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In 1957 lichtte de Koninklijke Nederland-
se Akademie van Wetenschappen het Hy-
drobiologisch Instituut te Nieuwersluis
(Utrecht) op. De naam werd in 1968 ver-
anderd in Limnologisch Instituut. Dit in-
stituut verricht biologisch en ekologisch
zoetwateronderzoek. De onderzoeken
vinden plaats in 2 vestigingen: het Vijver-
hoflaboratorium te Nieuwersluis en het
Tjeukemeerlaboratorium te Oosterzee
(Friesland). Vanaf 1967 bestaat de vesti-
ging in Oosterzee. Eerst in een woonark
in het haventje, nu in een gebouw waar
architekten lyrisch over zijn, maar waar-
van direkteur Parma zegt dat het door de
slechte isolatie en het vele glas energie
vreet. Momenteel werken er 16 mensen
in vaste dienst. Er worden 2 soorten on-
derzoek gedaan: onderzoek naar algen
door de werkgroep algologie en onder-
zoek naar de relatie tussen vis en z'n
voedsel door de werkgroep voedselketen-
en produktieonderzoek.
2 Noorderbreedte-redakteuren hadden
een gesprek met Johan Voerman, sinds
1967 werkzaam op het laboratorium, en
dr. Sicco Parma, sinds 1978 direkteur
van beide vestigingen van het Limnolo-
gisch Instituut.

at was de reden voor de vestiging
van dit laboratorium?
Johan Voerman: "Vanuit de onder-

zoeken die gedaan werden in het Vijver-
hoflaboratorium ontstond mede in het kader
van het Internationaal Biologisch Pro-
gramma (IBP) behoefte om vergelijkend on-
derzoek te verrichten naar de voedselpro-
duktie in ondiepe wateren."

Waarom werd een standplaats aan het Tjeu-
kerneer gekozen?
JV: "HetTjeukemeer is de grootste plas en
had het minste last van randeffekten. Je kan
op verschillende plaatsen in een meer mon-
steren. De oeverzone geeft een heel ander
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beeld dan het midden. Hier neemt de oever
maar 1 % van het geheel in. Verdere voor-
delen van het Tjeukemeer waren weinig be-
volking, weinig industrie en dus weinig ver-
vuiling. De wateren in Friesland waren toen
minder vervuild dan in het westen. Nu is eu-
trofiëring (voedselrijkdom) de grote vervui-
ling. Het hoge fosfaat- en stikstofgehalte van
het water, afkomstig van de kunstmest op
het land, bevordert vooral de algengroei."
Sicco Parma: "De bijzonderheid van het
Tjeukemeer op wereldschaal is niet de on-
diepte, de grootte en het klimaat. Als je het
vergelijkt met andere grote, ondiepe meren
is er weinig verschil. Vanuit produktieoog-
punt springt het Tjeukemeer er niet uit.
Maar de hydrologie van het gebied is speci-
fiek, niet zozeer die van het Tjeukemeer
maar van Zuidwest-Friesland. Hierdoor was
de aanpak van onderzoek specifiek. Er bleek
hoe gekompliceerd het ligt als een meer 2
maal per jaar ververst wordt, 's zomers met
IJsselmeerwater en 's winters met polderwa-
ter."

Wat vormt het hoofddoel van het onder-
zoek?
SP: "Onze doelstelling is drieledig: het ple-
gen van wetenschappelijk onderzoek in bin-
nenwateren op het gebied van biologie, che-
mie en hydrografie; een bijdrage leveren
aan de opleiding van limnologen; samen-
werken met gelijke instituten in de wereld.
Het onderzoek in het Tjeukemeer is primair
fundamenteel gericht op algen en vis. Dit
wordt verricht door 2 werkgroepen: algolo-
gie en voedselketen- en produktieonder-
zoek. Het algenonderzoek is van belang
voor het waterkwaliteitsbeheer. In dat kader
hebben we kontakt met Provinciale Water-
staat. Er is een projekt gestart, dat het effekt
van de fosfaatbelasting op de meren in de
zuidwesthoek van Friesland onderzoekt. Het
visonderzoek geeft antwoord op problemen
bij het visbeheer. Bv. de verbraseming van
de wateren. (Brasem is een gratige vis en zo-

doende niet erg geliefd bij de sportvissers,
red.). Dit gekompliceerde onderzoek geeft
aan dat de onderzoekers hier vrij veel inzicht
krijgen hoe je moet sleutelen binnen het wa-
terkwaliteitsbeheer om bepaalde negatieve
effekten te verminderen. De visserijinstituten
doen meestal onderzoek naar één vissoort
en hebben niet genoeg mankracht om on-
derzoek te verrichten naar meerdere soor-
ten tegelijk."

Vindt er uitwisseling plaats met weten-
schapsmensen uit het buitenland?
SP: "We hebben hier vrij regelmatig mensen
uit bv. Zweden, Brazilië, Tsjechoslowakije en
Polen. Heel doelbewust is ons beleid erop
gericht om studenten uit ontwikkelingslan-
den hier te laten werken. Daar is echter een
nadeel aan verbonden. De kans is groot dat
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ze verwend raken door de moderne appara-
tuur, waarmee ze hier werken. Het komt
steeds vaker voor dat ze om die reden na
verloop van tijd weer uit hun eigen land weg-
trekken. Als je onderzoek daar wilt promo-
ten dan kun je het best een bijdrage leveren
door wetenschap als instrument aan te bie-
den."

Vragen uit de maatschappij
Is het onderzoek maatschappelijk gericht?
SP: "Je kan wetenschappelijk onderzoek be-
kijken vanuit het oogpunt van degene die de
financiën aandraagt of die ze krijgt. Die op-
tiek verschilt. Vanuit de optiek van de subsi-
diegever is dat fundamenteel onderzoek ter
vergroting van de geestelijke, kulturele rijk-
dom van Nederland. De wetenschappelijke
belangstelling van de subsidieontvanger
daarentegen is pluriform. Een onderzoeker
kan alleen binnen het kader van de doelstel-
ling werken, maar ook duidelijk maatschap-
pelijk geëngageerd bezig zijn: wat heeft de
maatschappij eraan. Ik ben van mening dat
wetenschappelijk onderzoek getoetst moet
worden aan de fundamentaliteit van het on-
derzoek én zich ook wat moet aantrekken
van vragen uit de maatschappij. Bij ekolo-
gisch onderzoek vormt dit geen probleem.

Uit een enquête naar wat Nederlanders van
milieuonderzoek verwachten, bleek dat eko-
systeemonderzoek prioriteit had om de te
verwachten problemen op te lossen.

Momenteel is er een diskussie gaande wat
de vragen zijn vanuit de maatschappij en
hoe de overheid die uitzet. Vanuit de over-
heid worden heel weinig vragen naar weten-
schappelijk onderzoek uitgezet. Wij willen
wel kontaktresearch verrichten, maar geen
ingenieursburo zijn. Een onderzoek moet
publiceerbaar zijn in hoogwaardige interna-
tionale wetenschappelijke tijdschriften."

Limnologjsch instituut aan het Tjeukemeer
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Het instituut verricht ook onderzoek voor
derden. Wie zijn zoal de opdrachtgevers?
SP: "Onze kontakten zijn betaalde kontak-
ten vanuit overheidsinstellingen, bv. VROM
en het REA. Van de niet-overheidsorganisa-
ties is weinig geld te verwachten. Een op-
dracht moet binnen onze doelstelling, onze
know-how en onze eigen vraagstelling pas-
sen. De niet-overheidsorganisaties vragen
meestal probleemoplossend onderzoek. Dat
type past vaak niet binnen onze doelstelling.
Je moet dan uitkijken dat je geen opper-
vlakkige antwoorden gaat geven. Het gevaar
bestaat dat de gegevens verkeerd vertaald
worden. De konklusie van een onderzoek
wordt dan aktiegericht gebruikt, niet weten-
schappelijk relevant."

Maar zijn er voorbeelden van opdrachten
van niet-overheidsorganisaties?Ik denk bv.
aan de Friese Milieuraad en It Fryske Gea.
SP: "Nee, die doen we niet. Wel heeft de
werkgroep algologie kontakt met It Fryske
Gea over een onderzoek in het gebied bij

Laboratorium

Eernewoude. Dit moet een bijdrage leveren
aan de beheersproblemen die It Fryske Gea
in haar gebieden heeft. Het is geen echte
opdracht, maar als onderzoek gezocht door
de werkgroep algologie om te zien of het
vanuit beheersmatig oogpunt maatschappe-
lijk relevant is.
Óp wetenschappelijk gebied hebben we wei-
nig kontakt met de Friese Milieuraad. Wel
hadden we via hen kontakt met Peter Tim-
mer, die bekeken heeft of een windmolen
rendabel was voor ons instituut. Hij heeft
metingen verricht en een gedegen rapport
geschreven met de konklusie dat een 50 kW
molen een exploitatieverlichting van ƒ 15-
20.000,—per jaar oplevert."

Werkt het laboratorium uitsluitend in Fries-
land?
SP: "De visgroep werkt ook in Noord-Over-
ijssel. 90 % van het onderzoek vindt in het
Tjeukemeer plaats. De visgroep doet voorts
mee aan onderzoek van het RIVO: het afvis-
sen van de Morra om het effekt van dras-
tische vermindering van brasem in het hele
vismilieu te bestuderen."

Hebben jullie ooit de invloed van de Bergu-
mermeer-centrale onderzocht?
"Die centrale heeft weinig of geen invloed
op het meer. De uitlaat ligt in De Zwemmer
en de waterbeweging gaat van zuid naar
noord."

En de invloed van zure regen op het opper-
vlaktewater?
"Het is een keuze om ons daar niet mee te
bemoeien."

Zwart visserij
Hebben jullie kontakt met de bewoners van
Oosterzee?
Johan Voerman: "In de beginperiode, toen
we in de woonark werkten, wel. We hadden
ook veel kontakt met de beroepsvissers.
Toen we in dit gebouw trokken, werd dat
minder. De mensen die hier werken wonen
ook niet in Oosterzee."

Zijn er nog beroepsvissers?
JV: "4 of 5. Die mogen alleen op paling vis-
sen. De schubvisserij is in Friesland uitge-
kocht."
SP: "Naar mijn mening is het nog steeds
een bloeiend bestaan, maar dan onder-
gronds. Laatst is hier ingebroken in een
keetje. Alles hebben ze laten liggen, behalve
de snoekbaarsnetten. De fileerderijen in
Lemmer krijgen de vis vanuit de zwartvisserij
binnen. Het is soms frustrerend als je ziet
hoe de vis hier met honderden kilo's binnen-
komt. We hebben een paar goede fileerders
in huis en ieder neemt dus een maaltje mee.
Maar er gaat een hoop naar het destruktie-
bedrijf. Als ik dat zou verkopen, zou dat een
flinke bijdrage aan mijn exploitatiekrediet
betekenen. Maar we mogen er geen handel
mee drijven."
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