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Oratie	  uitgesproken	  door	  Prof.	  Dr.	  Klaas	  Timmermans	  op	  10	  November	  2015,	  bij	  
de	  aanvaarding	  van	  zijn	  aanstelling	  als	  honorair	  hoogleraar	  Marien	  Plantaardige	  

Biomassa,	  aan	  de	  Rijksuniversiteit	  Groningen.	  

	  

	  

	  

Wier	  zoekt	  boer: 

Naar	  duurzame	  
marien	   

plantaardige	  
biomassa!	   
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Leden	  van	  het	  College	  van	  Bestuur,	  zeer	  geachte	  aanwezigen,	  wat	  is	  mooier	  dan	  
de	  leerstoel	  marien	  plantaardige	  biomassa	  in	  te	  vullen	  ?!	  	  Immers,	  alle	  leven	  
komt	  uit	  zee,	  en	  dan	  is	  het	  logisch	  met	  de	  basis	  te	  beginnen.	  De	  basis	  is	  
natuurlijk	  fotosynthese:	  HET	  proces	  in	  de	  natuur	  waarbij	  met	  zonne-‐energie	  en	  
chlorofyl,	  koolstofdioxide	  wordt	  vastgelegd	  en	  omgezet	  in	  biomassa	  en	  zuurstof.	  

Elk	  organisme	  op	  aarde	  
heeft	  energie	  nodig.	  Zonder	  
energie	  geen	  leven	  !	  Sterker	  
nog:	  kan	  een	  organisme	  
geen	  energie	  meer	  
opnemen,	  dan	  is	  het	  
dood.................	  Aan	  de	  ene	  
kant	  onderscheiden	  we	  de	  
heterotrofen	  (bijvoorbeeld	  
de	  mens):	  wij	  nemen	  
organisch	  materiaal	  op,	  
denkt	  u	  aan	  suikers	  en	  
eiwitten,	  en	  halen	  daar	  
onze	  energie	  en	  

bouwstoffen	  uit.	  Aan	  de	  andere	  kant	  zijn	  er	  de	  autotrofen	  (de	  zelf-‐
voorzienenden):	  de	  organismen	  die	  bijvoorbeeld	  licht	  als	  energie	  gebruiken,	  (de	  
foto-‐autotrofen),	  en	  daarmee	  zuurstof	  en	  biomassa	  produceren.	  U	  mag	  denken	  
dat	  zonnepanelen	  iets	  bijzonders	  zijn,	  nou,	  in	  de	  natuur	  werkt	  dit	  proces	  al	  
miljoenen	  jaren.	  Met	  bladgroen	  /chlorofyl	  wordt	  zonlicht	  ingevangen	  en	  
omgezet	  in	  biomassa	  en	  energie.	  Denk	  aan	  uw	  planten	  in	  de	  vensterbank	  en	  de	  
tuin.	  Erg	  efficient	  is	  dit	  proces	  overigens	  niet:	  waar	  moderne	  zonnepanelen	  een	  
rendement	  kunnen	  hebben	  van	  zo’n	  15	  tot	  20	  procent,	  is	  dat	  bij	  fotosynthese	  
hooguit	  een	  paar	  procent.	  Maar	  dat	  geeft	  niet,	  overal	  op	  aarde	  fotosynthetiseren	  
de	  autotrofen	  er	  lustig	  op	  los,	  en	  daarmee	  vormen	  ze	  de	  basis	  van	  de	  
voedselketen.	  Gras	  groeit	  op	  zonlicht,	  en	  de	  kunstmest	  die	  we	  er	  zorgvuldig	  op	  
strooien,	  het	  gras	  wordt	  gegeten	  door	  koeien,	  en	  daarmee	  krijgen	  wij	  melk,	  vlees	  
en	  mest.	  Met	  dit	  proces	  is	  iedereen,	  hoop	  ik,	  bekend.	  In	  zee	  gebeurt	  exact	  
hetzelfde:	  allerlei	  plantaardige	  organismen	  vangen	  zonlicht	  in,	  nemen	  
voedingsstoffen	  op	  en	  vormen	  zo	  plantaardig	  materiaal,	  dat	  als	  voedsel	  en	  
energie	  voor	  andere	  organismen	  kan	  dienen.	  Marien	  plantaardige	  biomassa	  dus,	  
en	  dat	  is	  exact	  de	  aanduiding	  van	  mijn	  leerstoel.	  Allemaal	  leuk	  en	  aardig,	  
misschien	  ook	  niet,	  maar	  waarom	  zouden	  we	  daar	  tijd,	  moeite	  en	  geld	  aan	  
besteden	  ?	  Goede	  vragen,	  en	  ik	  geef	  u	  graag	  de	  antwoorden.	  

Traditionele	  landbouwgronden	  raken	  op,	  of	  uitgeput.	  Bovendien	  komen	  er	  
steeds	  meer	  mensenmonden	  om	  te	  voeden.	  Reproductief	  is	  de	  mensheid	  een	  
enorm	  succes.	  Iedereen	  voorzien	  van	  hoogwaardig	  voedsel	  is	  niet	  echt	  makkelijk	  
en	  zal	  steeds	  moeilijker	  worden.	  Eenzelfde	  soort	  verhaal	  kan	  ik	  vertellen	  over	  
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fossiele	  brandstoffen.	  Ze	  raken	  op,	  ze	  zitten	  in	  landen	  die	  niet	  altijd	  aardig	  voor	  
ons	  zijn,	  en	  ze	  verstoren	  de	  koolstofcyclus.	  Waarom	  zeeen	  en	  oceanen	  niet	  
gebruiken	  voor	  het	  produceren	  van	  voedsel	  en	  energie	  ?	  Zeventig	  procent	  van	  
het	  oppervlak	  van	  de	  aarde	  is	  water,	  98%	  daarvan	  is	  ook	  nog	  eens	  zout	  water,	  
maar	  dat	  levert	  slechts	  verwaarloosbare	  hoeveelheden	  van	  ons	  voedsel	  en	  
energie.	  Zou	  dat	  zoute	  water	  waar	  we	  zo	  veel	  van	  hebben,	  efficienter	  gebruikt	  
kunnen	  worden	  voor	  de	  productie	  van	  voedsel	  en	  energie	  ?	  	  

	  

Deze	  vraag	  stellen	  aan	  een	  kersverse	  professor	  marien	  plantaardige	  biomassa,	  is	  
hem	  ook	  beantwoorden	  :	  JA	  dus.	  Mariene	  algen,	  zeewieren,	  maar	  ook	  zout-‐
tolerante	  landplanten	  kunnen	  de	  broodnodige	  biomassa	  vormen	  waarmee	  we	  
voedsel	  en	  energie	  van	  de	  toekomst	  kunnen	  maken.	  OOGST	  DE	  TOEKOMST	  zou	  
je	  kunnen	  zeggen.	  Voor	  sommige	  mensen	  mag	  dit	  allemaal	  nieuw	  en	  
revolutionair	  klinken.	  Maar	  laten	  we	  wel	  wezen:	  totaal	  niets	  nieuws	  onder	  de	  
zon.	  Gedurende	  miljoenen	  jaren	  wordt	  al	  plantaardig	  materiaal	  gevormd.	  Het	  
merendeel	  daarvan	  wordt	  direct	  geconsumeerd	  door	  de	  organismen	  die	  ervan	  
leven.	  Een	  klein	  deel,	  hooguit	  een	  paar	  procent,	  wordt	  niet	  opgegeten,	  valt	  naar	  
de	  bodem,	  wordt	  daar	  begraven	  in	  het	  sediment,	  en	  in	  de	  miljoenen	  jaren	  erna	  
kan	  het	  langzaam	  maar	  zeker	  worden	  omgezet	  in	  iets	  dat	  wat	  we	  nu	  aangeven	  
als	  fossiele	  brandstoffen.	  Het	  gas	  (ook	  dat	  hier	  in	  Groningen),	  de	  olie,	  de	  kolen	  
die	  we	  nu	  gebruiken	  is	  in	  merendeel	  afkomstig	  van	  plantaardig	  materiaal	  dat	  
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ooit	  is	  gevormd	  in	  zee	  en	  op	  land.	  Met	  meer	  of	  minder	  moeite	  	  en	  gevolgen	  
(maar	  al	  te	  zeer	  bekend	  hier	  in	  Groningen!)	  brengen	  we	  dat	  naar	  de	  oppervlakte,	  
transporteren	  het	  naar	  raffinaderijen	  en	  industrieen,	  gebruiken	  het	  direct	  als	  
brandstof	  of	  maken	  er	  vele	  producten	  van,	  van	  chemicalien	  tot	  plastics.	  Hiermee	  
verstoren	  we	  de	  koolstofcycus	  volledig:	  in	  de	  laatste	  honderden	  jaar	  zijn	  we	  als	  
mensheid	  bezig,	  in	  steeds	  hoger	  tempo,	  om	  de	  fossiele	  brandstoffen	  er	  doorheen	  
te	  jagen,	  en	  brengen	  daarmee	  enorme	  hoeveelheden	  CO2	  in	  de	  atmosfeer.	  Voor	  
de	  oplettende	  toehoorders,	  dit	  is	  dus	  precies	  de	  tegenovergestelde	  reactie	  van	  
de	  fotosynthese	  waar	  juist	  koolstofdioxide	  wordt	  vastgelegd.	  Je	  hoeft	  geen	  groot	  
geleerde	  te	  zijn	  om	  je	  te	  realiseren	  dat	  dit	  niet	  goed	  kan	  gaan.	  Verhoogde	  
concentraties	  koolstofdioxide	  in	  de	  atmosfeer	  zorgen	  voor	  een	  snelle	  
opwarming	  van	  de	  aarde,	  inclusief	  de	  oceanen.	  Maar	  ook	  een	  aanzienlijk	  deel	  
van	  de	  koolstofdioxide	  wordt	  opgenomen	  in	  de	  oceanen,	  en	  zorgt	  daar	  voor	  
verlaging	  van	  de	  pH.	  Bij	  het	  algemene	  publiek	  bekend	  als	  verzuring	  van	  de	  
oceanen.	  Typisch	  een	  voorbeeld	  van	  volledig	  niet-‐duurzaam	  gebruik	  van	  
bronnen.	  Dat	  moet	  toch	  beter	  kunnen!	  Daarvoor	  is	  het	  “revolutionaire”	  concept	  
van	  Bio-‐based	  of	  circulaire	  economie	  uitgevonden.	  Dit	  concept	  gaat	  over	  de	  
overgang	  van	  een	  economie	  die	  draait	  op	  fossiele	  grondstoffen	  naar	  een	  
economie	  die	  draait	  op	  biomassa	  als	  grondstof.	  Met	  enige	  fantasie	  ziet	  u	  in	  dit	  
plaatje	  ook	  een	  cyclus.	  CO2	  wordt	  opgenomen	  door	  planten	  (fotosynthese,	  
leidend	  tot	  biomassa)	  en	  komt	  weer	  vrij	  bij	  consumptie	  of	  verbranding.	  	  

	  

Strikt	  gesproken	  gaat	  het	  bij	  de	  biobased	  economy	  over	  het	  gebruik	  van	  
biomassa	  voor	  niet-‐voedsel	  toepassingen,	  maar	  dat	  is	  wel	  een	  knellende	  
definitie.	  Die	  biomassa	  is	  prima	  te	  gebruiken	  als	  basis	  voor	  	  chemicaliën,	  	  
brandstoffen,	  elektriciteit	  en	  voedsel.	  Klinkt	  NIEUW	  en	  VERBETERD,	  maar	  in	  
feite	  niets	  nieuws:	  plantaardig	  materiaal	  (biomassa)	  wordt	  gevormd,	  en	  DIRECT	  
(ipv	  na	  miljoenen	  jaren)	  omgezet	  in	  voedsel	  en/of	  energie.	  We	  praten	  dus	  alleen	  
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over	  een	  verschil	  in	  tijdschaal.	  Bijvoorbeeld:	  vandaag	  kweek	  ik	  zeewier,	  
morgen	  wil	  ik	  mijn	  auto	  vol-‐tanken	  met	  bio-‐brandstof,	  en......................	  Oeps,	  
helaas,	  zo	  eenvoudig	  is	  het	  niet.	  Zeker	  niet	  als	  je	  zoals	  ik,	  een	  voorliefde	  hebt	  
voor	  snelle	  en	  dus	  ook	  dorstige	  vervoermiddelen.	  Wat	  is	  meer	  passend	  dan	  een	  
petrol-‐head	  als	  prof	  marien	  plantaardige	  biomassa	  !	  	  

	  

Waarbij	  ik	  sowieso	  de	  kanttekening	  moet	  maken	  dat	  het	  gebruik	  van	  
plantaardige	  biomassa	  voor	  louter	  en	  alleen	  bio-‐brandstof,	  in	  mijn	  ogen	  
onzinnig	  is.	  Dus	  uitspraken	  als	  “zeewier	  is	  de	  energiebron	  van	  de	  toekomst	  (in	  
de	  Volkskrant)	  of:	  ”vergeet	  windmolens:	  allemaal	  aan	  de	  zeewier-‐energie	  (door	  
RTL-‐Z)	  zal	  u	  van	  mij	  niet	  horen	  !	  Pas	  als	  de	  waardevolle	  bestanddelen	  eruit	  
gebruikt	  zijn,	  zoals	  eiwitten,	  suikers,	  vezels,	  pigmenten	  en	  een	  restfractie	  
overblijft,	  pas	  dan	  kan	  fermentatie	  of	  bijstook	  worden	  toegepast	  voor	  productie	  
van	  biobrandstof.	  Eerder	  en	  anders	  niet.	  En	  daarmee	  kunnen	  we	  een	  eind	  in	  de	  
richting	  komen	  van	  een	  duurzame	  gebruik	  van	  grond-‐	  en	  brandstoffen.	  Even	  
ingaan	  op	  duurzaamheid,	  en	  duurzame	  ontwikkeling,	  waar	  hebben	  we	  het	  dan	  
over?	  Ik	  gebruik	  daarvoor	  het	  liefste	  de	  definitie	  zoals	  gegeven	  in	  het	  
Brundtland	  rapport	  1987:	  (in	  het	  Engels	  want	  elke	  vertaling	  maakt	  het	  mijns	  
insziens	  stukken	  zwakker)	  :	  "Sustainable	  development	  is	  development	  that	  meets	  
the	  needs	  of	  the	  present	  without	  compromising	  the	  ability	  of	  future	  generations	  to	  
meet	  their	  own	  needs”.	  Populair	  in	  het	  Nederlands	  samengevat:	  	  nu	  goed	  leven,	  
en	  voldoende	  overlaten	  voor	  een	  goed	  leven	  van	  toekomstige	  generaties.	  	  



	  

	  

6	  

	  

Zoutwateralgen,	  zeewier	  en	  zout-‐tolerante	  planten	  hebben	  de	  potentie	  een	  
substantiele	  bijdrage	  aan	  zo’n	  duurzame	  vorming	  van	  biomassa	  te	  leveren.	  Deze	  
biomassa	  kan	  uitstekend	  worden	  gebruikt	  als	  voedsel,	  brandstof	  en	  
hoogwaardige	  producten.	  Maar	  dat	  zal	  niet	  van	  vandaag	  op	  morgen	  gaan.	  
Middels	  mijn	  leerstoel	  ga	  ik	  een	  bijdrage	  hieraan	  leveren	  om	  met	  behulp	  van	  
fundamenteel	  wetenschappelijk	  onderzoek,	  dit	  mogelijk	  te	  maken	  op	  een	  
werkelijk	  duurzame	  manier.	  	  

Laten	  we	  eens	  wat	  meer	  in	  detail	  naar	  het	  plantaardig	  materiaal	  kijken:	  

	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Als	  ik	  de	  berichten	  in	  het	  nieuws	  mag	  geloven	  zou	  ik	  NAAR	  ANALOGIE	  VAN	  DE	  
VROEGERE	  MELKUNIE	  RECLAME	  uitroepen:	  Al	  het	  goeie	  komt	  van	  algenbloeie	  !	  	  
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Om	  te	  beginnen:	  de	  micro-‐algen.	  Micro-‐algen	  zijn,	  de	  aanduiding	  doet	  het	  haast	  
al	  vermoeden,	  erg	  klein,	  niet	  met	  het	  blote	  oog	  te	  zien,	  en	  het	  scheiden	  van	  de	  
algen	  van	  het	  water	  is	  nogal	  een	  klus.	  	  Er	  zijn	  zeer	  diverse	  soorten,	  elk	  met	  hun	  
al	  dan	  niet	  aantrekkelijke	  eigenschappen.	  Velen	  worden	  geroemd	  vanwege	  hun	  
hoge	  groeisnelheden.	  Micro-‐algen	  worden	  gekweekt	  in	  fotobioreactoren	  of	  grote	  
vijvers,	  en	  zijn	  erg	  populair.	  Er	  gaat	  haast	  geen	  week	  voorbij	  of	  mogelijkheden	  
van	  micro-‐algen	  voor	  met	  name	  productie	  van	  biobrandstof	  staan	  wel	  in	  de	  
krant.	  KLM	  vliegt	  zelfs	  al	  op	  biobrandstof	  	  (nou	  ja,	  een	  klein	  stukje	  tenminste,	  en	  
op	  1	  motor…)!	  Voor	  grootschalige	  toepassingen	  zijn	  we	  er	  echter	  nog	  lang	  niet,	  
het	  is	  duidelijk	  dat	  er	  nog	  veel	  moet	  gebeuren.	  Overigens,	  goed	  om	  te	  realiseren	  
dat	  veel	  algen	  die	  worden	  gebruikt,	  mariene	  algen	  zijn	  EN	  dat	  er	  weliswaar	  vele	  
mogelijkheden	  voor	  biomassa	  productie	  zijn,	  maar	  	  nooit	  op	  volle	  zee,	  altijd	  in	  
vaten,	  bakken,	  vijvers	  op	  land!	  

Wellicht	  is	  de	  uitroep:	  “al	  
het	  goeie	  komt	  van	  
zeewierbloeie	  !”	  beter	  op	  
zijn	  plaats.	  Degenen	  die	  mij	  
kennen	  weten,	  dat,	  alhoewel	  
ik	  meer	  dan	  20	  jaar	  
onderzoekservaring	  heb	  
met	  micro-‐algen,	  mijn	  
onderzoek	  nu	  volledig	  naar	  
zeewier,	  oftewel	  macro-‐
algen	  is	  verschoven.	  Ze	  
worden	  op	  kleur	  ingedeeld	  
in	  groene,	  bruine	  en	  rode	  
wieren.	  Ze	  zijn	  
macroscopisch,	  dus	  
zichtbaar	  met	  het	  blote	  oog	  en	  erg	  aaibaar.	  Niemand	  houdt	  zijn	  of	  haar	  handen	  
droog	  op	  het	  Zeewiercentrum	  	  bij	  het	  NIOZ,	  KONINKLIJK	  Nederlands	  Instituut	  
voor	  Onderzoek	  der	  Zee	  op	  Texel,	  iedereen	  wil	  de	  zeewieren	  uit	  het	  water	  vissen,	  
voelen,	  en	  van	  nabij	  bekijken.	  Zoals	  velen	  van	  u	  hebben	  kunnen	  zien	  tijdens	  de	  
opening	  van	  het	  NIOZ	  Zeewiercentrum:	  zijne	  majesteit	  de	  koning	  inclusief.	  
Zeewieren	  zijn	  bij	  velen	  niet	  echt	  bekend,	  behalve	  dan	  bijvoorbeeld	  de	  
blaasjeswieren	  die	  op	  het	  strand	  gevonden	  kunnen	  worden.	  Veel	  meer	  soorten	  
komen	  voor	  langs	  de	  Nederlandse	  kust,	  het	  merendeel	  echter	  onder	  de	  
laagwaterlijn,	  en	  daarmee	  onzichtbaar	  voor	  de	  minder	  oplettende	  
geïnteresseerde.	  Micro-‐algen	  en	  macro-‐algen	  zijn	  duidelijk	  broertjes	  en	  zusjes,	  
er	  is	  echter	  tenminste	  1	  groot	  verschil:	  	  zeewier	  wil	  zich	  maar	  al	  te	  graag	  ergens	  
aan	  vasthechten.	  Ze	  kunnen	  dus	  als	  kleine	  plantjes	  naar	  zee	  gebracht	  worden	  (u	  
ziet	  dat	  links	  in	  het	  plaatje	  geprojecteerd,	  minuscule	  zeewiertjes	  aan	  lijnen	  
gehecht)	  en	  maanden	  later	  als	  volwassen	  plant	  worden	  geoogst.	  Zie	  dat	  maar	  



	  

	  

8	  

eens	  met	  de	  kleine	  micro-‐algen	  te	  doen,	  breng	  je	  die	  naar	  zee,	  dan	  zie	  je	  ze	  
nooit	  meer	  terug!	  

	  

Goed	  om	  vast	  te	  stellen	  dat,	  alhoewel	  er	  tenminste	  1	  groot	  verschil	  is	  tussen	  de	  
micro-‐algen	  en	  de	  zeewieren,	  er	  ook	  veel	  overeenkomsten	  zijn.	  Beiden	  zijn	  
fotoautotrofe	  protisten,	  dwz	  ze	  doen	  aan	  fotosynthese,	  nemen	  anorganische	  
voedingsstoffen	  op	  zoals	  nitraat	  en	  fosfaat	  en	  het	  zijn	  in	  feite	  primitieve	  planten.	  
Qua	  morfologie	  	  zijn	  ze	  relatief	  eenvoudig,	  met	  weinig	  of	  geen	  differentiatie	  in	  
weefsels,	  maar	  de	  meesten	  hebben	  een	  komplexe	  sexuele	  voortplanting.	  Zo	  zijn	  
over	  de	  sexuele	  voortplanting	  van	  zeewieren	  boeken	  volgeschreven:	  hoe	  via	  
zoosporen	  en	  gametofyten,	  de	  zaadcellen	  en	  eicellen	  kunnen	  versmelten	  en	  dan	  
weer	  een	  sporofyt	  kunnen	  vormen.	  Geen	  betere	  manier	  om	  ZO	  HALVERWEGE	  
DE	  ORATIE	  de	  aandacht	  van	  de	  toehoorder	  weer	  te	  winnen	  dan	  het	  over	  sex,	  
zaadcellen	  en	  eicellen	  te	  hebben,	  maar,	  helaas	  voor	  u	  (of	  juist	  gelukkig,	  want	  het	  
is	  nogal	  complex),	  ik	  laat	  de	  levenscyclus	  van	  de	  zeewieren	  even	  voor	  wat	  het	  is.	  
Maar,	  u	  bent	  er	  weer	  !	  	  

Tenslotte	  zijn	  er	  in	  de	  groep	  van	  zout-‐minnende	  plantaardige	  organismen	  	  de	  
zout-‐tolerante	  landplanten.	  Typisch	  hogere	  planten,	  dus	  met	  differentiatie	  in	  
verschillende	  weefsels,	  	  zoals	  met	  wortels,	  stengels	  en	  met	  een	  transportstelsel.	  
Denkt	  u	  aan	  zeeaster,	  zeekraal,	  maar	  bijvoorbeeld	  ook	  aardappelen.	  Voor	  dit	  
onderzoek	  werken	  we	  samen	  het	  Zilt	  Proefbedrijf	  Texel.	  We	  hebben	  een	  
praktische	  start	  gemaakt	  hierin	  door	  een	  groen	  zeewier	  (de	  zogenaamde	  zeesla)	  
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uit	  het	  
Zeewiercentrum	  te	  
gebruiken	  als	  
groenbemesting	  voor	  
zouttolerante	  
aardappelen.	  Een	  low-‐
tech	  toepassing,	  maar	  je	  
moet	  ergens	  beginnen,	  
met	  overigens	  zeer	  
positieve	  resultaten.	  De	  
filosofie	  is	  dat	  
zoutwater	  geen	  
bedreiging	  is,	  in	  
tegendeel,	  het	  biedt	  
juist	  vele	  
mogelijkheden.	  Zout	  =	  
goud	  kan	  je	  stellen!	  Met	  

de	  zout-‐tolerante	  landplanten,	  EN	  met	  zeewier	  zou	  bijvoorbeeld	  locale	  
voedselvoorziening	  en	  kustverdediging	  prima	  gecombineerd	  kunnen	  worden.	  
Een	  mooi	  voorbeeld	  hoe	  op	  een	  slimme	  manier	  gebruik	  gemaakt	  kan	  worden	  
van	  diensten	  van	  het	  mariene	  ecosysteem	  langs	  onze	  kusten.	  	  

	  

Ik	  heb	  u	  tot	  nu	  toe	  het	  pallet	  laten	  zien	  van	  
diverse	  mariene	  plantaardige	  	  organismen,	  
van	  mariene	  micro-‐algen,	  via	  zeewieren	  
tot	  zout-‐tolerante	  landplanten,	  allemaal	  
met	  hun	  practische	  mogelijkheden	  en	  
problemen.	  Al	  deze	  organismen	  kunnen	  
ingezet	  kunnen	  worden	  voor	  het	  maken	  
van	  marien	  plantaardige	  biomassa.	  Om	  dat	  
werkelijk	  mogelijk	  te	  maken	  zullen	  er	  
diverse	  doorbraken	  moeten	  komen	  in	  
diverse	  takken	  van	  fundamenteel	  

onderzoek,	  zoals	  op	  gebied	  van	  fysiologie,	  ecologie	  en	  genetica.	  Laat	  ik	  dit,	  nu	  u	  
er	  toch	  bent	  en	  duidelijk	  geinteresseerd	  bent,	  eens	  nader	  toelichten.	  

In	  de	  eerste	  plaats	  zullen	  er	  doorbraken	  moeten	  komen	  in	  de	  fysiologie:	  hoe	  
functioneert	  een	  organisme	  in	  de	  omringende	  omgeving.	  Welke	  factoren	  
beinvloeden	  groei	  en	  verlies,	  en	  dus	  de	  uiteindelijke	  opbrengst.	  Voor	  het	  
plantaardige	  leven	  in	  zee	  is	  dit	  schijnbaar	  eenvoudig.	  Licht	  is	  de	  energiebron,	  
diverse	  voedingsstoffen	  zoals	  stikstof	  en	  fosfaat	  worden	  opgenomen	  uit	  het	  
omringende	  zeewater,	  en	  koolstof	  komt	  uit	  het	  CO2.	  Alle	  ruimte	  dus	  voor	  
experimenteel	  fysiologisch	  onderzoek!	  Veel	  van	  dit	  onderzoek	  is	  gericht	  op	  groei	  
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van	  de	  organismen	  of	  opname	  van	  voedingsstoffen,	  terwijl	  de	  verliestermen	  
veel	  minder	  aan	  bod	  komen.	  Dat	  is	  mijns	  inziens	  jammer	  en	  niet	  terecht.	  
Begrazing	  door	  bijvoorbeeld	  krabbetjes	  en	  kreeftjes	  kan	  veel	  biomassa	  laten	  
verdwijnen,	  bacterien	  hebben	  een	  onstilbare	  honger,	  en	  virussen	  doen	  bijna	  
ongemerkt	  hun	  destructieve	  werk.	  En	  ook	  krachten	  van	  golven	  kunnen	  gevolgen	  
hebben	  op	  de	  uiteindelijke	  opbrengst.	  Dit	  alles	  MET	  ALS	  RESULTAAT:	  
“verkleuring,	  gaten	  en	  rafels”	  in	  die	  overigens	  zo	  mooie	  organismen.	  Met	  name	  
in	  deze	  niche	  van	  onderzoek,	  dus	  die	  van	  de	  verliestermen,	  zie	  ik	  vele	  
mogelijkheden	  binnen	  mijn	  leerstoel.	  	  

	  

Concreet,	  onder	  welke	  omstandigheden	  veroorzaken	  welke	  organismen	  of	  
welke	  andere	  externe	  factoren,	  het	  verloren	  gaan	  van	  de	  marien	  plantaardige	  
biomassa.	  Het	  is	  een	  illusie	  te	  denken	  dat	  zeewier	  dat	  als	  microscopisch	  klein	  
plantje	  naar	  zee	  gebracht	  wordt,	  alleen	  maar	  zal	  groeien.	  En	  dat	  alles	  en	  
iedereen	  dit	  ongemoeid	  zal	  laten.	  Alles	  wat	  in	  de	  natuur	  gevormd	  wordt,	  zal	  op	  
enig	  moment	  worden	  afgebroken.	  Dit	  is	  niet	  alleen	  vanuit	  fundamenteel	  
onderzoek	  gezien	  zeer	  interessant	  om	  te	  weten,	  het	  kan	  ook	  duidelijk	  negatieve	  
gevolgen	  hebben	  voor	  de	  praktijk.	  Je	  hoeft	  niet	  echt	  een	  visionair	  te	  zijn	  om	  in	  te	  
zien	  dat	  grootschalige	  monocultures	  van	  zeewier	  vatbaar	  zullen	  zijn	  voor	  
bezoeken	  van	  organismen	  die	  dit	  als	  een	  gedekte	  tafel	  zien.	  

Daarmee	  maak	  ik	  een	  bruggetje	  naar	  het	  volgende,	  dus	  2e	  veld	  van	  onderzoek	  
dat	  openligt:	  de	  ecologie:	  Want	  STEL	  dat	  we	  er	  in	  slagen	  om	  zeewierteelt	  op	  
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bijvoorbeeld	  de	  Noordzee	  te	  doen:	  wat	  zijn	  dan	  de	  ecologische	  effecten?	  	  Er	  
wordt	  met	  de	  zeewiervelden	  een	  nieuwe	  omgeving,	  een	  nieuw	  ecosysteem	  
gevormd,	  dat	  allerlei	  organismen	  zal	  aantrekken.	  Om	  van	  het	  zeewier	  te	  eten,	  
om	  er	  te	  schuilen,	  om	  zich	  er	  voort	  te	  planten.	  Maar	  denk	  ook	  aan	  de	  effecten	  
van	  opname	  van	  voedingstoffen,	  de	  effecten	  op	  het	  onderwater	  lichtklimaat,	  
stroming,	  sediment	  transport	  etc.	  Tot	  nu	  toe	  hebben	  we	  dit	  op	  het	  NIOZ	  
benaderd	  via	  ecosysteem	  modellering.	  U	  ziet	  hieronder	  een	  schema	  van	  zo’n	  
model.	  “Eenvoudigweg”	  alle	  relevante	  componenten	  en	  processen	  in	  de	  
computer	  stoppen	  en	  kijken	  wat	  er	  theoretisch	  gaat	  gebeuren.	  Gekscherend	  
wordt	  wel	  gezegd:	  	  “elke	  gelijkenis	  met	  de	  werkelijkheid	  berust	  louter	  op	  
toeval”………	  maar	  dat	  is	  veel	  te	  bescheiden.	  Inbouw	  van	  zeewierteelt	  in	  
ecosysteem	  modellen	  geeft	  aan	  dat	  het	  op	  de	  Noordzee	  mogelijk	  is.	  Met	  name	  
bruinwieren,	  bij	  het	  algemene	  publiek	  bekend	  als	  KELP,	  kunnen	  in	  de	  winter	  bij	  
hoge	  concentraties	  voedingstoffen	  en	  lage	  lichtintensiteiten	  en	  temperaturen	  
prima	  groeien.	  In	  de	  zomer	  zijn	  de	  temperaturen	  in	  de	  Noordzee	  simpelweg	  te	  
hoog	  voor	  goede	  groei	  van	  bruinwieren.	  	  Zeesla,	  een	  groen	  zeewier	  zou	  wel	  
kunnen,	  maar	  is	  weer	  niet	  te	  kweken	  
aan	  draden.	  	  Mogelijkheden	  genoeg	  
dus,	  en	  een	  eerste	  start	  is	  inmiddels	  
gemaakt	  in	  de	  zogenaamde	  kilo-‐proef	  
op	  de	  Noordzee	  in	  de	  afgelopen	  
winter.	  Ik	  kom	  daar	  straks	  op	  terug.	  
Binnen	  de	  ecologische	  onderzoeks-‐
onderwerpen	  mogen	  de	  invasieve	  
soorten,	  soorten	  die	  hier	  eigenlijk	  
niet	  thuis	  horen,	  niet	  onvermeld	  
blijven.	  De	  zeewiervelden	  zouden	  
“stepping-‐stones”	  kunnen	  zijn	  voor	  
organismen	  die	  anders	  nooit	  
bijvoorbeeld	  de	  Noordzee	  zouden	  
kunnen	  oversteken.	  Helemaal	  de	  
vraag	  of	  we	  daar	  gelukkig	  van	  
worden.	  Allemaal	  zaken	  waar	  we	  zo	  
onze	  ideëen	  en	  en	  hypotheses	  bij	  
hebben,	  maar	  waarbij	  veelal	  het	  
wetenschappelijke	  bewijs	  ontbreekt.	  
Aan	  de	  slag	  dus	  zou	  ik	  zeggen	  !	  	  

	  

Een	  mooie	  combinatie	  van	  het	  eerder	  genoemde	  onderzoek	  naar	  fysiologie	  en	  de	  
zojuist	  genoemde	  ecologische	  vraagstukken	  wil	  ik	  toepassen	  op	  bruinwier	  
ecosystemen	  langs	  Europese	  kusten.	  U	  ziet	  hieronder	  een	  foto	  van	  zulke	  
ecosystemen.	  Langs	  beide	  zijden	  van	  de	  Atlantische	  oceaan	  komen	  deze	  
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bruinwieren	  voor,	  in	  Europa	  van	  Portugal	  tot	  noord-‐Noorwegen.	  In	  die	  
ecosystemen	  weten	  we	  weinig	  af	  van	  de	  fysiologie	  van	  de	  bruinwieren,	  maar	  we	  
weten	  wel	  dat	  ze	  onder	  druk	  staan	  van	  de	  klimaatverandering.	  	  Van	  het	  zuiden	  
uit	  wordt	  het	  zeewater	  steeds	  warmer	  door	  de	  opwarming	  van	  de	  aarde,	  en	  als	  
gevolg	  daarvan	  doen	  langs	  de	  Atlantische	  kust	  van	  het	  Iberisch	  schiereiland	  de	  
bruinwieren	  het	  al	  steeds	  slechter.	  Aan	  de	  andere	  geografische	  kant	  hebben	  ze	  
een	  duidelijke	  uitbreiding	  van	  hun	  verspreidingsgebied	  naar	  het	  Noorden,	  want	  
er	  is	  minder	  ijsbedekking.	  Typisch	  een	  systeem	  in	  verandering	  dus,	  en	  voeg	  daar	  
de	  toenemende	  initiatieven	  voor	  zeewierteelt	  bij,	  en	  dan	  ontstaat	  een	  beeld	  van	  
een	  bijzonder	  uitdagend	  onderzoekonderwerp:	  een	  verre	  van	  begrepen	  
ecosysteem	  dat	  onder	  druk	  staat	  van	  2	  kanten,	  opwarming	  van	  de	  zee	  (een	  
indirect	  effect	  van	  menselijk	  handelen)	  en	  zeewierteelt	  (een	  direct	  effect	  van	  
menselijk	  handelen).	  Zie	  daar	  maar	  eens	  de	  balans	  te	  vinden	  tussen	  aan	  de	  ene	  
kant	  bescherming	  en	  aan	  de	  andere	  kant	  ontsluiting:	  mijn	  handen	  jeuken!	  

	  

De	  derde	  en	  laatste	  tak	  van	  onderzoek	  dat	  veel	  perspectief	  biedt	  voor	  mariene	  
plantaardige	  biomassa	  is	  de	  Genetica:	  denk	  aan	  selectie	  van	  meest	  productieve	  
soorten	  in	  de	  enorme	  verscheidenheid	  aan	  soorten	  van	  mariene	  micro-‐algen,	  
zeewieren	  en	  zout-‐tolerante	  planten.	  We	  kennen	  maar	  een	  klein	  percentage	  en	  
een	  nog	  geringer	  percentage	  kunnen	  we	  daadwerkelijk	  kweken.	  Anders	  gezegd,	  
er	  valt	  nog	  een	  wereld	  te	  ontdekken,	  en	  we	  hebben	  geen	  flauw	  idee	  wat	  en	  waar	  
en	  hoe!	  Maar	  ook	  binnen	  de	  soorten	  die	  we	  nu	  kunnen	  kweken,	  liggen	  veel	  
mogelijkheden.	  Denk	  hoe	  we	  ooit	  met	  gewassen	  als	  aardappel	  of	  mais	  zijn	  
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begonnen.	  Middels	  het	  proces	  van	  selectie	  zijn	  steeds	  productievere	  rassen	  
gemaakt,	  rassen	  die	  minder	  gevoelig	  zijn	  voor	  plagen	  en	  pesten,	  rassen	  die	  
efficienter	  geoogst	  kunnen	  worden.	  Daar	  is	  bij	  de	  marien	  plantaardige	  biomassa	  
totaal	  nog	  geen	  sprake	  van.	  Het	  wordt	  veelal	  in	  het	  wild	  verzameld	  en	  selectie	  
staat	  in	  kinderschoenen.	  Ik	  verwacht	  veel	  van	  bijvoorbeeld	  het	  middels	  selectie	  
verhogen	  van	  percentages	  nuttige	  stoffen	  zoals	  eiwitten	  en	  koolhydraten.	  	  

	  

Waar	  staan	  we	  dan	  in	  deze	  
oratie?	  	  De	  organismen	  zijn	  
beschikbaar,	  fundamentele	  
wetenschap	  is	  essentieel	  en	  
zal	  zeker	  voortgang	  mogelijk	  
maken,	  zijn	  we	  er	  	  dan?	  Nou	  
nee,	  dat	  zijn	  we	  niet,	  er	  zal	  nog	  
vrijwel	  alles	  moeten	  gebeuren	  
op	  het	  gebied	  de	  productie	  zelf,	  
denk	  aan	  mechanisatie,	  
productie	  systemen	  (op	  land	  
of	  op	  zee)	  oogsten	  en	  

bioraffinage.	  Over	  dat	  laatste,	  bioraffinage,	  wil	  ik	  nog	  wel	  wat	  zeggen.	  U	  ziet	  
hierboven	  een	  schema,	  het	  verwerken	  van	  biomassa	  tot	  diverse	  waardevolle	  
componenten.	  Mariene	  eiwitten	  zijn	  net	  zo	  goed	  of	  zelfs	  beter	  dan	  die	  uit	  soja.	  
Bedenk	  wel	  dat	  soja	  nu	  veelal	  absoluut	  niet	  duurzaam	  verbouwd	  wordt.	  Dus:	  
stap	  over	  op	  bijvoorneeld	  zeewier	  zou	  je	  zeggen,	  maar	  dan	  blijkt	  het	  toch	  net	  
weer	  wat	  lastiger	  om	  die	  eiwitten	  uit	  het	  zeewier	  te	  halen.	  Bioraffinage	  lijkt	  
soms	  een	  soort	  van	  “holy-‐grail”	  te	  worden,	  maar	  laat	  ik	  dat	  eens	  relativeren.	  
Waarom	  zou	  marien	  	  plantaardige	  biomassa	  alleen	  een	  succes	  kunnen	  worden	  	  
als	  we	  alle	  nuttige	  bestanddelen	  er	  middels	  bioraffinage	  uit	  kunnen	  halen.	  	  Als	  u	  
andijvie,	  sperziebonen,	  desnoods	  bloemkool	  in	  de	  winkel	  ziet,	  denkt	  u	  dan:	  leuk,	  
aardig,	  laten	  we	  daar	  eens	  de	  eiwitten,	  koolhydraten	  en	  vezels	  uithalen	  en	  die	  
dan	  opeten	  ?	  NEE,	  natuurlijk	  niet.	  
Gewoon	  wassen,	  koken	  en	  dan	  opeten.	  
Laat	  ik	  eens,	  in	  navolging	  van	  de	  
GEZONDHEIDSRAAD,	  een	  
voedingsadvies	  geven:	  we	  moeten	  in	  
Nederland	  en	  de	  rest	  van	  Europa	  
gewoon	  meer	  marien	  plantaardige	  
biomassa	  gaan	  eten.	  
Zeewiercomponenten	  worden	  al	  
onherkenbaar	  in	  vele	  producten	  
gebruikt,	  u	  ziet	  hier	  een	  aantal	  
voorbeelden,	  van	  chocomel	  tot	  ketchup,	  
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nu	  nog	  de	  stap	  naar	  het	  herkenbare	  hele	  product.	  	  Tijdens	  de	  receptie	  na	  
afloop	  van	  mijn	  oratie	  zal	  ik	  u	  hiertoe	  proberen	  te	  verleiden	  middels	  zeewier	  
verwerkt	  in	  kaas!	  	  

	  

Dames	  en	  heren,	  experimenteel	  fysiologisch	  onderzoek	  is	  de	  rode	  draad	  in	  mijn	  
wetenschappelijke	  carriere.	  De	  simpele	  filosofie	  is,	  dat	  de	  organismen	  waarmee	  
ik	  werk	  niet	  kunnen	  praten,	  dus	  dmv.	  	  experimenten,	  het	  blootstellen	  aan	  
verschillende	  omstandigheden	  en	  de	  reacties	  en	  effecten	  bestuderen,	  leid	  ik	  af	  
hoe	  het	  is	  met	  de	  organismen.	  Hiermee	  begon	  ik	  aan	  de	  Universiteit	  van	  
Amsterdam	  in	  een	  ver,	  ver	  verleden.	  Toen	  met	  chironomiden	  larven,	  
dansmuglarven.	  Na	  mijn	  promotie	  onderzoek	  zette	  ik	  het	  experimentele	  werk	  
voort	  op	  het	  NIOZ,	  eerst	  met	  micro-‐algen,	  nu	  met	  zeewier.	  	  In	  het	  
zeewieronderzoek	  is	  de	  realisatie	  van	  het	  NIOZ	  zeewiercentrum	  op	  Texel	  heel	  
belangrijk	  geweest.	  	  	  

De	  incubatietanks	  
voor	  zeewier	  zijn	  
uniek	  in	  Europa	  en	  
maken	  substantiele	  
voortgang	  mogelijk.	  
We	  kijken	  hier	  in	  
detail	  naar	  de	  3	  
onderzoeks-‐velden	  
eerder	  door	  mij	  
genoemd.	  Jammer	  
genoeg	  heb	  ik	  
steeds	  minder	  
gelegenheid	  zelf	  de	  
experimenten	  te	  
doen,	  en	  is	  mijn	  werk	  sterk	  verschoven	  naar	  het	  legen	  van	  mijn	  eigen	  e-‐mailbox	  
en	  het	  vullen	  van	  e-‐mailboxen	  van	  anderen.	  	  Maar	  nog	  steeds	  bestuderen	  we	  de	  
omgevingsvariabelen	  die	  van	  invloed	  zijn	  op	  productie	  en	  verlies	  van	  zeewier.	  
We	  kijken	  naar	  zeewier	  en	  de	  organismen	  die	  daar	  in,	  op	  of	  bij	  leven.	  Dit	  alles	  in	  
nauwe	  samenwerking	  met	  het	  bedrijf	  Hortimare.	  Daarmee	  brengen	  we	  in	  
praktijk	  wat	  de	  regering	  graag	  ziet	  in	  het	  kader	  van	  de	  TOPSECTOREN,	  
wetenschappelijk	  onderzoek	  in	  samenwerking	  met	  bedrijven.	  Het	  is	  zeker	  meer	  
dan	  het	  “pleasen”	  van	  de	  overheid:	  in	  de	  praktijk	  is	  samenwerking	  met	  bedrijven	  
zeer	  de	  moeite	  waard.	  De	  resultaten	  van	  het	  onderzoek	  in	  het	  zeewiercentrum	  
moeten	  het	  mogelijk	  maken	  zeewierproductie	  in	  Europa	  uit	  het	  Stenen	  Tijdperk	  
te	  halen.	  Dit	  is	  een	  “soundbite”	  die	  zeer	  op	  prijs	  wordt	  gesteld	  door	  de	  pers,	  en	  
ook	  nog	  eens	  aardig	  aangeeft	  waar	  we	  ons	  bevinden.	  In	  Europa	  wordt	  zeewier	  
voornamelijk	  in	  het	  wild	  verzameld,	  typisch	  voor	  het	  Stenen	  Tijdperk,	  we	  jagen	  
en	  verzamelen.	  Hoogste	  tijd	  om	  de	  overstap	  te	  maken	  naar	  moderne	  tijden,	  naar	  
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zeebouw.	  	  En	  de	  10.000	  jaar	  achterstand	  die	  we	  op	  de	  traditionele	  landbouw	  
hebben	  zo	  snel	  mogelijk	  inhalen.	  Liefst	  zonder	  de	  fouten	  te	  maken	  die	  daar	  zijn	  
gemaakt,	  en	  gebruikmakend	  van	  de	  goede	  ervaringen	  die	  daarin	  zijn	  opgedaan.	  
Er	  lonkt	  in	  zeebouw	  een	  zeer	  aantrekkelijk	  toekomstperspectief,	  bijna	  te	  mooi	  
om	  waar	  te	  zijn:	  hoogwaardige	  plantaardige	  voedselproductie,	  een	  circulaire	  of	  
biobased	  economie,	  schone	  zeeën	  en	  oceanen,	  verhoogde	  mariene	  biodiversiteit	  
en	  een	  schier	  onuitputtelijke	  bron	  van	  CO2-‐neutrale	  energie.	  	  Ik	  zie	  het	  als	  een	  
wetenschappelijke	  EN	  maatschappelijke	  uitdaging	  om	  dit	  voor	  elkaar	  te	  krijgen.	  	  

	  

	  

	  

De	  hoogste	  tijd	  dus	  voor	  een	  proefboerderij	  op	  de	  woelige	  Noordzee,	  en	  dat	  is	  
exact	  wat	  nu	  gebeurt	  in	  de	  reeds	  eerder	  genoemde	  “kilo-‐proef”,	  geinitieerd	  door	  
de	  stichting	  Noordzeeboerderij,	  met	  NIOZ	  als	  onafhankelijk	  toezichthouder.	  Doel	  
hiervan	  is	  om,	  NOTA	  BENE	  de	  eerste	  kilo’s	  zeewier	  op	  de	  Noordzee	  te	  
produceren.	  En	  dat	  is	  afgelopen	  winter,	  ondanks	  de	  stormen	  gelukt:	  er	  is	  om	  
precies	  te	  zijn	  16	  kg	  (nat	  gewicht!)	  geoogst.	  Voor	  de	  vervolgstappen	  zou	  het	  
handig	  zijn	  om	  in	  elk	  geval	  “zeeboeren”	  te	  hebben,	  stelt	  u	  zich	  voor,	  types	  met	  
stoppels,	  tatoeages	  en	  kille	  grijze	  ogen,	  glimmend	  van	  zweet	  dat	  vermoedelijk	  
riekt	  naar	  	  een	  mengsel	  van	  diesel,	  uien	  en	  jenever.	  Ik	  zie	  ze	  hier	  niet	  in	  de	  
aula......Wellicht	  dat	  een	  televisie	  serie:	  WIER	  zoekt	  BOER	  uitkomst	  kan	  bieden.	  
Zou	  het	  iets	  voor	  Yvon	  Jaspers	  zijn??	  
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Dames	  en	  heten,	  ik	  ga	  af	  op	  het	  einde	  van	  mijn	  oratie.	  Veel	  mensen	  op	  aarde	  zijn	  
op	  zoek.	  Naar	  succes,	  naar	  de	  nooduitgang,	  naar	  liefde,	  naar	  wifi.	  Ik	  ben	  op	  zoek	  
naar	  kennis,	  inzicht.	  Gedreven	  door	  nieuwsgierigheid.	  Het	  NIOZ	  is	  daar	  een	  
perfecte	  plek	  voor.	  Sinds	  maart	  1991,	  heb	  ik	  het	  privilege	  om	  daar	  te	  mogen	  
werken,	  tegenwoordig	  zelfs	  op	  de	  2	  locaties!	  Het	  academische	  klimaat,	  de	  
vrijheid,	  de	  infrastructuur:	  het	  is	  geweldig	  !	  	  Met	  de	  RijksUniversiteit	  Groningen.	  
en	  de	  Marien	  Biologen	  daar	  heb	  ik	  eveneens	  een	  lange	  arbeidsgeschiedenis.	  Ik	  
heb	  hoge	  verwachting	  van	  de	  komende	  jaren.	  Mijn	  leerstoel	  is	  strategisch	  
gepositioneerd	  tussen	  die	  van	  de	  hooggeleerde	  Anita	  Buma,	  Ocean	  Ecosystems,	  
en	  die	  van	  hooggeleerde	  Marc	  van	  der	  Maarel,	  Aquatische	  Biotechnologie.	  
Binnen	  ESRIG,	  het	  Energy	  and	  Sustainability	  Research	  Institute	  Groningen	  weet	  
ik	  voldoende	  wetenschappelijke	  aansluiting	  te	  vinden	  voor	  het	  onderzoek	  naar	  
duurzame	  productie	  van	  marien	  plantaardige	  biomassa.	  Onderwijs	  geven	  vind	  ik	  
leuk	  en	  geeft	  veel	  voldoening.	  Het	  enthousiasme	  en	  de	  naiviteit	  van	  de	  jongere	  
generaties	  zijn	  bijzonder	  inspirerend.	  Al	  maak	  ik	  maar	  voor	  een	  handjevol	  
studenten	  het	  verschil,	  dan	  al	  beschouw	  ik	  mijn	  taak	  als	  opleider/docent	  als	  
geslaagd.	  Ik	  zie	  daarom	  vol	  enthousiasme	  uit	  naar	  de	  nieuwe	  mastercursus	  
Marine	  Ecosystem	  Services	  and	  Global	  Change	  die	  ik	  samen	  met	  NIOZ	  collega’s	  
Tjeerd	  Bouma	  en	  Dick	  van	  Oevelen	  deze	  winter	  hier	  in	  Groningen	  ga	  geven.	  
Centraal	  in	  deze	  nieuwe	  cursus	  zal	  staan	  dat	  alleen	  met	  gedegen	  fundamenteel	  
wetenschappelijk	  onderzoek	  het	  mogelijk	  zal	  zijn	  op	  een	  duurzame	  manier	  
gebruik	  te	  maken	  van	  mariene	  ecosystemen.	  Moet	  ik	  eerst	  nog	  wel	  even	  mijn	  
BKO,	  Basis	  Kwalificatie	  Onderwijs	  halen,	  en	  dat	  is,	  zoals	  velen	  hier	  in	  de	  aula	  
weten,	  niet	  echt	  een	  detail!	  
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Dan	  de	  hoogstnoodzakelijke	  persoonlijke	  noot	  (dan	  kan	  het	  haast	  niet	  lang	  
meer	  duren	  !):	  ik	  prijs	  mij	  bijzonder	  gelukkig	  in	  mijn	  relatie	  met	  Evelien,	  en	  
evenzeer	  prijs	  ik	  mij	  gelukkig	  met	  de	  aanwezigheid	  van	  mijn	  ouders	  hier	  
vandaag,	  zo	  broos	  als	  ze	  inmiddels	  zijn	  geworden.	  Zonder	  hen	  was	  het	  allemaal	  
heel	  anders	  geweest.	  Echt	  waar	  !	  Werken	  als	  wetenschapper	  is	  niet	  altijd	  
makkelijk,	  maar	  wel	  altijd	  mooi.	  Ik	  wil	  niets	  anders.	  Om	  daarnaast	  afleiding	  te	  
hebben	  is	  essentieel.	  Mijn	  bijen	  zijn	  dwingend	  genoeg	  om	  aandacht	  te	  vragen	  en	  
ook	  met	  mijn	  jarenlange	  ervaring	  als	  imker	  blijven	  ze	  mij	  gelukkig	  verbazen	  !	  
Daarnaast	  genereren	  mijn	  roeimaten	  (U	  haalt	  ze	  er	  zo	  uit,	  de	  afgetrainde	  atleten	  
in	  de	  zaal!)	  de	  nodige	  	  sociale	  druk	  mij	  aanwezig	  te	  laten	  zijn	  bij	  het	  roeien.	  Ik	  
waardeer	  dit	  ten	  zeerste	  !	  Evenals	  ik	  het	  zeer	  waardeer	  dat	  U	  ALLEN	  hier	  
vandaag	  aanwezig	  bent.	  

Dan	  EINDELIJK:	  Op	  naar	  de	  receptie,	  aan	  de	  drank	  en	  aan	  marien	  plantaardige	  
biomassa!	  	  	  

Ik	  heb	  gezegd.	  


