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Tulpsponzen en
reuzenpissebedden
Vlakbij het Caribische eiland Saba ligt het enige stuk
Nederlandse diepzee. Biologen en geologen van het NIOZ,
Naturalis en Wageningen Universiteit namen er als eerste
een kijkje, en Bionieuws ging mee op ontdekkingsreis.

■ MARIENE BIOLOGIE

De Sababank

Door Stephan van Duin

De Sababank is een soort ‘tafelberg’
onder water, die oprijst uit de ruim 1,5
kilometer diepe zeebodem. De bovenkant van de berg, rijk aan koralen,
sponzen en vissen, komt tot zo’n 15
meter onder het wateroppervlak en is
goed gedocumenteerd, door bijvoorbeeld Wageningen Marine Research
(voorheen Imares) in 2013 en
2016/2017. In tegenstelling tot het
piepkleine eiland Saba is de Sababank
behoorlijk aan de maat: de hele top
meet ongeveer 2.200 vierkante kilometer, en dit deel kreeg in 2010 een
beschermde status. Dat maakt het
park ongeveer zo groot als het Nederlandse Waddengebied. De grenzen van
dat natuurgebied volgen vrij strak de
rand van de top van de zeeberg. Een
van de vragen waarmee het NIOZ nu
richting Saba vertrok was om uit te
zoeken hoe het ecosysteem van de top
van de Sababank en de diepzee eromheen met elkaar te maken hebben.

Zodra de wielen van het vliegtuig Sint Maarten raken, wordt de nasleep van storm Irma
zichtbaar. De beschadigde terminal is na een
half jaar nog steeds gesloten, en de passagiers
worden langs het gebouw naar een soort partytent geleid waar de douane zit. Na het stempelen van de paspoorten begint zich langzaam
een kluitje van twaalf wetenschappers af te
tekenen bij de ‘bagageband’: het hete asfalt
naast de tent. Wanneer zij daar hun ruimbagage verzameld hebben, vertrekt de groep
naar de haven. Vanaf daar zal het onderzoeksschip de RV Pelagia hen naar de eindbestemming brengen: de zeeberg Sababank, naast het
eiland Saba, om als eerste de diepzee daar in
kaart te brengen. Het is een van de etappes van
de zeven maanden lange NICO-expeditie, geinitieerd door het NIOZ en NWO.
Terwijl de onderzoekers, onder leiding van
‘chief scientists’ geoloog Furu Mienis en bioloog Gerard Duineveld, áán boord gaan, wordt
al spoedig duidelijk dat schema’s en planningen juist óverboord moeten wanneer het oceanografisch onderzoek betreft. Een lokale hijskraan die zou helpen een paar reusachtige
boeien naar de voorzijde van het schip te brengen komt pas heel laat opdagen. Het houdt op,
en ondanks dat er veel te doen valt in de tussentijd is iedereen toch opgelucht als ze tegen
de avond van de tweede dag de haven van Philipsburg achter zich kunnen laten.
illustratie Gerard Duineveld

Profetisch
Juist om ruimte te laten voor dit soort tegenslagen, maar ook voor het weer, is het plan van
de onderzoekers niet in steen gebeiteld. Mienis: ‘Het is echt exploratief onderzoek dat we
gaan doen, niemand heeft hier ooit de diepzee
bekeken. We hebben daarom alleen een

schema met experimenten voor de eerste dagen om een idee te krijgen, en aan de hand
daarvan kunnen we verdere plannen maken.’
De basis voor de meeste experimenten is de
videohopper, een metalen frame met camera’s
dat aan een lier neergelaten wordt tot vlak boven de bodem – gedurende de expeditie variërend van 100 tot 1.400 meter diepte. Via een
live videoverbinding kunnen de onderzoekers
aan boord meekijken. Mienis: ‘Het is voor de
rest van de experimenten belangrijk om te weten hoe de bodem eruit ziet, want op een zanderige bodem kun je bijvoorbeeld grondmonsters nemen en een boomkor neerlaten, terwijl dat op een rotsachtige bodem onverstandig is.’ Dat blijkt een profetische uitspraak,
want enkele dagen later verliest het schip een
boomkor-sleepnet door het enige rotsachtige

De videoruimte zit vol met onderzoekers die op het puntje van hun
stoel zitten en hun enthousiasme
nauwelijks kunnen bedwingen

richeltje in de wijde zanderige omgeving te
raken.
Het video-onderzoek zelf is gestandaardiseerd
volgens bepaalde protocollen; de hopper
wordt neergelaten tot de bodem, en vervolgens twee uur lang met een snelheid van ongeveer een halve knoop langs een zo recht mogelijke lijn getrokken. Omdat de hopper geen
besturing heeft is het onmogelijk achter interessante dieren aan te gaan. Duineveld: ‘Door
de treks zo uit te voeren voorkom je bias in je
onderzoek, maar het is natuurlijk jammer als
er net een interessante vis uit het beeld verdwijnt.’ Toch is er voor ieder wat wils tijdens
deze eerste blik op de Nederlandse diepzeebo-

dem, en het gesprek brandt los zodra de zanderige vlakte in beeld komt:
‘Kijk die sporen eens. Ik denk dat we wel een
zeekomkommer gaan tegenkomen’, voorspelt
een onderzoekers. ‘Zee-egels!’, roept een ander. ‘Dan moet het wel een rijke bodem zijn.’
En dan: ‘Goh, kijk die bodemgravers eens. Wat
een omwoeling!’ De videoruimte zit vol met
toegestroomde onderzoekers die op het
puntje van hun stoel zitten en hun enthousiasme nauwelijks kunnen bedwingen. Even
later zien ze – hoe Hollands – tulpsponzen op
de af en toe imposante hellingen.

Weggesnaaid
Als de bodem geschikt is bevonden, wordt er
een lander met aas neergezet. ‘Dit is een metalen frame’, legt Duineveld uit, ‘met een paar
kleine fuiken erop, en camera’s met infraroodlampen om zonder verstoring te kunnen
zien hoe snel er vissen op het aas af komen. Die
snelheid is dan een maat voor de lokale dichtheid van de soort.’ Bij de eerste lander wordt
het grote aas na een ruim half uur weggesnaaid door een haai, terwijl de fuiken veel
kleine, en één flink grote isopode of reuzenpissebed opleveren. Latere landers schieten
ook beelden van congeralen, prikken en allerlei garnalen.
Een ander vast programmaonderdeel na de
videohopper is het nemen van bodemmonsters met de zogeheten box corer. Dit instrument graaft als een soort appelboor een stuk
zeebodem van maximaal 50 centimeter diep
uit en brengt het zo intact mogelijk aan boord.
Mienis: ‘We kijken eerst of er leven te zien is,
zoals wormen of geleedpotigen. Vervolgens is
de samenstelling van de bodem interessant,
en de snelheid van de neerslag van sedimentatie.’ Daarnaast brengt de boomkor veel leven
aan boord dat op camera niet goed te zien is,
zoals zee-egels, vissen, wormen en sponzen.
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Uiterst links: Al het leven dat aan
boord wordt gehaald, zoals dit nog
niet op naam gebrachte slakje, wordt
met handschoenen aangepakt zodat
er geen menselijk dna op komt.
Links: Het onderzoeksschip de RV
Pelagia in de haven van Philipsburg,
Sint Maarten.
Rechtsboven: Als de lander met
aas na een dag op de zeebodem
weer aan boord wordt getakeld, is
het altijd dringen om te zien wat
de vangst van de dag is. De grote
gele bollen aan de bovenkant zijn
drijvers.
Rechtsmidden: Stephan van Duin
met een reuzenpissebed uit de fuik
van de lander. Meestal hadden de
isopoden hun buikje letterlijk rond
gegeten met het aas.
foto’s Stephan van Duin

De verschillende bemonsteringsmethoden
vullen elkaar dus aan, en geven een goed beeld
van de fauna op en in de zeebodem.
De onderzoekers spenderen het grootste deel
van de tijd afwisselend tussen de videohopper
en de andere bemonsteringsmethoden. Als na
twaalf dagen de laatste experimenten worden
afgerond, zijn zowel Duineveld als Mienis blij
met het resultaat. ‘We zijn natuurlijk wel die
boomkor verloren’, begint Duineveld, ‘en het
proberen hem terug te halen heeft wat vertraging opgelopen. Maar buiten dat om hebben
we eigenlijk alles kunnen doen wat we wilden.’
De meeste activiteiten waren gericht op de
noord- en zuidflank van de bank, vanwege de
zeestroming die uit het zuidoosten komt en
zich om en over de Sababank een weg naar het
noorden moet vinden. Mienis: ‘Het lijkt erop
dat de steile zuidflank wat rijker is aan leven,
vooral tussen de 100 en 500 meter diepte. En
wat ook opviel is dat het water rondom de Sababank productiever is dan het water op de berg,
als je kijkt naar bijvoorbeeld planktongroei.
We hebben natuurlijk pas een klein stukje
kunnen bekijken, maar in het thema van de
NICO-expeditie – veranderende oceanen – is
het goed dat we überhaupt een kijkje hebben
kunnen nemen. Je hebt dan in ieder geval vergelijkingsmateriaal om een eventuele verandering in deze wateren te kunnen gaan waarnemen.’
Het zijn lange dagen geweest aan boord van
het schip, maar de onderzoekers en ook de bemanning kijken terug op een geslaagde twee
weken, met een positieve én productieve sfeer.
Toch begint het nu eigenlijk pas; voor Duineveld, Mienis en hun collega’s zal het verwerken
van alle monsters en videobeelden nog maanden in beslag nemen.
Deze reportage is gebaseerd op de persreis die de
journalist op uitnodiging van het NIOZ heeft
gemaakt.

Rechtsonder: Zelfs het uitzoeken van
100 kilo vangst van de boomkor kan
uren duren. Bij een deel van de vele
zeesterren, vissen, kreeften, koralen
en sponzen wordt dna afgenomen,
en er gaan een paar exemplaren mee
voor nauwkeurige determinatie.

Schoon schip maken
De twee weken die in het teken
staan van de diepzee rond Sababank staan niet helemaal op
zichzelf. De gehele reis van de RV
Pelagia duurt een ruim half jaar,
en is de NICO-expeditie gedoopt;
Netherlands Initiative Changing
Oceans. De reis, die is opgedeeld
in thematische etappes, begon in
december op Texel en kwam via
de Canarische eilanden en Curaçao bij de Sababank terecht,
waar deze reportage over gaat.
Hierna vertrekt het schip noordwaarts richting de Golf van
Mexico en komt via Ierland weer
terug. Er zijn experimenten en
metingen die de hele periode lopen, maar de meeste onderzoekers zijn maar enkele weken aan
boord voor hun eigen deel.

Molensteen
De Pelagia was tot een jaar of vijf
geleden nog een financiële molensteen om de nek van het
NIOZ, en het scheelde niet veel of
het instituut had het schip van
de hand moeten doen. Henk
Brinkhuis, directeur van het
NIOZ, legt uit wat er veranderd
is: ‘Door de crisis was er weinig
financiering en waren we genoodzaakt de Pelagia ook te verhuren aan externe partijen.
Maar mede door het succes van
de NICO-expeditie is NWO nu
gemotiveerd om de Pelagia volledig voor de wetenschap te fi-

nancieren, en ook bij het NIOZ is
er na de reorganisatie meer geld
beschikbaar.’
Hoewel de exploitatie nu dus
goed gaat, is het dertig jaar oude
vlaggenschip zelf wel toe aan
vervanging. Wouter Kruijt is
daar als projectleider vlootvernieuwing voor het NIOZ mee bezig, en over ongeveer anderhalf
jaar moet het startschot gegeven
worden voor de bouw van de
‘nieuwe Pelagia.’ Kruijt: ‘Het
nieuwe schip wordt iets groter
dan de huidige Pelagia, krijgt
een groter werkdek, ruimte voor
een groter aantal wetenschappers en uiteraard state-of-the-art
voorzieningen zoals een clean
lab voor chemische en biologische werkzaamheden. Daarnaast vinden we het belangrijk
om in het ontwerp zaken mee te
nemen als door wind geassisteerde aandrijving en de beperking van emissies en onderwatergeluid.’
Een nieuwe benadering voor het
toekomstige schip is dat het gebruikt kan worden als broedplaats voor innovaties uit het
bedrijfsleven en technische universiteiten. Brinkhuis: ‘We willen het schip zo opzetten dat het
mogelijk wordt om bijvoorbeeld
na een paar jaar een nieuw type
motor te plaatsen en zo het testen daarvan voor een industriële
partner mogelijk te maken.’

