitwerking die 
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Eugene P. Odum en H.T. (Tom) Odum eerder aan het begin van de jaren vijftig aan 
trofie hadden gegeven. De broers hadden hun begrip van trofie ontwikkeld in het kader 
van de in de jaren veertig ontwikkelde ecosysteembenadering. Uit de volgende 
bespreking komt naar voren dat er een zekere spanning bestaat tussen een begrip van 
biologische afbraak op basis van een dusdanig begrip van trofie, trofische structuur en 
saprobie enerzijds, en een benadering op basis van soortensamenstelling en groepen 
van indicerende organismen anderzijds. 

Caspers en Karbe namen het begrippenstelsel dat de Odums hadden ontwikkeld over. 
De grondgedachte hiervan is dat dynamiek in ecosystemen ontstaat door uitwisseling 
van energie.100 Twee processen drijven die dynamiek voort, namelijk produktie op 
basis van fotosynthese (‘P’), en respiratie (‘R’). De verhouding tussen deze twee 
processen, de P/R-quotiënt, bepaalt de mate waarin en de wijze waarop energie wordt 
uitgewisseld. E.P. en H.T. Odum noemen dit het metabolisme van het ecosysteem. Bij 
deze processen spelen drie ‘levende componenten’ een rol: producenten, consumenten 
en destruenten. Producenten zijn autotroof, oftewel ‘zelf-voedend’: zij fixeren energie 
door anorganisch materiaal om te zetten in organisch materiaal in een complexere 
samenstelling. Consumenten zijn heterotroof: zij consumeren andere organismen of 
organisch materiaal zonder zelf energie op te slaan. Onder destruenten verstaan de 
ecologen onder andere saprobe organismen: zij breken complexe verbindingen af tot 
eenvoudige. Deels staan zij deze af zodat producenten die weer kunnen opnemen; deels 
ook absorberen zij de eenvoudige verbindingen voor eigen gebruik (Odum & Odum, 
1959, p. 10-11).  
De twee ecologen benadrukken dat deze indeling er één is op basis van functie, en niet 
op basis van taxonomie. Het gaat bij hen om ‘functional kingdoms of nature’, en dus 
niet om taxonomische rijken – naar de klassieke taxonomische indeling van het 
planten- en dierenrijk door Linneaus (Odum & Odum, 1959) [cursivering mb]. Op 
basis van het door de Odums ontwikkelde denken over ecosystemen in termen van 
stofwisseling is het onderscheiden van soorten niet zinvol. Men kan dan bijvoorbeeld 
niets afleiden uit de grootte van een individueel organisme als bijvoorbeeld een boom, 
want het kan juist de functie van de bladeren zijn die de uitwisseling van energie 
bepalen 

In the study of size-metabolism in plants, it is often difficult to decide what 
constitutes an ‘individual’. Thus, we may commonly regard a large tree as one 
individual, but actually the leaves may act as ‘functional individuals’, as far as 
size-surface area relationships are concerned (Odum & Odum, 1959, p. 58-59). 

                                                           
100 Zie voor een bespreking van het werk van E.P. en H.T. Odum ook Taylor (1988) en Kwa 

(1993, 2002). 
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Om dit te illustreren, halen de Odums een studie naar zeewieren aan die zij eerder 
hadden verricht. Uit deze studie was naar voren gekomen dat de dunne takken voor 
meer uitwisseling van energie met de omgeving zorgden dan de dikke takken van de 
planten 

We found that species with thin or narrow ‘branches’ (and consequently a high 
surface-to-volume ratio) had a higher rate per gram biomass of food manufacture, 
respiration, and uptake of radio-active phosphorus from the water than did species 
with thick branches. Thus in this case, the ‘branches’ or even the individual cells 
were ‘functional individuals’ and not the whole ‘plant’ (Odum & Odum, 1959,  
p. 58-59). 

Deze studie toont volgens de Odums aan dat bestudering van de gehele plant als 
individu niet zinvol is als men wil achterhalen hoe het ecosysteem functioneert, 
waarvan de dynamiek wordt bepaald door uitwisseling van energie.  
Op basis van de relaties tussen de verschillende functionele eenheden ontwikkelen 
gemeenschappen een bepaalde trofische structuur. Deze structuur bepaalt de wijze 
waarop voedingsstoffen worden uitgewisseld. Trofische structuren verschillen per 
ecosysteem. Een bos heeft bijvoorbeeld een andere trofische structuur dan een koraalrif 
(fig. 2). De trofische structuur bepaalt de mate van productiviteit in het ecosysteem. 
Hiermee bedoelen zij de opslag van energie in het systeem (Odum & Odum, 1959,  
p. 68).  
Als productie en respiratie als basisprincipes worden genomen, zoals de Odums doen, 
dan is het dus niet zinvol het individu of de soort als uitgangspunt te nemen. Zij laten 
daarom de taxonomische indeling op basis van soorten volledig los. Ontwikkeld door 
hen werd een theorie op basis van het denken in termen van ecosystemen. Hun theorie 
is dat hierin energie wordt geproduceerd, wordt afgestaan en ook in zekere mate uit het 
systeem weglekt. Dat gebeurt op basis van metabolische processen van productie en 
respiratie. De mate van productie, de productiviteit, wordt bepaald door de 
verschillende functionele eenheden en hun onderlinge verhouding. Het zijn dus niet 
individuele soorten, maar ecosystemen en de uitwisseling van energie van functionele 
eenheden die de dynamiek in bijvoorbeeld plassen of sloten bepalen.  
Caspers en Karbe zagen op basis van het denken van de broers Odum mogelijkheden 
het eerder besproken saprobiën-systeem gebaseerd op soortensamenstelling en de 
daarop gebaseerde rekenformules een, volgen het idee dat zij daarover hadden, meer 
gedegen theoretische basis te geven. De kritiek van Caspers op dit systeem luidde 
immers vooral dat het te zeer gebaseerd was op empirische waarneming, en dat de 
rekenformules zich teveel baseerden op de mate van voorkomen van individuele 
soorten 

Manche berechnungsverfahren […] bringen […] die individuelle Quantität mit in 
die Formeln ein. [...] Es muß aber gefragt werden, ob hier wirklich ein Weg zu 
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sehen ist, kausal die Belastungsstufe von Gewässern zu verstehen bzw. beim 
Auftreten der Organismen die Belastung indirekt abzuleiten. Ein gültiger weg 
scheint es zu sein, die Relation zwischen auto- und heterotrophen Organismen zu 
kalkulieren, und damit das ‘Gefüge’ der betreffenden Assoziation in Beziehung zu 
den komplexen Biotopgegebenheiten zu verstehen. Hier gibt das Odum-formel 
eine Möglichkeit, die Relation der einzelnen Ökotypen auf den Lebensraum zu 
beziehen. Damit aber sind wir bereits wieder bei dem System, für welches die 
Odum-formel entwickelt wurde, nämlich der Analyse der trophischen Situation 
eines Gewässers (Caspers, 1977, p. 11-12).   

Caspers en Karbe zien er dus de mogelijkheid in de idee van saprobiteit te vertalen naar 
een benadering die niet op soort, maar op structuur (‘Gefüge’) is gebaseerd. Saprobie 
doet zich enkel voor in het geval van vervuiling. Het is dan een onderdeel van de 
processen in de trofische structuur van een ecosysteem. Daarmee wordt het 
verschijnsel saprobie door Caspers en Karbe opgenomen in de causaal-analytische 
redeneertrant van de fundamentele hydrobiologie (hoofdstuk drie).

Figuur 2. Indeling van verschillende wateren naar trofische structuur en de verhouding tussen 
respiratie en productie (Odum, 1956). 
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Saprobie doet zich niet alleen voor in het geval van organische vervuiling door de 
mens. Het kan ook een natuurlijk gegeven zijn 

Im Gegensatz zum anderen Autoren beziehen wir die Saprobität nicht allein auf 
Abwasserverunreinigungen, sondern wir sehen in ihr ein allgemeines, also auch 
unter natürlichen Verhältnissen gegebenes Phänomen (Caspers & Karbe, 1966,  
p. 461). 

Daarmee zou saprobiteit niet alleen voor de toegepaste ‘saprobiologie’, die enkel 
gericht was op processen rond afvalwater, maar meer algemeen ook voor de 
fundamentele biologie relevant worden 

Hier bietet sich der Saprobiologie ein weites Forschungsfeld, das zum einem von 
allgemein-hydrobiologischem Interesse ist, das zum anderen aber auch dem in der 
Praxis arbeitenden Limnologen Möglichkeiten der Kausalanalyse einzelner 
Biotope, d.h. einzelner Saprobitätsbereiche bietet (Caspers, 1977, p. 12) 
[cursivering mb]. 

Dit in tegenstelling tot een saprobiologie die enkel discussieert over theoretisch 
ongefundeerde indelingen van waterkwaliteiten. Dit is niet alleen een strikt voor 
toegepaste hydrobiologen interessante bezigheid, maar zelfs een, volgens Caspers, 
‘onwetenschappelijke’  bezigheid

Durch die Nomenklatur sollte Klarheit geschaffen werden, basierend auf exakten, 
auch kausal begründeten Definitionen. […] Die Unterteilung in Anti-, Radio- und 
Crypto-Saprobität mag gedanklich-nomenklatorisch logisch sein, aber sie ist fern 
von realer Hydrobiologie. Die Sorge ist, ob hierdurch das Saprobiensystem, 
dessen Gültigkeit von Wissenschaftlern vieler Länder bisher abgestritten wird, 
mehr Geltung gewinnen kann. Wir müssen leider ausdrucken, dass hier eine 
scheinwissenschaftliche Nomenklatur geboten wird, die von der eigentlichen 
Problematik ablenkt und dem Saprobiensystem zumindest keinen Nutzen bietet 
(Caspers, 1977, p. 5-6) [cursivering mb]. 

In deze periode, waarin het lozen van vervuild water op het oppervlaktewater in 
toenemende mate als probleem werd ervaren, zagen Caspers en Karbe dus net als 
Sláde ek het gevaar opdoemen dat de hydrobiologie in deze ontwikkeling gepasseerd 
zou worden vanwege haar vermeende onwetenschappelijke karakter. 
Met hun poging saprobie een ‘wetenschappelijke’ basis te geven, trokken Caspers en 
Karbe het concept saprobie, dat eerder enkel door op toegepast onderzoek gerichte 
hydrobiologen relevant werd gevonden, dus in wat werd opgevat als het domein van de 
fundamentele hydrobiologie. Dat het voorstel om dit langs integratie van saprobie in de 
trofiebenadering te doen in goede aarde viel, blijkt uit de verkregen consensus tijdens 
een symposium in Praag in 1966 om voortaan ‘saprobity’ als proces te begrijpen, en als 
volgt te definiëren:  
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Within the bioactivity of a body of water, saprobity is the sum total of all those 
metabolic processes which are the antithesis of primary production. It is therefore 
the sum total of all those processes which are accompanied by a loss of potential 
energy. In combination with the biogenic and physical oxygen-component, it 
determines the saprobity level of a body of water. This level can be ascertained 
both by metabolic-dynamic measurement and by analysis of the living 
communities (Sláde ek, 1973, p. 27).

Deze afspraak werd de Conventie van Praag genoemd. In de Conventie worden een 
aantal termen die door Caspers vanuit het denken van Odum over ecosystemen naar 
voren waren gebracht om een meer theoretische basis te geven aan het saprobie begrip. 
Men spreekt bijvoorbeeld van metabolische processen, productie en energie. Echter, 
ook voor de dan gangbare analyse van levensgemeenschappen is binnen deze definitie 
van saprobie nog ruimte. Dat is opmerkelijk omdat dit  opnieuw een 
‘onwetenschappelijke’ soortenbenadering impliceert, terwijl elk theorie gebaseerd op 
de ecosysteembenadering zoals Odum die heeft uitgewerkt nu juist afstand neemt van 
het denken in individuen en soorten.   
De definitie diende dan ook vooral een strategisch doel. De aanwezigen bij het 
symposium in Praag in 1966 wilden met deze definitie mogelijkheden scheppen tot het 
verkennen van mogelijke middenwegen tussen ‘ecologische’, op soortensamenstelling 
gerichte, en ‘fysiologische’, op causale verbanden tussen trofie en productie gerichte 
benaderingen. De eenheid van de hydrobiologie stond namelijk op het spel. De 
theoretische inconsistentie die achter deze definitie schuilgaat namen zij voorlopig 
voor lief: Sláde ek benadrukt in zijn verslag van dit symposium niet voor niets het 
voorlopige karakter van de Conventie (Sláde ek, 1966).
Sláde ek was ervan overtuigd dat deze benaderingen op een theoretisch consistente 
manier te verenigen waren. Er waren echter ook ‘ecologen’ en ‘fysiologen’ die elke 
poging hiertoe zeer kritisch benaderden. Hoe werkten Caspers en Karbe een dergelijke 
benadering nu uit tot een methode die potentieel aanvaardbaar was voor zowel 
‘theoretisch’, op trofie en productie georiënteerde hydrobiologen, als voor 
hydrobiologen die een benadering op basis van soortensamenstelling aanhingen? En 
werd hun voorstel overtuigend gevonden, gezien de principiële verschillen in de 
theoretische uitgangspunten die beide groepen hanteren? 

Trofie en saprobie maken volgens Caspers en Karbe deel uit van een zichzelf herhalend 
proces dat wordt aangedreven door uitwisseling van stoffen door producenten, 
consumenten en destruenten. Afhankelijk van de relaties in het ecosysteem wordt door 
deze groepen organismen energie afgestaan of doorgegeven. Caspers en Karbe volgen 
hierin dus de Odums.  
Naast autotrofie en allotrofie maken Caspers en Karbe echter ook een onderscheid 
tussen autosaprobie en allosaprobie. Een systeem kan zowel op basis van systeemeigen 
stoffen processen van biologische afbraak in gang zetten, als op basis van 
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systeemvreemde stoffen ‘van buiten’. Met dat laatste werd dan door de mens 
veroorzaakte organische vervuiling bedoeld. Op basis van het onderscheiden van 
soorten, zoals Caspers begin jaren zestig had geprobeerd in het Isebek Kanaal bij 
Hamburg, kan echter volgens hem geen zuiver onderscheid worden gemaakt tussen 
autosaprobie en allosaprobie.   
Dat betekent niet dat de term saprobie voor toegepast onderzoek in de hydrobiologie 
niet meer bruikbaar is. Men kan op basis van onderzoek naar de relatie tussen opbouw- 
en afbraakprocessen een uitspraak doen over de toestand van het ecosysteem. Die 
relatie dient men te onderzoeken aan de hand van het onderscheiden van organismen 
aan de hand van hun functie als producent, consument of destruent. In figuur 3 is te 
zien dat zij deze categorieën verder onderverdeelden in typen organismen.  
Belangrijk om op te merken is dat het hier om een onderscheid naar typen gaat, en niet 
naar klassieke soorten. Deze typen verwijzen altijd naar de functie van het organisme 
als producent, consument of destruent. Zo definiëren Caspers en Karbe de heterotrofe 
bacteriën uit de categorie destruenten, onderaan rechts in het schema, als 

Bakterien, die […] abgestorbene organische Substanz lösen, sie aufnehmen und in 
einfacherer, energiearmer Form wieder abgeben und damit die organische 
Substanz in eine Form überfuhren, in der sie den Produzenten wieder als 
Nährsalze zur Verfügung steht (Caspers & Karbe, 1966, p. 458). 

Figuur 3. Organismen ingedeeld naar hun functie als producent, consument of destruent 
(Caspers & Karbe, 1966). 
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In een artikel uit 1977 benadrukt Caspers in een bespreking van de betekenis van 
indicatorsoorten, dat de aangetroffen soorten altijd moeten worden bezien in hun 
binding met de biotoop, om het probleem van indicatorsoorten die in meerdere klassen 
vervuild water voorkomen (‘ecological valency’) te omzeilen

Gerade beim Plankton gibt es viele Arten, deren Entstehungszentrum in anderen 
Biotopen liegt, die also nur aufgrund von Verdriftungen in die betreffende 
Gewässer gelangt sind. […] Für Indikatorarten ist zumindest erforderlich, dass sie 
in dem betreffenden Gewässer zu einem Reproduktionszyklus befähigt sind 
(Caspers, 1977, p. 8).  

Door dus niet op soortensamenstelling, maar op voortplantingscycli af te gaan 
voorkomt men dus een verkeerde indeling van een bepaald water in een bepaalde 
klasse. De mate van voortplanting is afhankelijk van de aanwezige voedingstof. 
‘Biotoopgebonden’ soorten moeten dan ook bezien worden niet in termen van de soort 
zelf, maar in termen van de mate waarin zij bepaalde voedingsstoffen opnemen. 
Caspers verdedigt een indeling op basis van ‘ecologische typen’: bijvoorbeeld typen 
die zich met detritus (reststof van trofieproces) voeden, of organismen die 
gespecialiseerd zijn in het opnemen van één bepaalde voedingstof.  Een 
levensgemeenschap verkrijgt zijn karakteristieke samenstelling overeenkomstig 
hiermee niet door het voorkomen van bepaalde soorten, maar door het aandeel primaire 
en secundaire producenten. Deze bepalen immers, wederom naar Odum, de trofische 
structuur. Samenvattend stelt Caspers 

Dies alles sind ökologische Fakten, die an einer Fülle von Beispielen in     
‘natürlichen’ Ökosystemen studiert wurden. Entscheidend ist: Eine Zuleitung von 
Nährstoffen, seien es abbaubare organische Substanzen oder geloste Nährstoffe, 
führt zu einer Verschiebung der biocoenotischen Struktur. Dabei gibt er keinen 
prinzipiellen Unterschied zwischen der natürlich-allochtonen und einer 
anthropogenen Zuleitung solcher Nährstoffe (Caspers, 1977, p. 9).  

Zo proberen Caspers en Karbe dus de analyse van levensgemeenschappen op basis van 
soorten om te zetten in een methode voor analyse op basis van indicatoren op basis van 
hun functie. Indicatoren dienen onderscheiden te worden op basis van de verschillende 
voedingstoffen en de hoeveelheid daarvan die zij gebruiken, hun functie in de 
levensgemeenschap ten opzichte van de functie van een andere indicator, en de functie 
van de gevonden indicator in processen van primaire en secundaire productie als 
zodanig. 
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Figuur 4. De zes waterkwaliteitsklassen die Caspers en Karbe onderscheiden in 1966 aan de 
hand van trofische en saprobische processen.   

Hoewel een dergelijke benadering volgens Caspers en Karbe dus ook voor de 
fundamentele hydrobiologie van belang is, zien zij er tevens toepassingsmogelijkheden 
in via het saprobiën-systeem.  In een systeem dat geen organische vervuiling ontvangt 
vinden alleen trofische processen plaats. De aanwezigheid en mate van vervuiling kan 
bepaald worden aan de hand van indicatorsoorten, die weer worden onderscheiden op 
grond van genoemde criteria.  Op grond van die bepaling kan het worden ingedeeld in 
een bepaalde klasse om het saprobieniveau te bepalen.  
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Caspers en Karbe onderscheiden zes klassen (fig. 4), waarbij in klasse I sprake is van 
de minste vervuiling, en in klasse VI van de meeste. Elke cirkel in de figuur 
vertegenwoordigt de processen die al eerder werden besproken: primaire productie, de 
vorming van detritus, decompositie en de vorming van voedingsstoffen. Deze 
processen bepalen de verhouding tussen productie en respiratie, zoals in figuur 5 is te 
zien. Een snelle vergelijking van figuur 5 met figuur 2 geeft weer hoe deze indeling 
correspondeert met de door Odum vastgestelde P/R-quotiënt voor verschillende 
systemen: in sterk vervuild water (klasse IV tot VI) is geen sprake van productie en 
vindt vooral respiratie plaats.  

Figuur 5. De zes waterkwaliteitsklassen ingedeeld naar de verhouding per klasse tussen 
respiratie (R) en productie (P). 

Het vernieuwende karakter van de benadering ontwikkeld door Caspers en Karbe stond 
garant voor veel kritiek. Fysiologen vonden bijvoorbeeld dat saprobie en respiratie 
teveel aan elkaar gelijk werden gesteld. Ecologen vonden dat er niet voldoende recht 
werd gedaan aan de samenstelling van levensgemeenschappen op basis van 
veranderingen in de soortensamenstelling. De kritiek van veel hydrobiologen, dat in de 
kern te herleiden is op het gegeven dat Caspers en Karbe twee als onverenigbare
opgevatte benaderingen bij elkaar probeerden te brengen, bleef dus bestaan.  
Opvallend is dat enkel hydrobiologen die principieel geloofden in de mogelijkheid van 
een middenweg tussen de ecologische en fysiologische benadering, de benadering van 
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Caspers en Karbe als een veelbelovende zagen. Een van hen is Vladimir Sláde ek, die 
het voorstel van Caspers en Karbe als ‘highly valuable and progressive’ evalueert 
(1973, p. 44). Op de vraag van de Duitse limnoloog Elster, die zich afvroeg in hoeverre 
de verschillende klassen kwantitatief konden worden uitgedrukt, geeft Caspers als 
antwoord dat dat inderdaad een heikel punt is. Sláde ek schrijft hier echter over naar 
aanleiding van deze discussie  

Everybody is ready to criticize the concept of saprobity, but nobody presented a 
proposal for something more exact, precise, quantitative and thus more reliable 
(1973, p. 44). 

Hij was bezorgd dat, terwijl juist nu de vraag naar kennis van biologische 
afbraakprocessen zo sterk groeide, biologen de boot zouden missen omdat zij bleven 
hangen in een benadering op basis van ouderwetse taxonomische indeling, en in, wat 
hij ziet als geneuzel op grond van rigide standpunten binnen de hydrobiologische 
gemeenschap. Volgens Sláde ek dreigden hydrobiologen hierdoor hun kans om  hun 
kennis in te zetten in de praktijk aan zich voorbij te laten gaan  

The practice of water management, sanitary engineering and water hygiene needs 
biology. We must help with what knowledge we have today. If we wait too long 
for exact values and exact answers, we can be left in isolation and the practice will 
proceed without us. (Sláde ek, 1973, p. 26).

Een manier om de tegenstellingen te overbruggen was volgens hem dus om op zoek te 
gaan naar een cijfermatige vertaling van het saprobiënsysteem. Sláde ek vond de 
benadering die Caspers en Karbe hadden ontwikkeld daarvoor een veelbelovende 
voorzet. Hij geeft echter ook aan dat hun voor gebruik in de praktijk  van waterbeheer 
nog wel wat aanpassingen behoeft  

The proposal of Caspers & Karbe is no doubt modern, elegant and attractive, but 
the engineer asks for numbers and how to obtain them. For this reason Casper’s 
scheme is more a programme than a functioning system (Klapwijk, 1988 cf. 
Sladecek, 1973, p. 44). 

Sláde ek stelde daarom voor dat hydrobiologen zich vanaf nu zouden richten op het 
objectiveren van de benadering van Caspers en Karbe, om er in plaats van een 
wetenschappelijk (of, zoals ik betoog, een wetenschapspolitiek) ‘programma’, nu ook 
een ‘functionerend systeem’ van te maken; in plaats dus van zich te laten leiden door 
onwetenschappelijke ‘empirische’  waarnemingen, ouderwetse taxonomische 
indelingen en bovenal, interne strijd over de te hanteren uitgangspunten. Hiermee lieten 
zij zich enkel afleiden van hun eigenlijke taak, namelijk om een bijdrage te leveren aan 
de ervaren problemen rond de lozing van organisch afval. De te bewandelen weg hier 
is volgens Sláde ek het kwantificeren van een benadering van saprobie, zodat het ook 
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voor anderen dan hydrobiologen, zoals ingenieurs, communiceerbaar en bruikbaar zou 
worden.  

De ontwikkeling van numerieke beoordelingsmethodes voor Provinciale Waterstaat 
en Waterschappen 
In Nederland, zo beschreef ik al in hoofdstuk één, bestaat in waterbeheer een traditie 
om politieke keuzes een aura van objectiviteit te verschaffen door  het doen van een 
beroep op experts met een technische achtergrond. De toegepaste hydrobiologie werd 
hiervoor lange tijd als kandidaat te licht bevonden ten opzichte van bijvoorbeeld de 
‘fundamentele’ limnologie  – zie hiervoor hoofdstuk drie en vier. De toenemende vraag 
naar methodes om water te kunnen beoordelen op kwaliteit bood hydrobiologen echter 
nieuwe kansen. Hydrobiologen wilden gebruik maken van deze kansen, maar de vraag 
was hoe men dat het beste kon aanpakken. 
Op grond van de organisatie van een discours rond kwantitatieve methoden wordt 
volgens de wetenschapshistoricus Theodore Porter (1995) door experts het vertrouwen 
gewekt bij beleidsmakers dat zij, als experts, over de juiste kennis beschikken om een 
aanpak te ontwikkelen van de nieuw ervaren problemen. De in principe op toepassing 
van hun kennis gerichte, maar daarin door de beleidswereld nog niet erg serieus 
genomen hydrobiologen van de Werkgroep Biologische Waterbeoordeling moesten in 
deze context dus manieren vinden om het vertrouwen bij beleidsmakers te wekken dat 
ook zij iets te bieden hadden.  

Eerder in dit hoofdstuk liet ik zien hoe hydrobiologen van de Werkgroep een nadruk 
legden op het opstellen van typologieën. Binnen de Werkgroep ontstond steeds meer 
discussie over de hiermee ingeslagen weg. Een vroege aanzet voor biologische 
beoordeling in Nederland vormt het werk van de hydrobioloog Jansen in 1964, waarin 
deze een beoordelingsmethode gebaseerd op de eerder genoemde methode van 
Liebmann ontwikkelde voor de Provinciale Waterstaat van Limburg. De twee 
werkgroepleden van het eerste uur Jean Gardeniers en Harry Tolkamp  prijzen in hun 
overzicht van de ontwikkeling van biologische beoordeling dit initiatief aan als ‘one of 
the first Dutch efforts to present the complex biological data into terms that were fairly 
easy to understand for technical engineers and political board members’ (Gardeniers 
& Tolkamp, 1988, p. 87) [cursivering mb]. Gardeniers en Tolkamp wijzen in hun 
terugblik niet zonder reden op het belang van de begrijpelijkheid van deze methodes in 
de vroege jaren zeventig. Zoals ook Moller Pillot al aangaf, was waterbeoordeling op 
basis van typologieën een tijdrovende, en voor de vaker niet dan wel in de 
hydrobiologie opgeleide waterbeheerder een lastige opgave. Moller Pillots 
beoordelingsmethode werd dan ook slechts op kleine schaal toegepast. Ze zou wel de 
basis vormen voor de ontwikkeling van een nieuwe, kwantitatieve 
beoordelingsmethode die was ontworpen op basis van de situatie in Nederland. 
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Een aantal Waterschappen en afdelingen van de Provinciale Waterstaat gebruikten in 
de jaren zeventig  echter eerst nog vooral de saprobie-index van Pantle en Buck en de 
methode van Liebmann (Gardeniers & Tolkamp, 1988). Deze methodes maakten 
beiden deel uit van de mathematische trend in de ‘saprobiologie’ in de jaren vijftig. 
Beide methodes gaan nog uit van de soortenbenadering en becijferen de waterkwaliteit 
op basis van de soortensamenstelling van levensgemeenschappen. 
De Werkgroep had altijd het bijzondere en complexe karakter van de Nederlandse 
waterhuishoudkundige situatie benadrukt. De methodes moesten dan ook aangepast 
worden aan de hand van op de Nederlandse situatie toegesneden rekenformules. 
Hierbij dient vooral de ingang die de numerieke saprobie-index van Gardeniers en 
Tolkamp bij lagere overheden vond genoemd te worden.  
De index die werd ontwikkeld in 1976 was voor een belangrijk deel gebaseerd op de 
methode die Moller Pillot had ontworpen, maar verlegde de nadruk erin naar een 
getalsmatige weergave van de kwaliteit van het water. Via de methode werden de 
verhoudingen tussen drie indicerende soorten als uitgangspunt genomen (groep 1, 3 en 
5, waarbij de getallen weer naar een bepaalde soort verwijzen; vandaar de naam van de 
index). De verhouding waarin die drie groepen aanwezig waren werd uitgedrukt in een 
percentage. Ieder percentage werd met een bepaalde factor vermenigvuldigd. Aan de 
hand van de uitkomst van deze rekenformule werd dan de mate van vervuiling bepaald, 
waarbij een uitkomst van honderd wees op zeer ernstige vervuiling, en een uitkomst 
van 500 op schoon water (zie ook Metcalfe, 1989). 
Deze zogenaamde K -index werd in de periode van 1979 tot 1984 door acht grote 
waterschappen ingezet. De relatief voortvarende ingebruikname van de index van 
Gardeniers en Tolkamp illustreert hoe gebruiksgemak en een getalsmatig uit te drukken 
oordeel over de waterkwaliteit gaandeweg meer gewicht in de schaal waren gaan 
leggen bij de keuzes van waterbeheerders voor beoordelingsmethodes, dan  op 
soortensamenstelling gerichte hydrobiologen als Moller Pillot tijdens zijn 
promotieonderzoek in de tweede helft van de jaren zestig had voorzien.  
Dat hydrobiologen meer en meer de nadruk op eenvoud en (ogenschijnlijk, zouden 
tegenstanders van deze ontwikkeling zeggen) eenduidige resultaten zouden gaan 
leggen, is begrijpelijk in het licht van het gegeven dat juist Waterschappen en 
Provincies, wiens behoefte aan beoordelingsmethodes snel groeide in deze periode, 
met deze methodes uit de voeten moesten kunnen. Overheden en hun diensten hadden 
weinig tot geen ervaring met waterbeoordeling op welke grondslag dan ook. Zij hadden 
tot dan toe enkel bemonsterd en geen pogingen ondernomen hier een systematisch 
oordeel aan te verbinden. In een dergelijke context worden gebruiksgemak en een 
eenduidige uitkomst eenvoudig tot een belangrijke overweging in de keuze voor een 
bepaalde beoordelingsmethode. 
En passant ontdeden hydrobiologen als Gardeniers en Tolkamp hiermee hun vakgebied 
in de beleidswereld ook van het Prikkebeen-imago van hydrobiologen: in de 
beeldvorming zouden zij zich als ietwat wereldvreemde types en gewapend met 
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schepnet vooral verwonderen over de natuur, in plaats van deze  met een zekere 
‘wetenschappelijke’ distantie te benaderen (zie hoofdstuk drie en Faasse, 1998). De 
nadruk op formules, en resultaten die uit te drukken waren in cijfers, gaven zulke 
indices een aura van wetenschappelijkheid mee. Deze groep hydrobiologen speelde 
hiermee in op de nog altijd sterk aanwezige technocratische tendens in waterbeheer in 
Nederland – de wens van waterbeheerders hun politieke keuzes te objectiveren op basis 
van ‘wetenschappelijke’ kennis. Zij slaagden er met andere woorden wel in – en beter 
dan hun collega’s die de nadruk legden op het opstellen van kwalitatieve 
soortenonderscheiding – het nodige vertrouwen van beleidsmakers en  
-uitvoerders te wekken.  
Het opstellen van typologieën raakte dus langzaamaan uit beeld; de benadering op 
basis van soortensamenstelling bleef via het gebruik van indices en de daarin vervatte 
rekenformules echter wel dominant aanwezig. Op basis van de eerder in dit hoofdstuk 
uiteengezette filosofie van Schroevers en collega’s bleek een benadering op basis van 
typologie dus toch, gezien het succes van numerieke beoordelingsmethodes, te lastig en 
te bewerkelijk voor Waterschappen en Provincies. Voorlopig waren de 
beoordelingsmethodes die in Nederland ontwikkeld en gebruikt werden, zoals de K -
index van Gardeniers en Tolkamp, nog wel altijd op de klassieke soortenbenadering 
gebaseerd. Gezien de historisch aanwezige nadruk in de Nederlandse hydrobiologie op 
taxonomie en het opstellen van typologieën is het niet verwonderlijk dat, hoewel 
internationaal deze methodes al goeddeels uit de gratie waren, deze benadering via de 
gebruikte indices nog altijd levend werd gehouden.  
Ik begon dit hoofdstuk met een aantal signalen dat het discursieve onderscheid tussen 
fundamentele en toegepaste wetenschap minder betekenisvol werd. Dit gegeven lijkt de 
weg te hebben vrijgemaakt voor, voorheen als ‘toegepast’ onderzoekers weggezette 
hydrobiologen om zich te oriënteren op nieuwe manieren om hun kennis als voor 
beleid relevant te formuleren. Men hoefde daarbij ook niet langer de ‘fundamentele’ 
hydrobiologie, met zijn oriëntatie op causaal-analytische verklaringswijzen, te mijden 
omwille van de bestaande, geïnstitutionaliseerde arbeidsdeling in het vakgebied. Deze 
was immers in hoge mate gebaseerd was op het onderscheid tussen toegepast en 
fundamenteel onderzoek, zoals naar voren kwam in hoofdstuk drie. In de volgende 
paragraaf komt aan bod hoe en waarom de energiebiologische benadering het daarbij 
‘wint’ van de benadering op basis van soortensamenstelling.  

De ontwikkeling van een biologische beoordelingsmethode door de hydrobiologen in 
dienst van het Hoogheemraadschap van Rijnland 
De Provinciale Waterstaat Zuid-Holland stelde in 1973 voor om de waterkwaliteit in 
Zuid-Holland te saneren en een programma voor toekomstig beheer ervan op te stellen 
(Nota ‘Waterkwaliteitsbeheer in Zuid-Holland’ mede dienende als toelichting op het 
saneringsplan waterkwaliteit Zuid-Holland, 1973; Saneringsplan waterkwaliteit Zuid-
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Holland, 1973). Het doel van de Provinciale Waterstaat was om hiermee uiteindelijk de 
wateren in de Provincie weer ‘biologisch gezond’ te maken. Zij verstond hieronder 
‘oppervlaktewater van een zodanige kwaliteit, dat daarin een evenwichtige aquatische 
flora en fauna in stand kunnen blijven’ (Saneringsplan waterkwaliteit Zuid-Holland,
1973, p. 7). Daartoe was de kwaliteit van het oppervlaktewater reeds geïnventariseerd 
op basis van biologische zuurstofverbruik en zuurstofwaarnemingen en met behulp van 
de benadering van Caspers en Karbe. Men kwam tot de conclusie dat de waterkwaliteit 
van klasse IV of lager was. Onder biologisch gezond water verstond men water van 
klasse III of II, al naar gelang de functie van dat water.  
Door saneringsmaatregelen te treffen en vervolgens een pakket aan maatregelen samen 
te stellen voor het toekomstig beheer van de waterkwaliteit, wilde de Provincie 
uitvoering geven aan de dan net van kracht geworden Wet Verontreiniging 
Oppervlaktewateren. Een sanering moest bereikt worden door de hoeveelheden 
huishoudelijk en industrieel afvalwater geloosd op oppervlaktewater te beperken en op 
grotere schaal zuivering toe te passen. Ook de agrarische sector diende directe lozing 
van afvalwater met veel organische stof op het oppervlaktewater beperken. In het 
jargon van waterbeheerders diende de waterketen zoveel mogelijk gesloten worden. 
Ook werden baggermaatregelen voorgesteld om de opvangcapaciteit van de boezem en 
polderwateren te vergroten. De inschatting was dat door vergroting van het volume 
water binnen de Provincie ook het zelfreinigende vermogen van water vergroot werd.  
Toezicht op lozingen moest worden uitgevoerd door waterschappen. Het houden van 
toezicht werd door het Hoogheemraadschap van Rijnland onder andere invulling 
gegeven door ‘de oppervlaktewateren intensief en systematisch te bemonsteren, en wel 
zodanig, dat een hydrobiologische waardering van de kwaliteit van het 
oppervlaktewater mogelijk wordt gemaakt’ (Saneringsplan waterkwaliteit Zuid-
Holland, 1973, p. 13). In de tegelijkertijd uitgebrachte Nota Waterkwaliteitsbeheer in 
Zuid-Holland werd bepaald dat de door Caspers en Karbe voorgestelde benadering in 
de nabije toekomst nader kwantitatief moest worden ingevuld. De gedachte hierachter 
was dat men zo tot een meer nauwkeurige beoordeling van de biologische gezondheid 
van water zou komen (p. 19-20). De nader in te vullen methode zou bij het invullen 
van waterkwaliteitsbeheer door de waterschappen dienen om de waterkwaliteit 
systematisch te kunnen controleren. 
Het Saneringsplan en de Nota uit 1973 waren bedoeld om de provinciale kaders voor 
het waterkwaliteitsbeheer door maar liefst veertien waterschappen te scheppen. Zo 
voortvarend als Zuid-Holland ten opzichte van andere provincies van start was gegaan 
met het invullen van haar nieuwe verplichting, zo weinig vaart werd hier na het 
uitkomen van genoemd Rapport en Nota in 1973 mee gemaakt. Een student 
milieuhygiëne, G.B. Fokkema, beval in 1975 op basis van zijn stage-onderzoek nog 
wel aan om bij de invulling die men aan de voorgestelde benadering van Caspers en 
Karbe geeft, naast biologisch zuurstofverbruik en zuurstofwaarnemingen ook 
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biologische parameters op te nemen in de nieuw te ontwerpen methode voor de 
beoordeling van de waterkwaliteit.   
Nadat er jaren geen initiatief was ondernomen door de Provinciale Waterstaat zelf om 
een methode te ontwikkelen, besteedde zij de opgave in 1978 uiteindelijk uit aan het 
Hoogheemraadschap van Rijnland. De keuze voor dit Waterschap – toen nog een van 
de veertien Waterschappen in het gebied – is geen toevallige: het Hoogheemraadschap 
had immers een lange voorgeschiedenis in het verrichten van onderzoek naar de 
waterkwaliteit, en had zich daarnaast ontwikkeld als één van de voornaamste partners 
van de Provincie op dit terrein. Rijnland had twee hydrobiologen in dienst die werk van 
een dergelijke beoordelingsmethode zouden gaan maken, namelijk drs. S.P. (Sjoerd) 
Klapwijk en drs. J. (Joop) van der Does.   
Het was vooral Klapwijk die steeds de samenwerking met onderzoekers van 
universiteiten en onderzoeksinstellingen zocht. Hij was ook de ambtenaar bij Rijnland 
met de meeste publicaties op zijn naam.101 Klapwijk was tevens lid van de Werkgroep 
Biologische Beoordeling. In 1988 zou hij promoveren op een proefschrift waarvoor hij 
vanaf het einde van de jaren zeventig onderzoek had verricht.  
De hydrobiologen bij Rijnland moesten zich bij het ontwikkelen van een methode wel 
bedienen van de kaders zoals die in het plan uit 1973 door de Provinciale Waterstaat 
Zuid-Holland uiteengezet waren. In dat plan was de conceptuele vernieuwing die 
Caspers en Karbe hadden voorgesteld, namelijk om de waterkwaliteit als een 
stofwisselingsdynamisch proces te zien, als uitgangspunt voor de nieuw te ontwerpen 
beoordelingsmethode gekozen. Klapwijk beargumenteerde dat de benadering van 
Caspers en Karbe aanpassingen behoefte. Welke aanpassingen dat waren, valt af te 
leiden uit het motto dat hij kiest voor zijn publicatie over de bruikbaarheid van de 
ideeën van Caspers en Karbe  

The proposal of Caspers & Karbe is no doubt modern, elegant and attractive, but 
the engineer asks for numbers and how to obtain them. For this reason Casper’s 
scheme is more a programme than a functioning system (Klapwijk, 1988 cf. 
Sláde ek, 1973, p. 44). 

Vanwege deze tekortkoming diende er volgens Klapwijk nog een vertaalslag plaats te 
vinden van de theorie van Caspers en Karbe naar een beoordelingssysteem waarin de 
zes onderscheiden klassen getalsmatig werden begrensd. Bovendien moest men het 
volgens hem uitbreiden met biologische parameters. Welke toegevoegde waarde die 
volgens Klapwijk hadden bespreek ik later. 
In het provinciale plan werd de doelstelling geformuleerd, het water in de provincie 
weer ‘biologisch gezond’ te maken. De aanduiding ‘biologisch gezond’ uit het 
Provinciaal Plan plaatste Klapwijk in zijn rapport waarin hij de bruikbaarheid van de 

                                                           
101 Lijst Rijnlandse Publicaties vanaf medio 1988, uit archief Hoogheemraadschap van 

Rijnland, nr. C94DO.100.  
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benadering van Caspers en Karbe evalueert, consequent tussen aanhalingstekens. Dit 
was niet omdat hij zich niet kon vinden in een dergelijke aanduiding van 
waterkwaliteit, maar omdat hij de aanduiding zelf ‘vaag’ vond (Klapwijk, 1982, p. 28). 
Ze was gebaseerd op een woordelijke vertaling van de zes klassen die Caspers en 
Karbe eerder hadden onderscheiden (fig. 6). Zoals gezegd golden Klasse III en II de te 
behalen waterkwaliteiten in Zuid-Holland. 

Figuur 6. Vertaling van de waterkwaliteitsklassen naar de situatie in de wateren in Zuid-
Holland (Nota ‘Waterkwaliteitsbeheer in Zuid-Holland’ mede dienende als toelichting op het 
saneringsplan waterkwaliteit Zuid-Holland, 1973). 

De aanduiding ‘biologisch gezond’ diende volgens Klapwijk  echter verder 
onderbouwd te worden met een vertaling ervan in een op kwantitatieve gegevens 
gebaseerd beoordelingssysteem. Klapwijk zag in de opdracht dus tevens de 
mogelijkheid om de opdracht die Sláde ek eerder voor de hydrobiologie had 
gedefinieerd, namelijk om de waterkwaliteitsklassen die Caspers en Karbe hadden 
onderscheiden nu ook op basis van kwantitatieve gegevens van elkaar te 
onderscheiden, tot uitvoer te brengen.  
In de periode van 1977 tot 1980 voerde Klapwijk een uitgebreide studie uit naar hoe 
die klassen konden worden begrensd. Over het doel van deze verkenningen zegt hij het 
volgende: 
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The aim of this study was to find suitable parameters, which can be used to fill in 
the scheme of Caspers and Karbe in an ecologically based and consistent way. 
Since the system has to be applied in the practical water management, simple
physical and chemical parameters, which are normally determined in a routine 
monitoring programme, are considered in this respect. By comparing these 
parameters with more sophisticated ecological characteristics derived from 
plankton countings such as biomass, diversity and saprobity indices, an attempt 
has been made to find cheap and simple determinable parameters, suitable for use 
in the Caspers and Karbe scheme for the aspects of bioactivity (production and 
respiration) and oxygen regime (Klapwijk, 1988, p. 34) [cursivering mb]. 

Klapwijk wilde dus zoveel mogelijk op basis van de al plaatsvindende 
routinebemonstering een ecologisch consistente invulling geven aan de benadering die 
Caspers en Karbe eerder ontwikkeld hadden. Zulke routinebemonstering was door de 
aanwezige ervaring ermee simpel en goedkoop uit te voeren. Het invullen van hun 
benadering op een ecologische consistente manier, wat ook een doelstelling van 
Klapwijk was, zou daarentegen lastiger worden. De spanningen tussen een energie- en 
informatiebiologische benadering in de benadering van Caspers en Karbe waren nog 
altijd aanwezig en dus nog niet naar bevrediging opgelost. Ik besprak eerder de kritiek 
die het voorstel van Caspers en Karbe had ontmoet.  Zou Klapwijk in staat zijn om, 
met het bereiken van zijn doelstelling een simpele en goedkope beoordelingsmethode 
te ontwerpen, tegelijk ook die kritiek op de benadering van Caspers en Karbe 
weerleggen?  
De vraag is natuurlijk allereerst of het aannemelijk is dat hij hier überhaupt een punt 
van maakte. Als werknemer van het Hoogheemraadschap van Rijnland streefde hij 
eerder een praktisch dan een theoretisch doel na. Hoewel de nadruk in zijn werk 
natuurlijk op het ontwikkelen van methoden bruikbaar in waterbeheer lag, zijn er vele 
signalen dat Klapwijk het vergroten van de theoretische consistentie van methodes 
voor biologische waterbeoordeling wel degelijk als doel nastrevenswaardig vond. Zijn 
opvatting over de keuze van de Provincie Zuid-Holland voor de benadering van 
Caspers en Karbe luidde bijvoorbeeld dat deze gewaardeerd moest worden omdat het 
een ‘filosofische’ grondslag bood voor de beoordeling van waterkwaliteit, waar die 
volgens hem meestal ontbrak in de richtlijnen zoals die bijvoorbeeld in het Indicatieve 
Meerjaren Plan (zogenaamde IMP’s) 1980-1984 op Rijksniveau waren geformuleerd. 
Hij waardeerde de keuze voor een benadering waarmee een poging was gedaan een 
consistente theorie te ontwerpen. Tevens bracht hij een bezoek  aan prof. dr. Caspers in 
Hamburg om zijn advies in te winnen bij de opdracht die hem was gesteld: nogmaals 
een signaal dat hij een consistente theoretische onderbouwing van zijn werk uiterst 
serieus nam. Algemeen had Klapwijk daarnaast veel affiniteit met de initiatieven tot 
onderzoek die zijn collega’s in de wetenschap ontwikkelden, zo blijkt bijvoorbeeld uit 
het feit dat hij in deze periode regelmatig publiceerde in vakbladen als H O en en het 
wetenschappelijke tijdschrift Internationale Revue der gesamten Hydrobiologie und 
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Hydrographie. Later zou hij zelfs een aantal van zijn artikelen bundelen om hier in 
1988 op te promoveren bij prof. dr. Marcel Donze. 
Klapwijk was zoals gezegd ook lid van de Werkgroep Biologische Waterbeoordeling; 
de gemeenschap van hydrobiologen waarbinnen een groep de benadering op basis van 
soorten aanhing. De Rijnlandse hydrobioloog had echter meer affiniteit met de 
‘fysiologische’ dan met de ‘ecologische’ hydrobiologie. Dat blijkt uit de wijze waarop 
hij het defosfateringsexperiment dat ik in hoofdstuk vier besprak evalueerde.  
Besloten was tot defosfatering over te gaan bij drie rioolwaterzuiveringsinstallaties, bij 
Gouda, Bodegraven en Nieuwveen. Op grond van het onderzoek door Schmidt-Van 
Dorp werd verwacht dat bij het inzetten van defosfatering op deze installaties de 
meeste winst te behalen viel bij het bestrijden van eutrofiëring door defosfatering. 
Rijnland hoopte op een verbetering van de waterkwaliteit van de Reeuwwijkse, 
Nieuwkoopse, Langeraarse en Westeinder Plassen, en het Braassemermeer. In geen 
van deze plassen, zo luidde de conclusie van Klapwijk, had defosfatering uiteindelijk 
echter effect gehad. Men had met andere woorden in geen van deze wateren de 
verhouding tussen stikstof en fosfaat zodanig kunnen veranderen dat fosfaat weer de 
beperkende factor werd; in het geval van de Nieuwkoopse Plassen was de situatie zelfs 
verder verslechterd (Rapport betreffende het onderzoek naar de effecten van 
fosfaatverwijdering op de AWZI’s Gouda, Bodegraven en Nieuwveen, 1984, p. 5-37). 
In deze evaluatie had Klapwijk nog vooral vanuit een benadering op basis van trofie en 
productie gewerkt, alhoewel hij ook alvast voorzichtig de bruikbaarheid van saprobie 
in relatie tot trofie via de theorie van Caspers en Karbe verkende.  
Zowel processen van trofie als van saprobie lagen volgens Klapwijk ten grondslag aan 
een slechte waterkwaliteit in de polderwateren. Caspers en Karbe hadden het 
verschijnsel saprobie theoretisch gekoppeld aan de trofietoestand, zo besprak ik in de 
vorige paragraaf. Vanuit Klapwijks signalering van dezelfde tekortkoming als 
Sláde ek, verrichtte Klapwijk eerst uitgebreid studie naar de achtergronden van de 
mogelijke meetparameters voor een nadere invulling van het ‘schema’ van Caspers en 
Karbe. Hij verkende de mogelijkheden die metingen op basis van zuurstofhuishouding, 
biomassa en struktuur van de levensgemeenschappen boden. Via bio-activiteit wordt 
produktie en afbraak gemeten; het monitoren van de zuurstofhuishouding geeft inzicht 
in het gemiddelde dagelijkse niveau. Onderzoek naar de structuur van 
levensgemeenschappen geeft inzicht in de samenhang tussen productie, afbraak en 
zuurstofhuishouding. Een bepaling van de structuur dient volgens Klapwijk als 
controle op de metingen verricht via de eerste twee meetparameters.  
Produktie werd door Klapwijk bepaald aan de hand van het bepalen van de 
hoeveelheden chlorofyl (bladgroen). Afbraak werd door hem bepaald op basis 
metingen van het biologisch zuurstofverbruik (BZV). Voor het bepalen van de 
zuurstofhuishouding mat Klapwijk de hoeveelheden zuurstof op verschillende 
tijdstippen. Klapwijk baseerde zich hier op de idee dat productie en respiratie de 
dynamiek in ecosystemen bepalen, een idee dat was uitgewerkt door de gebroeders 
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Odum en dat in het werk van Caspers en Karbe naar de hydrobiologie was vertaald. De 
struktuur van de levensgemeenschappen moest volgens Klapwijk worden bepaald aan 
de hand van het aantal individuen per milliliter water (I/ML) en op basis van 
organismentypologie. Hiervoor worden door hem de rekenformules die zijn ontwikkeld 
door Pantle en Buck, Zelinka en Marvan en Dresscher en Van der Mark in stelling 
gebracht. De methode van Dresscher en Van der Mark (1976, 1980) is vergelijkbaar 
met die van Pantle en Buck en Zelinka en Marvan: via een rekenformule, de ‘saprobie-
quotiënt’, wordt een beoordeling van de waterkwaliteit gegenereerd. Deze twee 
meetparameters vertonen overeenkomsten met de benadering op basis van 
soortensamenstelling zoals die door de Werkgroep Biologische Waterbeoordeling was 
gepropageerd.  
Klapwijk baseerde zich dus zowel op op fysiologische als op ecologische denkbeelden 
gebaseerde meetparameters. Productie, afbraak en structuur zijn termen uit de 
energiebiologische benadering. Voor het uitvoeren van de rekenformules van Pantle en 
Buck en Dresscher en Van der Mark om saprobie en de structuur van 
levensgemeenschap te bepalen werkten echter weer op basis van het herkennen en 
tellen van organismen. Hierin is dus weer de soortenbenadering te herkennen. 
Slaagt Klapwijk er hiermee in om de kritiek op de benadering van Caspers en Karbe, 
die er op neer komt dat de benadering twee onverenigbare stromingen in de 
hydrobiologie bij elkaar probeerde te brengen, te weerleggen? Eerder besprak ik de 
kritiek die Caspers in 1962 had geuit op rekenformules om saprobie te bepalen. 
Caspers vond dat saprobie in relatie moest worden gezien met processen van trofie. 
Trofie is een concept dat afkomstig is uit de energiebiologische, ‘fysiologische’ 
benadering. Saprobie deed zich in sommige gevallen als onderdeel van het proces van 
biologische opbouw (trofie) voor. Caspers zou zich dan ook niet kunnen vinden in het 
gebruik van Klapwijk van deze rekenformules om saprobie te bepalen. De inzet van 
zulke rekenformules had de aanzet gevormd voor Caspers om samen met zijn collega 
Karbe een voorstel te doen om saprobie in het licht te zien van trofie.  
Tegelijkertijd werkte de inconsistentie die aanwezig was gebleven in het werk van 
Caspers en Karbe zelf ook door in het werk van Klapwijk. De onduidelijkheden die 
door andere hydrobiologen waren gesignaleerd in de benadering die Caspers en Karbe 
zelf hadden ontwikkeld, de gelijkstelling van saprobie aan respiratie en het negeren van 
de dynamiek binnen levensgemeenschappen, waren immers door Klapwijk nog niet 
opgehelderd. Hij ging zelfs überhaupt niet in op deze discussie, maar concentreerde 
zich in plaats daarvan in publicaties die na dit rapport zouden verschijnen vooral op 
nieuwe methodes zoals de Algal Growth Potential tests (zogenaamde AGP’s) om op 
basis van een vooral fysiologische benadering bijvoorbeeld niveaus van trofie te 
bepalen. 
Klapwijk kon op basis van deze meetparameters grenswaarden aangeven voor de zes 
door Caspers en Karbe onderscheiden klassen. In figuur 7 is te zien welke waarden dat 
zijn per meetparameter. Met deze kwantificering van klassengrenzen ontwierp hij voor 
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zijn werkgever, de Provinciale Waterstaat Zuid-Holland en indirect daarmee voor de 
veertien waterschappen in de Provincie, een simpele en goedkope methode om de 
waterkwaliteit te beoordelen. In die zin slaagde hij er dus in een methode te 
ontwikkelen die voor medewerkers van het Hoogheemraadschap en de Provincie te 
gebruiken waren in de praktijk. Dat hij hierin slaagde is te verklaren door zijn nadruk 
op het verrichten van metingen van het soort dat al min of meer routinematig gedaan 
werd in deze context.   

Figuur 7. De meetparameters en de gemeten waardes in Rijnland. 

Dat hij überhaupt niet ingaat op de bestaande discussie over de benadering van Caspers 
en Karbe als de potentiële theoretische ontmoetingsplek van op soorten en energie 
georiënteerde hydrobiologen, blijkt dat er niet langer ruimte was om zulke theoretische 
inconsistenties te laten bestaan in het vertoog dat hydrobiologen hadden ontwikkeld om 
door beleidsmakers en -uitvoerders als gesprekspartner te worden beschouwd. De 
voorheen als ‘toegepaste wetenschap’ bestempelde hydrobiologie had tijdens het 
formuleren van een dergelijk vertoog dus moeten inleveren op theoretische consistentie 
en theoretische integriteit. Ironisch genoeg gebeurde dat juist op het moment dat de 
discursieve indeling op basis van toegepast en fundamenteel onderzoek minder 
bepalend werd, en het toegepaste karakter van de hydrobiologie het vakgebied niet 
langer onderscheidde ten opzichte van andere vakgebieden die aan de poorten van een 
snel veranderende wereld van waterbeheersing stonden te rammelen. Juist op het 
moment dat de hydrobiologie haar discursieve status als een toegepaste wetenschap 
kon inzetten om een voorsprong te nemen ten opzichte van het ‘fundamentele’ 
onderzoek, verandert de terminologie waarmee men  verschillende soorten onderzoek 
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duidt. ‘Probleemgerichtheid’ wordt in dat nieuwe discours steeds dominanter, zoals in 
het volgende hoofdstuk aan de orde komt.   

Conclusie  
De eerder besproken oproep van Sláde ek om waterkwaliteitsbeoordelingen een 
kwantitatieve onderbouwing te geven, kan worden geduid op basis van de volgende 
conclusie van Porter (1995). Hij verrichtte onderzoek naar manieren waarop 
wetenschappers hebben bijgedragen aan het genereren van ‘objectieve’ kennis ten 
behoeve van allerlei maatschappelijke doeleinden. Hij vat samen 

[…] exposed fields must often do without widely shared assumptions and 
meanings. [...]. rigid insistence on statistical tests, now common in a wide range of 
scientific, social-scientific and medical fields, is a […] way of standardizing 
people, organizing a discourse, and imposing values that promote scientific unity, 
even if they may occasionally stand in the way of understanding the phenomena 
(Porter, 1995, p. 228). 

Sláde ek signaleerde kansen voor de biologie om zich te bewijzen als een toegepaste, 
voor het oplossen van de bestaande problemen relevante wetenschap. Daarvoor moest 
zij zich als een eenheid presenteren. De poging van Caspers en Karbe om de angel uit 
de bestaande tegenstellingen te halen was volgens Sláde ek een beloftevolle, ondanks 
dat volgens critici veel onduidelijk bleef binnen deze benadering. Om als vakgebied 
eenheid uit te stralen, moest volgens Sláde ek enkel nog de begrenzing van de zes 
waterkwaliteitsklassen op kwantitatieve gronden gaan plaatsvinden. Tegelijkertijd kon 
rond een kwantitatieve benadering wel een vertoog van wetenschappelijkheid worden 
gecreëerd, waar dat rond de kwalitatieve benadering niet mogelijk was gebleken 
vanwege de kritiek op het empirische karakter van het saprobiën-systeem. 
Een aantal Nederlandse hydrobiologen zou, zo heb ik laten zien, een aantal jaren later 
toch gehoor geven aan de oproep van Sláde ek, zij het om andere redenen dan die op 
grond waarvan Sláde ek zelf zijn oproep had gedaan. Aan de hand van de doelen die 
Sláde ek formuleerde, namelijk een objectivering van biologische methodes van 
waterbeoordeling en een vergroting van de beleidsmatige slagkracht van de 
hydrobiologie, én met de kennis van de ontwikkeling van de hydrobiologie in 
Nederland en de bestaande politieke cultuur in het waterbeheer, liggen er twee 
verklaringen voor de hand waarom Klapwijk voortborduurde op juist het advies van 
Sláde ek voor een uitwerking van het systeem van Caspers en Karbe, en niet op 
bijvoorbeeld het eerder standpunt van de werkgroep vooral op basis van typologie een 
methode uit te werken. Dat zou geen onlogische keuze zijn geweest gezien Klapwijks 
lidmaatschap van deze Werkgroep en algemeen, de affiniteit die er in de toegepaste 
hydrobiologie bestond met een benadering op basis van soorten. Daarnaast lieten 
Caspers en Karbe de ambivalentie in hun denken voortbestaan door niet in te gaan op 
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de rol die zij al dan niet zagen voor de samenstelling van levensgemeenschappen bij 
het bepalen van waterkwaliteit.  
Ten eerste leverde Klapwijk met het beantwoorden van die oproep een bijdrage aan de 
ontwikkeling van een methode voor beoordeling van de waterkwaliteit en nam hij 
stelling ten faveure van de opvatting dat hydrobiologie een beleidsrelevante 
wetenschap voor waterbeheerders is. Doordat de kennis die was vereist om monsters te 
nemen en metingen te verrichten al aanwezig was bij het Hoogheemraadschap van 
Rijnland, zou pas met een onderbouwing op basis van deze kennis de indeling in 
klassen op basis van de ontworpen methode in de praktijk bruikbaar worden. Een 
verklaring dat Klapwijk juist op deze manier de benadering van Caspers en Karbe 
uitwerkte was dus dat het de eenvoud en het gebruiksgemak van de methodes voor 
niet-hydrobiologen vergrootte. 
Ten tweede droeg Klapwijk bij aan het creëren van een sfeer van wetenschappelijkheid 
van de voorheen toch met wat minachtig benaderde ‘toegepaste’ hydrobiologie. Hij 
ontwierp een methode met een ‘wetenschappelijke’, want energiebiologische 
grondslag; en hij putte daarbij uit wat tot dan vooral als het domein van de 
‘fundamentele’ hydrobiologie werd gezien. Voorheen hadden hydrobiologen zich, 
zeker in Nederland georiënteerd op waterbeoordeling op basis van wat nu te boek was 
komen te staan als ‘onwetenschappelijke’ waarnemingen en typologieën. Klapwijk en
Sláde ek deelden ook de overtuiging dat de theorie van Caspers en Karbe kon dienen 
om waterbeoordeling op ‘objectieve’, en daarmee zeker in de Nederlandse 
technocratische context, als betrouwbaar geëvalueerde gronden te baseren. Een tweede 
reden voor het voortborduren door de Provincie en Klapwijk op het werk van Caspers 
en Karbe is dus dat dit systeem was ontwikkeld om op ‘objectieve’ gronden tot een 
beoordeling van water op biologische grondslag kon komen.  
Porter benoemt in bovenstaand citaat ook het verschijnsel dat in deze bureaucratische 
logica de wens tot een diepgaand begrip van de bestudeerde fenomenen soms het 
onderspit delft ten behoeve van praktische wensen. Theoretische consistentie is dan 
niet langer het hoofddoel. Zowel voor het vergroten van het gebruiksgemak als de 
objectiviteit van de methode greep Klapwijk terug op een cijfermatige onderbouwing 
van een biologische beoordeling. Deels komt in die onderbouwing de 
soortenbenadering terug, maar voor een groter deel baseerde hij zich op de 
energiebiologische benadering die Caspers en Karbe in navolging van de Odums 
hadden ontwikkeld. De theoretische inconsistentie die daarachter schuilgaat negeerde 
Klapwijk. De doelen in de hydrobiologie waren door een bepaalde groep 
hydrobiologen succesvol aangepast aan de vraag van beleidsmakers: theoretische 
consistentie had daarmee echter plaatsgemaakt voor gebruiksgemak en 
betrouwbaarheid.  
De door Klapwijk ontworpen methode vergrootte dus de ogenschijnlijke objectiviteit 
dat aan op basis van metingen opgestelde methodes van waterbeoordeling kleefde, in 
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het technocratisch getinte waterbeheer in Nederland in het begin van de jaren tachtig. 
Dat ging ten koste van theoretische consistentie in de hydrobiologie. 




