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The NICO expedition – Netherlands  Initiative Changing Oceans – 

was a  l arge-scale,  multidisciplinary scientific cruise from 

 December 2017 until August 2018. 

Its aims: to strengthen the marine science community, to 

 investigate important  marine science questions, and to connect 

marine knowledge of our changing oceans to society:  

policy makers, ngo’s, industry and the general public.

NICO expedition was organised by NIOZ Royal Netherlands 

 Institute for Sea Research and NWO. NIOZ is part of the institute 

o rganization of NWO, in cooperation with Utrecht University.
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De NICO expeditie – Netherlands Initiative 

Changing Oceans – was een grootschalige, 

multidisciplinaire wetenschappelijke expe-

ditie van december 2017 tot augustus 2018

Het heeft als doel belangrijke mariene 

 onderzoeksvragen onder de loep te nemen, de 

Nederlandse gemeenschap van mariene weten-

schappers te versterken en beleidsmakers, 

industrie en het grote publiek op de hoogte 

te houden van de actuele wetenschappelijke 

kennis over onze veranderende oceanen.

NICO expeditie werd georganiseerd door 

NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor 

 Onderzoek der Zee en NWO. NIOZ is onderdeel 

van institutenorganisatie NWO-I in samen-

werking met Universiteit Utrecht. 



On 29 November 2018, Royal NIOZ and NWO organised a   

post-cruise meeting of the national, multidisciplinary expedition 

“Netherlands Initiative Changing Oceans” (acronym NICO).  

The meeting provided an overview of all key research questions 

during the 12-leg expedition.
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About 70 researchers and students came to The Hague to discuss 

their initial observations and findings. The overarching research 

theme that connected all of these studies was how changing 

conditions are impacting life in the oceans.

The ocean is an essential buffer for worldwide CO2 emissions and 

harbours a unique but vulnerable marine biodiversity, and with 

the changing climate, it is vital we obtain a good understanding 

of how the oceans work. In December 2017, 156 researchers and 

students therefore started on the NICO expedition. The voyage 

along five Atlantic and Caribbean ocean provinces was divided 

into 12 legs, and each leg had its own research themes. These 

ranged from seafloor samples for climate research to viruses, 

from coral reefs to whales, and from underwater noise caused by 

shipping to deep-sea mining and the testing of new maritime 

technology.

BACKGROUND
The idea for the expedition was hatched in mid-2017 when NIOZ 

and NWO made the research vessel the Pelagia available “free of 

charge” to the Dutch public and private sectors with an open 

invitation: share your ideas with us. Research proposals came 

from universities, research institutes, industry, TO2 institutes 

(applied research), NGOs (such as Ocean Cleanup) and the Dutch 

Ministry of Defence (mapping service).

An independent committee, led by Prof. Jack Middelburg (Utre-

cht University), determined the feasibility and scientific value of 

all proposals submitted and brought those parties together. 

Nearly all of the research proposals could be incorporated in the 

expedition. This eventually gave rise to an expedition plan that 

accommodated 40 different research proposals. Researchers only 

had to organise their own funding for the research. NIOZ and 

NWO took care of the logistics.

UNIQUE CHARACTER
One unique aspect of the expedition was the participation of 

M.Sc. students. Prof. Corina Brussaard (University of Amsterdam 

and NIOZ) came up with the student programme. ‘The idea was 

to give the future generation of marine and maritime 

NICO POST-CRUISE MEETING: 

THE HARVEST 
OF 7 MONTHS 
OF OCEAN 
RESEARCH 

Circa zeventig wetenschappers en studenten 

waren naar Den Haag gekomen om hun aller-

eerste observaties en bevindingen te delen. 

Het centrale onderzoeksthema dat alle 

onderzoeken verbond, was de impact van de 

veranderende omstandigheden op het leven in 

de oceanen.

De oceaan is een belangrijke buffer voor 

de wereldwijde CO2-uitstoot en herbergt een 

unieke maar kwetsbare mariene biodiversi-

teit. Met het veranderende klimaat is het 

van levensbelang dat we goed leren begrij-

pen hoe de oceanen werken. In december 2017 

begonnen 156 wetenschappers en studenten 

daarom aan de NICO-expeditie. De reis langs 

vijf Atlantische en Caraïbische oceaanpro-

vincies werd verdeeld in twaalf etappes en 

elke etappe had zijn eigen onderzoeksthe-

ma’s. Deze varieerden van zeebodemmonsters 

voor klimaatonderzoek tot virussen, van 

koraalriffen tot walvissen, en van geluids-

overlast door scheepvaart tot diepzeemijn-

bouw en het testen van nieuwe maritieme 

technologie. 

Achtergrond

Het idee voor de expeditie kreeg medio 2017 

vorm, toen NIOZ en NWO het onderzoeksschip 

de Pelagia ’gratis’ aan de hele BV Neder-

land ter beschikking stelden met daarbij 

een open uitnodiging: kom maar met ideeën. 

Er kwamen onderzoeksvoorstellen vanuit de 

universiteiten, onderzoeksinstituten, het 

bedrijfsleven, de TO2-instellingen (toe-

gepast onderzoek), ngo’s (zoals The Ocean 

Cleanup) en Defensie (karteringsdienst). 

Een onafhankelijke commissie, onder leiding 

van hoogleraar Jack Middelburg (Universi-

teit Utrecht), bepaalde de haalbaarheid en 

wetenschappelijke waarde van alle voor-

stellen en bracht die partijen bij elkaar. 

Bijna alle onderzoeksvoorstellen zijn inge-

past in de expeditie. Zo kwam er uiteinde-

lijk een vaarschema dat veertig verschil-

lende onderzoeksvoorstellen accommodeerde. 

De deal daarbij was dat onderzoekers alleen 

hun eigen financiering voor het onderzoek 

hoefden te regelen. NIOZ en NWO verzorgden 

het logistieke gebeuren.

Uniek karakter

Een van de bijzondere aspecten van de expe-

ditie was dat ook MSc-studenten mee moch-

ten varen. Hoogleraar Corina Brussaard (UvA 

NICO post-cruise meeting: de oogst van  

7 maanden oceaanonderzoek 

Op 29 november 2018 organiseerden NIOZ en 

NWO een post-cruise meeting van de natio-

nale, multidisciplinaire expeditie Nether-

lands Initiative Changing Oceans (kortweg 

NICO). De bijeenkomst gaf een overzicht van 

alle onderzoeksvragen die centraal stonden 

tijdens de expeditie van twaalf etappes.
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That is indeed the case. In the coming period, efforts will be made 

to optimise the data management around the NICO expedition. 

A critical note from the researchers was that because of the short 

time notice for this expedition, it was often not possible to 

obtain enough funding for sample analysis. There was a general 

consensus that a potential second NICO expedition should have 

better funding options for the actual research and sample analy-

ses, which could (partly) be obtained if the expedition is 

announced earlier with a longer period to submit proposals.  

A voice from the audience: ‘That is a point for improvement if a 

NICO II is organised.’

SPIN-OFF
As a result of the multidisciplinary character of the expedition, 

researchers were able to exchange ideas and learn from each 

other. ‘Exactly the purpose of this NICO expedition’, says NIOZ 

director Henk Brinkhuis. He summarises the importance of the 

expedition as follows: ‘The NICO expedition plays an important 

role in firmly putting ocean research back on the Dutch national 

agenda. An important spin-off of the expedition is the NICO com-

munity that has arisen from the multidisciplinary cooperation. 

People from different organisations now know each other. The 

community can serve as a bottom-up platform for national col-

laboration. Furthermore, it is a point of contact for the ministries 

and the top sectors involved with marine and maritime science.’

FOLLOW-UP
A big question on the minds of all researchers: will there be a 

follow-up to the NICO expedition? Henk Brinkhuis: ‘Obviously 

you cannot simply take to the sea for seven months and come 

back thinking that you know just about everything there is to 

know. Ocean research is a long-term and continuous process. 

Note that it is still vastly understudied! Together with NWO, we 

are therefore discussing possibilities for long-term, seagoing 

research. We aim to do that via two trajectories, namely 

 traditional large research projects (funded, for example, from EU 

programmes or by government ministries) and short-term expe-

ditions like NICO. This is because expeditions like NICO are impor-

tant for the entire Dutch marine and maritime community.’

researchers a unique opportunity to join the expedition. 

Within three weeks we had received 110 letters from eligible 

students (currently involved in an M.Sc. programme in which 

sea research plays a role), covering all major disciplines and 

eight national universities. In the end, 22 master students 

could join the expedition. They will soon complete their stud-

ies, and then they will have an advantage because of the 

oceanographic research experience they gained. The student 

programme is definitely a fantastic spin-off of the NICO 

expedition.

Another unique aspect of this endeavour was that new collabo-

rations of researchers from different disciplines – marine geolo-

gists, (micro)biologists, chemists, physicists, ornithologists, 

biogeochemists as well as water engineering, law and manage-

ment – were formed on a small and larger scale. Besides stu-

dents and researchers, journalists, writers, movie producers, 

photographers and an ocean composer joined the expedition. 

The multidisciplinary collaboration did not go unnoticed: 186 

media productions appeared about the expedition (articles, 

radio and TV broadcasts) distributed across 50 different plat-

forms. Or as NIOZ director Henk Brinkhuis put it: ‘The NICO 

expedition has clearly brought ocean research to the attention 

of the general public and policymakers!’.

FROM SAMPLES TO DATA 
After a voyage of 7 months, the expedition ended on 28 July 

2018. The hundreds of water and sediment samples collected in 

the freezers and refrigerators of the Pelagia now lie in the labs 

of the collaborating institutes and universities, ready to be ana-

lysed. In this regard, the Pelagia has proved to be something of 

a scientific treasure ship since the multidisciplinary, open 

approach of the NICO expedition will soon provide a wealth of 

knowledge. 

During the post-cruise meeting, some researchers had questions 

about further collaboration and the sharing of samples. ‘The 

samples could also be interesting for other people who were not 

on board, for example, for preparing new research proposals. Is 

there a way in which we can share the samples and data?’  

samenwerking en over het delen van 

monsters.“De monsters kunnen immers ook 

interessant zijn voor andere mensen die 

niet aan boord zijn geweest, bijvoorbeeld 

ter voorbereiding van nieuwe onderzoeks-

voorstellen. Is er een manier waarop we 

monsters en data kunnen delen?” Dat blijkt 

inderdaad het geval. De komende tijd wordt 

er verder gewerkt aan het optimaliseren van 

het datamanagement rond de NICO-expeditie. 

Een kritische noot van de onderzoekers 

betreft het feit dat het, door het korte 

tijdsbestek waarin de expeditie werd aan-

gekondigd, vaak niet mogelijk was om vol-

doende financiering voor de analyse van 

monsters te regelen. Er was een algemene 

consensus dat er voor een mogelijke tweede 

NICO-expeditie betere financieringsmoge-

lijkheden nodig zijn voor het eigenlijke 

onderzoek en monsteranalyse, wat deels te 

realiseren is door een eerdere aankondiging 

en daardoor meer tijd voor indiening van 

voorstellen. Geluid uit de zaal: ”Dat is 

een verbeterpunt als er een NICO-II wordt 

georganiseerd.”

Spin-off

Door het multidisciplinaire karakter van de 

expeditie konden de onderzoekers ideeën uit-

wisselen en van elkaar leren. “Daar was het 

juist om te doen bij deze NICO-expeditie,” 

zegt NIOZ-directeur Henk Brinkhuis. Hij vat 

het belang van de expeditie als volgt samen: 

“De NICO-expeditie speelt een belangrijke 

rol om het oceaanonderzoek voor Nederland 

weer op de nationale agenda te krijgen. 

Belangrijke spin-off van de expeditie is 

ook de NICO-community die uit de multidis-

ciplinaire samenwerking is ontstaan. Men-

sen van verschillende organisaties kennen 

elkaar nu. De community kan prima dienen 

als een bottom-up platform voor nationale 

samenwerking. Daarmee kan het ook meteen 

fungeren als aanspreekpunt voor de ministe-

ries en de topsectoren die bij mariene en 

maritieme wetenschap betrokken zijn.” 

Vervolg

Een grote vraag die alle onderzoekers bezig-

houdt: komt er een vervolg op de NICO-expe-

ditie? Henk Brinkhuis: “Je kunt niet zeg-

gen: we gaan even zeven maanden de zee op 

en wanneer we terugkomen, dan weten we alles 

wat er te weten valt. Oceaanonderzoek is een 

langjarig en voortdurend proces. Bedenk wel 

en NIOZ) is de initiatiefnemer van het pro-

gramma: “Het idee was om de toekomstige 

generatie mariene en maritieme onderzoe-

kers een unieke kans te geven om mee te 

gaan op expeditie. Binnen drie weken kregen 

we 110 brieven van in aanmerking komende 

masterstudenten (momenteel student aan een 

MSc-opleiding waarbij zeeonderzoek een rol 

speelt) uit alle voornaamste vakgebieden en 

afkomstig van acht nationale universitei-

ten. Uiteindelijk konden er 22 masterstu-

denten mee aan boord. Ze zijn bijna klaar 

met hun studie en hebben dan al een voor-

sprong, omdat ze ervaring hebben met oce-

anografisch onderzoek. Het studentenpro-

gramma is alvast een mooie spin-off van de 

NICO-expeditie.” 

Een ander uniek aspect van deze expedi-

tie waren de nieuwe klein- en grootscha-

lige samenwerkingsverbanden die ontstonden 

tussen onderzoekers van verschillende vak-

gebieden– zowel mariene geologen, (micro)

biologen, chemici, fysici, ornithologen en 

biogeochemici als wetenschappers op het 

gebied van waterbouwkunde, waterrecht en 

watermanagement. Naast studenten en weten-

schappers waren er journalisten, schrij-

vers, filmproducenten, fotografen en een 

oceaancomponist aan boord. De multidisci-

plinaire samenwerking bleef niet onopge-

merkt: over de expeditie zijn 186 media-

producties verschenen (artikelen, radio- en 

televisie-uitzendingen) verspreid over 

vijftig verschillende platformen. Of zoals 

NIOZ-directeur Henk Brinkhuis het onder 

woorden bracht: “De NICO-expeditie heeft 

oceaanonderzoek op de kaart gezet bij het 

grote publiek en beleidsmakers.”

Van monsters naar data

Na een reis van zeven maanden kwam de expe-

ditie op 28 juli 2018 ten einde. De hon-

derden water- en sedimentmonsters die ver-

zameld werden in de vriezers en koelkasten 

van de Pelagia liggen ondertussen in de labs 

van de samenwerkende instituten en univer-

siteiten, klaar om geanalyseerd te worden. 

Zo op het oog had de Pelagia veel weg van 

de wetenschappelijke zilvervloot. De mul-

tidisciplinaire, open aanpak van de NICO-

expeditie levert straks immers een schat 

aan kennis op.

Tijdens de post-cruise meeting hadden som-

mige onderzoekers vragen over de verdere  
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NEW RESEARCH VESSEL
The Pelagia is 27 years old and needs to be replaced. Without a 

national ocean-going research vessel, there will be no sustaina-

ble future for Dutch sea research (and consequently no following 

editions of NICO). The Dutch scientific marine research and the 

Dutch maritime sector both belong to the international top. 

Such a top position can only be maintained if the necessary 

investments in the seagoing infrastructure are made.

Currently, NWO and NIOZ, together with the Top Sector Water 

and Maritime, are making plans for a new Dutch research vessel. 

The plans have now reached the design phase. The new ship will 

be larger than the Pelagia and so capable of sustaining the cur-

rent developments in seagoing research and accommodating 

more researchers on board. The new ship will be emission-free 

from 2030 onwards. Researchers are contributing ideas, and fleet 

coordinator Wouter Kruijt as well as the National Marine Facili-

ties (NMF) are making sure that all input is reviewed and taken 

into account where possible. •

dat het nog steeds een enorm onderbelicht 

onderzoeksgebied is! Daarom zijn we samen 

met NWO aan het nadenken over de mogelijkhe-

den voor zeeonderzoek op de lange termijn. 

De wens is om dat via twee sporen te doen: 

zowel via het spoor van de gebruikelijke 

grote onderzoeksprojecten die bijvoorbeeld 

gefinancierd worden vanuit EU-programma’s 

of door de ministeries, en via korte termijn 

expedities à la NICO. Dit vanwege het belang 

van deze aanpak voor de hele Nederlandse 

mariene en maritieme community.” 

Nieuw onderzoeksschip

De Pelagia is 27 jaar oud en moet worden 

vervangen. Zonder een nationaal oceaanwaar-

dig onderzoeksschip heeft Nederlands zeeon-

derzoek geen duurzame toekomst (en dus geen 

toekomstige NICO-expedities). Het Neder-

landse wetenschappelijk mariene onderzoek 

en de Nederlandse maritieme sector maken 

beide deel uit van de internationale top. 

Een dergelijke toppositie kan alleen wor-

den gehandhaafd als de nodige investerin-

gen in de zeewaardige infrastructuur wor-

den gedaan.

Momenteel zijn NWO en NIOZ samen met de 

Topsector Water & Maritiem plannen aan het 

maken voor een nieuwe Nederlandse onder-

zoeksvloot. De plannen zijn ondertussen 

gevorderd tot de designfase. Het nieuwe 

schip wordt groter dan de Pelagia om de 

huidige ontwikkelingen in zeeonderzoek 

te kunnen ondersteunen en meer onderzoe-

kers aan boord te kunnen huisvesten. Het 

nieuwe schip zal vanaf 2030 bovendien vol-

ledig emissievrij zijn. Onderzoekers dra-

gen ideeën aan en vlootcoördinator Wouter 

Kruijt en de Nationale Mariene Faciliteiten 

(NMF) zorgen dat alle input wordt geëvalu-

eerd en, waar mogelijk, in de plannen wordt 

meegenomen. 
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A MULTIDISCIPLINARY 
MARINE SCIENCE CRUISE
DEC 2017 - JULY 2018

22,343 NAUTICAL MILES 5 OCEAN PROVINCES
7 MONTHS AT SEA
20 RESEARCH ORGANISATIONS
40 RESEARCH QUESTIONS
156 SCIENTISTS AND STUDENTS
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1 Texel – Las Palmas

2 Las Palmas – Willemstad

3 The Caribbean Region – Lesser Antilles

4 The Caribbean region – Saba Bank

5 Sint Maarten – Sint Maarten

6 Sint Maarten – Sint Maarten

7 Sint Maarten – Nassau

8 Nassau – Galway

9 Galway – Texel

10 Texel – Amsterdam

11 Texel – Horta

12 Horta –Terceira
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11
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9 10

24 5 6
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From 13 to 27 December 2017,  

the Pelagia cruised from Texel to Las 

Palmas. On board were researchers 

from Utrecht University, VU 

Amsterdam and NIOZ.
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climate. Proxies (derived indicators) are used to convert these 

new measurement values into historical data about the climate. 

During leg 1 of the NICO expedition, new geochemical proxies 

were sought.

Inigo Müller (Utrecht University): ‘Our reconstruction of the past 

is based on the relationship between three values: the oxygen 

isotope 18Obenthic, the ice volume and the temperature of the 

seawater. For the reconstruction of historical seawater tempera-

tures, we need to measure the ratio of oxygen isotopes, more 

specifically the fossil foraminifera (microfossils) in the sediment.

We have discovered that measuring the 13C-18O ratio provides 

the most reliable proxy (derived indicators) for our reconstruc-

tion of seawater temperatures in the past. Analysing the 13C-

18O ratio in the samples gives us an indirect way of solving the 

equation oxygen isotope, ice volume and seawater, and that 

solution gives us the historical data we need. During the  

NICO expedition, our question was: can we actually find these 

relationships in the current seawater? And subsequently: can we 

use our drill cores to produce a historical reconstruction of the 

climate?’ •

Leg 1 was the start of an overarching Trans-Atlantic research pro-

gramme into different organisms in the deep sea. Also during 

this leg, sediment cores were taken from the Atlantic seafloor 

that will be used to reconstruct the climate in the past. Such 

reconstructions enable researchers to make better predictions 

about the climate of the future.

RESEARCH THEMES
Leg 1 was part of the three-leg research programme into the 

consequences of changing conditions in the Atlantic Ocean. Dur-

ing legs 1, 2 and 8, samples were taken for overarching research 

into foraminifera (eukaryotic single-cell organisms with an exter-

nal calcium carbonate skeleton), dinoflagellates (algae, plank-

ton), pteropods (sea snails) and organic compounds. Throughout 

the entire leg, water samples were also taken at various depths. 

These were scanned for the parameters temperature, salinity, 

density and nutrients.

INITIAL RESULTS AND FINDINGS
Besides this overarching research, sediment cores were taken 

from the sea floor at various locations between Texel and Las 
 Palmas. These samples will be used to reconstruct the prehistoric 

LEG 1: TEXEL – 
LAS PALMAS

Etappe 1: Texel – Las Palmas

Van 13 tot en met 27 december 2017 voer de 

Pelagia van Texel naar Las Palmas. Aan boord 

waren onderzoekers van de Universiteit 

Utrecht, de Vrije Universiteit Amsterdam 

en het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut 

voor Onderzoek der Zee.

Etappe 1 was het begin van een overkoepelend 

trans-Atlantisch onderzoeksprogramma naar 

verschillende organismen in de diepzee. 

Daarnaast werden er sedimentkernen genomen 

uit de Atlantische zeebodem bedoeld om het 

klimaat uit het verleden te reconstrueren. 

Op die manier kunnen wetenschappers betere 

voorspellingen doen over het klimaat van de 

toekomst.

Onderzoeksthema’s

Etappe 1 maakte deel uit van een weten-

schappelijk drieluik gericht op onderzoek 

naar de gevolgen van veranderende omstan-

digheden in de Atlantische Oceaan. Tijdens 

etappe 1, 2 en 8 zijn monsters genomen voor 

overkoepelend onderzoek naar foraminife-

ren (eukaryotische eencelligen met een uit-

wendig kalkskelet); dinoflagellaten (alg-

jes, plankton); pteropoden (zeeslakken) en 

organische verbindingen. Gedurende de hele 

etappe zijn er ook watermonsters genomen 

op verschillende dieptes. Deze zijn gescand 

op de parameters temperatuur, zoutgehalte, 

dichtheid en nutriënten. 

Eerste resultaten en bevindingen

Naast dit overkoepelende onderzoek zijn op 

verschillende plekken tussen Texel en Las 

Palmas sedimentkernen genomen van de zee-

bodem. Die monsters dienen voor de recon-

structie van het klimaat in de prehistorie. 

Voor het vertalen van nieuwe meetwaarden 

in sediment naar historische data over het 

klimaat worden ‘proxies’ (afgeleide indi-

catoren) gebruikt. Tijdens etappe 1 van de 

NICO-expeditie werd er gezocht naar nieuwe 

geochemische proxies. 

Inigo Müller (Universiteit Utrecht): “Om 

het verleden te kunnen reconstrueren wer-

ken we met het verband tussen de benthi-

sche zuurstofisotoop 18O, het ijsvolume en 

de temperatuur van het zeewater. Om de tem-

peratuur van het zeewater in het verleden 

te kunnen reconstrueren, moeten we de ver-

houdingen van zuurstofisotopen meten in het 

sediment. Om precies te zijn: in de fossiele 

foraminiferen (microfossielen) die in het 

sediment zitten.” 

“We hebben ontdekt dat we daarvoor het 

beste de 13C-18O-verhouding kunnen bepa-

len als betrouwbare proxy (afgeleide indi-

cator) voor de temperatuur van het zeewater 

in het verleden. Door de 13C-18O-verhou-

ding te analyseren in de monsters hebben 

we een indirecte sleutel in handen om de 

vergelijking (zuurstofisotoop, ijsvolume en 

zeewatertemperatuur) te kunnen oplossen. De 

vraag tijdens de NICO-expeditie was: kunnen 

we deze relaties ook daadwerkelijk terug-

vinden in het huidige zeewater? En vervol-

gens: kunnen we onze boorkernen toepassen 

voor de historische reconstructie van het 

klimaat?”
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Leg 2 was the longest leg of the NICO 

expedition. During the trip from 

Las Palmas to Curaçao, the Pelagia 

remained north of the equator so that 

it could cruise via the mid-Atlantic Ridge 

towards the coast of Central America.
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(e-DNA), which is the DNA traces all animals leave behind in the 

water in the form of mucus, scales or faeces. Fluxes of particles 

and nutrients in the ocean were also investigated.

Chief scientist Frank Peeters (VU Amsterdam): ‘The research into 

the vertical spread of plankton (including growth stages) should 

give us insights into the consequences of global warming, acidi-

fication and falling oxygen levels in the oceans. For example, in 

legs 1, 2 and 8, sea snails and foraminifera with a calcium skele-

ton were investigated. How does ocean acidification affect these 

calcium shells? Where exactly do younger and older sea snails 

live?

INITIAL RESULTS AND FINDINGS
The initial findings indicate that younger sea snails live in the sur-

face water during the day and night and so are continuously 

exposed to acidification. The effect of food on calcification was 

investigated as well as the depth at which the organisms lived. 

From this information, conclusions can be drawn about how sen-

sitive the foraminifera are to changes in temperature or ocean 

acidification.’ 

The plan was to investigate the ocean floor near the Amazon 

basin, but due to bad weather, the expedition was re-routed to 

the coast off Suriname. On board were researchers from the Uni-

versity of Amsterdam, Utrecht University, VU Amsterdam and 

Naturalis Biodiversity Center and NIOZ.

During the second leg, samples were taken for overarching 

research into foraminifera (eukaryotic single-cell organisms with 

an external calcium carbonate skeleton), dinoflagellates (marine 

plankton), pteropods (sea snails) and organic compounds. 

Throughout the entire leg, samples were taken at different 

depths that were subsequently scanned for temperature, salinity, 

density and nutrients.

RESEARCH THEMES
Between Las Palmas and Willemstad, the focus was geological-

climatological research into shifting monsoon systems and dust 

fluxes from the Sahara. However, biological research was also 

carried out into the spread and growth of sea snails, megafauna 

(birds, flying fish, dolphins and whales) and environmental DNA 

LEG 2: LAS PALMAS 
– WILLEMSTAD

Etappe 2: Las Palmas - Willemstad

Etappe 2 was de langste etappe van de NICO-

expeditie. Tijdens de reis van Las Palmas naar 

Curaçao bleef de Pelagia ten noorden van de 

evenaar, om via de Mid-Atlantische Rug rich-

ting de kust van Centraal-Amerika te koersen. 

Het plan was om daar de oceaanbodem bij de 

Amazone te onderzoeken, maar vanwege slecht 

weer werd de expeditie verlegd naar de kust 

van Suriname. Aan boord waren onderzoekers 

van de Universiteit van Amsterdam, Univer-

siteit Utrecht, Vrije Universiteit Amster-

dam, Naturalis Biodiversity Center en NIOZ 

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onder-

zoek der Zee. 

Ook in deze tweede etappe zijn monsters 

genomen voor onderzoek naar foraminiferen 

(eukaryote eencelligen met een uitwendig 

kalkskelet), dinoflagellaten (marien plank-

ton), pteropoden (zeeslakken) en organische 

verbindingen. Gedurende de hele etappe wer-

den er watermonsters genomen op verschil-

lende dieptes, die vervolgens gescand wer-

den op temperatuur, zoutgehalte, dichtheid 

en nutriënten. 

Onderzoeksthema’s

Tussen Las Palmas en Willemstad ging het 

om geologisch-klimatologisch onderzoek naar 

verschuivende moessonsystemen en stoffluxen 

uit de Sahara. Maar ook om biologisch onder-

zoek naar de verspreiding en groei van zee-

slakken, megafauna (vogels, vliegende vis-

sen, dolfijnen en walvissen) en om e-DNA, 

de DNA-sporen die alle dieren via slijm, 

schubben of uitwerpselen in het zeewater 

achterlaten. Ook werd er onderzoek gedaan 

naar fluxen van deeltjes en nutriënten in 

de oceanen. 

Hoofdonderzoeker Frank Peeters (Vrije Uni-

versiteit Amsterdam): “Het onderzoek naar 

de verticale verspreiding van plankton 

(inclusief groeistadia) moet inzicht geven 

in de gevolgen van de opwarming, verzuring 

en zuurstofafname in de oceaan. Zo was er in 

etappe 1, 2 en 8 onderzoek naar zeeslakken 

en foraminiferen met een kalkskelet. Wat 

is de invloed van oceaanverzuring op deze 

kalkschaaltjes? Waar leven de jongere en de 

oudere zeeslakken precies?”

Eerste resultaten en bevindingen

“De eerste bevindingen duiden erop dat de 

jongere zeeslakken dag en nacht in het 

oppervlaktewater zijn, en dus continu wor-

den blootgesteld aan verzuring. Ook het 

effect van voedsel op de calcificatie is 

onderzocht, evenals de diepte waarop de 

organismen zich bevinden. Daaruit kunnen 

dan conclusies worden getrokken, bijvoor-

beeld over de vraag in hoeverre de forami-

niferen gevoelig zijn voor veranderingen in 

temperatuur of voor verzuring van de oce-

aan?”

“Hiernaast was er een biologisch onderzoek 

gericht op (mega)fauna: het ging om visu-

ele observaties, dus tellingen van vogels, 

vissen en zoogdieren. Onderzoekers zaten 

daarvoor 12 uur per dag op het dak van de 

Pelagia. Dat gebeurde gelijktijdig met mon-

stername voor onderzoek naar e-DNA (envi-

ronmental DNA) en vis-DNA. Waar mogelijk 

werden er parallel aan de faunaobservaties 

ook e-DNA-monsters genomen om te kijken 

naar dwarsverbanden. Een van de doelen van 

het onderzoek is om er aan de hand van e-DNA 

achter te komen wat er op bepaalde plekken 

in het water van de oceaan zit. 

Ook werd er water uit het diepste deel van 

de oceaan omhoog gehaald om te kijken of 

er nuttige schimmels leven. Denk aan toe-

passingen in de gezondheidszorg. Misschien 
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air movements in the vicinity of the equator drive the rainfall. 

The ITCZ is not only shifting with the seasons but also over time. 

A long-term topographical shift is visible in the geological 

archives of the seafloor. This also applies off the coast of Suri-

name, where we examined sediments. These observations 

revealed that in the most recent part of history, Suriname was 

relatively dry. Initial results reveal that 60,000 to 20,000 years 

ago, Suriname was far wetter.

It has also become apparent that the tropical rain zone itself is 

shifting too. We already knew that Venezuela and the Antilles 

are becoming drier. However, the fact that Suriname is now 

becoming wetter points to a south-west shift of the rain zone. 

These observations are also important for the climate in Europe, 

although it is still too early to draw definite conclusions because 

we have not finished putting the puzzle together.’ •

 

komt het nieuwe antibioticum wel uit de 

 oceaan.”

De geologen aan boord onderzochten tijdens 

de tweede etappe vooral stoffluxen. “Heeft 

het stof uit de Sahara bijvoorbeeld invloed 

op het leven in de oceaan? Neemt het stof 

nutriënten mee, en beïnvloedt het daardoor 

processen als eutrofiëring? Daar waar er 

stof in de atmosfeer zat, zijn tegelijker-

tijd ook weer DNA-monsters genomen. De eer-

ste resultaten zijn bekend: er is inderdaad 

DNA teruggevonden in monsters waar stof 

aanwezig was.”

Maar de meest bijzondere vondst tijdens 

deze etappe was toch wel de ontdekking van 

een nog onbekende dode vulkaan op de oce-

aanbodem. Die werd met behulp van de multi-

beam (een apparaat dat de bodem scant) ont-

dekt. “De vulkaan is niet meer actief. De 

sedimenten in de krater zijn goed bewaard 

gebleven. We hebben een boring gezet in de 

met sediment opgevulde krater, en die laat 

maar liefst 500.000 jaar klimaatgeschiede-

nis zien.”

“De eerste resultaten duiden erop dat er 

tijdens de meest recente ijstijd veel meer 

stof uit de Sahara in de atmosfeer aanwezig 

was. Mogelijk heeft dat stof een relatie met 

de CO2-kringloop. Meer stof zorgt voor meer 

voedingsstoffen in de oceaan, dit leidt tot 

meer productie van organische stof en daar-

door meer onttrekking van CO2.”

Ten slotte was er onderzoek naar het ver-

schuivende regenvalpatroon in de tropen. 

“De tropische zones waar het intens regent 

heten ook wel de intertropische convergen-

tiezones (ITCZ). Het gaat om de zone met 

stijgende luchtbewegingen in de buurt van de 

evenaar als drijvende kracht achter regen-

val. De ITCZ verschuift niet alleen met de 

seizoenen, maar ook in de loop der tijd. Er 

is een topografische verschuiving over de 

lange termijn zichtbaar in de geologische 

archieven van de zeebodem. Ook voor de kust 

van Suriname, waar we hebben gekeken naar 

sedimenten. Daaruit blijkt dat Suriname in 

het meest recente deel van de geschiedenis 

relatief droog is geweest. Uit de eerste 

resultaten blijkt dat Suriname 60.000 tot 

20.000 jaar geleden veel natter was. 

Ook blijkt dat de tropische regenzone zelf 

aan het verschuiven is. We wisten al dat 

Venezuela en de Antillen droger worden. 

Maar dat Suriname nu natter blijkt te worden 

duidt op een zuidwaartse verschuiving van 

de regenzone. Deze waarnemingen zijn ook 

van belang voor het klimaat in Europa. Het 

is nog te vroeg om definitieve conclusies 

te trekken, want de puzzel is nog niet af.”

‘Biologists also investigated the megafauna by counting birds, 

fish and mammals. The researchers sat on the roof of the Pelagia 

for 12 hours per day to make these counts. At the same time, 

samples were taken for research into environmental DNA 

(e-DNA) and fish DNA. Where possible, e-DNA samples were also 

taken at the same time as the fauna observations to see whether 

there were any correlations between the two. One of the 

research aims is to use e-DNA to discover what is present at cer-

tain locations in the ocean water.

Water from the deepest part of the ocean was also pulled up to 

see whether useful fungi lived there. Such fungi could be used in 

healthcare. In the future, a new antibiotic might come from the 

ocean.’

During the second leg, the geologists onboard mainly investi-

gated the dust fluxes. ‘For example, does dust from the Sahara 

influence life in the ocean? Does the dust bring nutrients with it 

and consequently influence processes like eutrophication? Where 

dust was found in the atmosphere, DNA samples were also taken 

at the same time. The first results are known: DNA was indeed 

found in the samples where dust was present.’

However, the most unusual finding during this leg was the dis-

covery of an unknown extinct volcano on the ocean floor. It was 

found with the help of a multibeam, a device that scans the 

ocean floor. ‘The volcano is no longer active. The sediments in 

the crater have been well preserved. We took a core sample of 

the sediment-filled crater, and that reveals no less than 500,000 

years of climate history.

The first results indicate that during the last ice age far more dust 

from the Sahara was present in the atmosphere. That dust might 

have a relationship with the CO2 cycle. More dust means more 

nutrients in the ocean, which results in higher production of 

organic substances and consequently more removal of CO2.’

Finally, research was done into the shifting rainfall patterns in 

the tropics. ‘Tropical zones where it rains intensely are called 

inter-tropical convergence zones (ITCZ). In such a zone, the rising 
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From 25 January to 2 February 2018,  

the Pelagia cruised between 

Willemstad, the capital of Curaçao, 

and Oranjestad, the capital of Aruba. 

On board were researchers from the 

University of Amsterdam, Wageningen 

Marine Research, Delft University of 

Technology and NIOZ.
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RESEARCH THEMES
‘We used a camera to map the seafloor around the Lesser Antil-

les, not just to localise the cyanobacterial mats but also the dis-

tribution of mesophotic reefs deeper than 30 metres. We only 

discovered deep coral reefs to the east of Curaçao, and nowhere 

else. We only found the deep and thick cyanobacterial mats in 

the vicinity of Bonaire. That is unusual. Why is that? We think it 

has something to do with the morphology. For example, the 

coast off Kralendijk is relatively flat below the reef at 40 metres 

deep and gradually slopes to about 80 metres deep. This sandy 

zone is apparently a suitable habitat for the deep water cyano-

bacterial mats to persist.’

‘However, the fundamental question is: how do these cyanobac-

terial mats develop there? You can only answer that question if 

you know where precisely the nutrients come from. On the 

island, there are many septic tanks on floors of chalk. Nutrients 

seep into the groundwater, and that rises up again somewhere 

in the ocean. Furthermore, heavy downpours occur after showers 

which cause nutrient run-offs from the land. The hydrologists on 

board will continue with the research into the possible dispersion 

route.’ 

During the third leg, the focus was on mapping the underwater 

landscape, research into mesophotic reefs (deeper than 30 

metres), groundwater seepage and deep cyanobacterial mats.

Expedition leader Petra Visser (University of Amsterdam): ‘I usually 

investigate cyanobacteria on the shallower coral reefs. This time I 

was interested in the thick cyanobacterial mats off the coast of 

Bonaire. When our colleagues from Wageningen Marine Research 

went to observe these with a submarine, they discovered a black 

fluffy film of cyanobacteria covering the sandy bottom. That elic-

ited many questions, such as where exactly do the cyanobacterial 

mats occur and how do these develop? Which species are found 

in the cyanobacterial mats and which effects do they have? For 

example, are they toxic and can they fix nitrogen?’

LEG 3: THE  
CARIBBEAN 
REGION – LESSER 
ANTILLES

Etappe 3: Het Caraïbische gebied – ABC eilanden

Van 25 januari tot en met 2 februari 2018 

voer de Pelagia tussen Willemstad, de 

hoofdstad van Curaçao, en Oranjestad, de 

hoofdstad van Aruba. Aan boord waren onder-

zoekers van de Universiteit van Amsterdam, 

Wageningen Marine Research, TU Delft en het 

NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor 

Onderzoek der Zee.

In de derde etappe draaide het om kartering 

van het onderwaterlandschap, onderzoek naar 

mesofotische riffen (dieper dan 30 meter), 

grondwaterkwel en diepe blauwalgenmatten.

Expeditieleider Petra Visser (UvA): “Norma-

liter onderzoek ik blauwalgen op de ondiepere 

koraalriffen. Deze keer ging mijn interesse 

uit naar de dikke blauwalgenmatten voor de 

kust van Bonaire. Toen onze collega’s van 

Wageningen Marine Research daar met een 

duikboot gingen kijken, ontdekten ze een 

zwarte smurrie van blauwalgen die de zand-

bodem bedekt. Dat riep destijds veel vra-

gen op: waar komen de algenmatten precies 

voor, en hoe komen ze daar? Waaruit bestaan 

de algenmatten (welke soorten), en welke 

effecten hebben ze? Zijn ze bijvoorbeeld 

toxisch, en kunnen ze bijvoorbeeld stik-

stof fixeren?”

Onderzoeksthema’s

“Met een camera brachten we de onderwater-

bodem rond de ABC-eilanden in kaart. Niet 

alleen om de algenmatten te lokaliseren, 

maar ook vanwege het onderzoek naar mesofo-

tische riffen dieper dan 30 meter. We trof-

fen alleen ten oosten van Curaçao nog diepe 

koraalriffen aan, verder nergens. De diepe, 

dikke blauwalgenmatten hebben we alleen bij 

Bonaire gevonden. Dat is wel bijzonder. Hoe 

komt dat? We denken dat het te maken heeft 

met de morfologie. De kust voor Kralen-

dijk is redelijk vlak onder het rif op 40 

meter diepte en loopt geleidelijk af tot een 

diepte van 80 meter. Deze zandzone is blijk-

baar een geschikte habitat waar de diepe 

blauwalgenmatten zich kunnen handhaven.”

“Maar de hamvraag is: hoe ontstaan die 

algenmatten daar? Daarvoor moet je weten 

waar de nutriënten precies vandaan komen. 

Op het eiland staan veel septic tanks op een 

ondergrond van kalksteen. Nutriënten sijpe-

len het grondwater in, en dat komt ergens 

in de oceaan weer omhoog. Daarnaast komen 

er flinke regenbuien voor, waardoor er ook 

afspoeling vanaf het land is. De hydrologen 

aan boord gaan nog verder met het onderzoek 

naar de mogelijke verspreidingsroute.”

Eerste resultaten en bevindingen

Fleur van Duyl (Expeditieleider NIOZ) ont-

dekte dat er nog een andere invalshoek is om 

naar de algenmatten te kijken: “Met de CTD-

meetapparatuur hebben we profielen gemaakt 

van de waterkolom (temperatuur, zoutgehalte 

en chlorofyl). Daaruit blijkt dat er een 

groot verschil is tussen twee watermassa’s, 

juist op de diepte waar de algenmatten voor-

komen. Op 50 meter diepte daalt de tempera-

tuur, stijgt het zoutgehalte en is er meer 

chlorofyl. Het zou dus kunnen dat de algen-

matten juist daar op de tussenlaag groeien, 

omdat er net wat meer nutriënten zijn.”

“Om de samenstelling van de algenmatten te 

kunnen bepalen, moesten we er monsters van 

nemen. Dat viel tegen. We dachten met sedi-

menthappers te kunnen werken, buizen die 

zich in het sediment boren, maar die kwa-

men allemaal leeg boven. Het zand bleek 

te hard. Toen hebben we een boxcore inge-

zet, een hele zware metalen bak. Die kwam 

wel met een heleboel zand en andere din-

gen boven, maar zonder blauwalgen. We had-

den dus eigenlijk behoefte aan een soort 

onderwaterstof zuiger. Uiteindelijk hebben 

we duikers uit Bonaire ingeschakeld, en die 
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hebben de  monsters uit de blauwalgenmat-

ten verzameld. Die monsters gebruiken we nu 

voor moleculaire analyses om te kijken wat 

voor soorten erin zitten, en wat ze kun-

nen. Van blauwalgen is bijvoorbeeld bekend 

dat ze stikstof kunnen fixeren. Daarnaast 

kunnen ze gifstoffen produceren. De vraag 

is: vinden we dat terug in de diepe algen-

matten?”

“Uit de eerste analyses blijkt dat deze 

blauwalgenmatten geen stikstof kunnen fixe-

ren. Waarschijnlijk omdat ze voldoende 

nutriënten krijgen, en omdat er op die 

diepte heel weinig licht is. Daarnaast heb 

ik ook toxiciteitstesten gedaan, daar wor-

den garnaaltjes voor gebruikt. Die gebruikte 

ik eerder ook om de toxiciteit van blauwal-

gen op ondiepe koralen te bepalen. Daar vond 

ik dat die algen giftig zijn, soms extreem 

giftig. Maar bij de algen uit de diepe mat-

ten bleven alle garnaaltjes in leven. Die 

blijken dus niet giftig voor garnaaltjes.”

Ondertussen gaat het onderzoek naar blauw-

algen in het Caraïbische gebied verder. 

Wordt vervolgd…

 

INITIAL RESULTS AND FINDINGS
Fleur van Duyl (co-chief, NIOZ) observed another perspective for 

examining the cyanobacterial mats. With the CTD measurement 

equipment, we made profiles of the water column (temperature, 

salinity and chlorophyll). This revealed a large difference 

between two water bodies, right at the depth where the cyano-

bacterial mats occur. At a depth of 50 metres, the temperature 

drops, salinity increases and there is more chlorophyll. The cyano-

bacterial mats might therefore grow specifically in this interme-

diate layer because it contains slightly more nutrients. 

We had to take samples of the cyanobacterial mats to determine 

their composition. That was far from easy. We thought we could 

work with the sediment grabbers (tubes that bore into the sedi-

ment) but these came back empty. The sand was too hard. Next, 

we used a box core (heavy metal container with a large weight). 

That came back up with a lot of sand and other stuff, but no 

cyanobacteria. So what we really needed was a sort of underwa-

ter vacuum cleaner. In the end, we deployed divers from Bonaire 

who collected the samples from the cyanobacterial mats. We are 

now using the samples for molecular analysis to see which spe-

cies the mats contain and what these can do. For example, we 

know that cyanobacteria can fix nitrogen and that they can pro-

duce toxic substances. But is that also true for the deep cyano-

bacterial mats?’

‘Initial analyses have revealed that these deep cyanobacterial 

mats cannot fix nitrogen. This is probably because they obtain 

sufficient nutrients and because there is very little light at that 

depth. I also performed toxicity tests using shrimps. In the past, I 

used shrimps to test the toxicity of cyanobacteria on shallow cor-

als. There I found that the cyanobacteria are toxic and sometimes 

extremely toxic. However, with the cyanobacteria from the deep 

mats, none of the shrimps died. So these are not toxic for 

shrimps.’

The research into the deep water cyanobacterial mats in the 

 Caribbean region is continuing. More to follow… •

From 4 to 11 February 2018, the deep 

sea between Aruba and Sint Maarten 

was investigated. On board were 

researchers from Wageningen Marine 

Research, Delft University of Technology, 

Utrecht University and NIOZ.

In leg 4, the research focused on eddies in the water.

Caroline Katsman (Delft University of Technology): ‘In the Carib-

bean water there are many large eddies with a diameter of easily 

100 kilometres, which are also important for salt transport and 

perhaps the sea fauna as well. These eddies form in the east and 

become stronger on their route westwards. That last aspect is 

strange: usually eddies only become weaker after they have 

formed. Therefore at Delft University of Technology, we are 

working on a model study to explain the life-cycle of these 

eddies.’

RESEARCH THEMES
‘The NICO expedition was a perfect opportunity to measure the 

vertical structure of an eddy. That has scarcely been done in the 

past, but such information is important for verifying a model, for 

example. The location of the eddies can easily be pinpointed 

LEG 4: THE 
CARIBBEAN 
REGION – SABA 
BANK

Etappe 4: Het Caraïbische gebied - Sababank

Van 4 tot en met 11 februari 2018 werd er 

onderzoek gedaan in de diepzee tussen Aruba 

en Sint-Maarten. Aan boord waren onderzoe-

kers van Wageningen Marine Research, TU 

Delft, Universiteit Utrecht en NIOZ Konink-

lijk Nederlands Instituut voor Onderzoek 

der Zee. 

In etappe 4 draaide het om onderzoek naar 

wervelstormen in het water.

Caroline Katsman (TU Delft): “In het Cara-

ibische water zijn veel grote wervels met 

een doorsnee van wel 100 kilometer, die zijn 

belangrijk voor warmte en zouttransport en 

misschien ook voor de zeefauna. Deze wervels 

vormen zich in het oosten, en worden ster-

ker op hun route westwaarts. Dat laatste is 

vreemd: meestal dempen wervels alleen maar 

uit nadat ze gevormd zijn. Daarom zijn we 

bij de TU Delft bezig met een modelonder-

zoek om de levenscyclus van deze wervels te 

verklaren.”

Onderzoeksthema’s

“De NICO-expeditie was een perfecte gele-

genheid om de verticale structuur van een 

wervel te meten. Dat is nog nauwelijks 

gedaan, maar de informatie is wel belang-

rijk, onder andere om ons model te chec-

ken. De locatie van de wervels is prima te 

zien op satellietwaarnemingen. Die informa-

tie hebben we dus gebruikt om van tevoren 

wervels op te sporen en een mooi doelwit uit 

te kiezen. Biologen van Wageningen Marine 

Research hebben tellingen gedaan van vogels 

en zeezoogdieren om te kijken of er binnen 

en buiten de wervel verschillen waren in het 

aantal dieren.”

Eerste resultaten en bevindingen

“Het is gelukt om een wervel door te meten, 

dus wat dat betreft is de missie geslaagd. 

Van deze wervel weten we nu wat de stroom-

snelheden waren, hoe warm en zoet de wer-

vel was ten opzichte van de omgeving, en 

hoe diep de wervel was. Dat bleek 200 tot 

300 meter te zijn, een stuk ondieper dan 

gedacht.”

“Maar de grote verrassing zat eigenlijk 

onder de wervel. Daar blijken allemaal trap-

structuren te zitten met dunne laagjes van 

15 tot 20 meter, met net iets andere tempe-

ratuur- en zouteigenschappen. Het leek een 
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we use in our model. So now we are looking at our model simu-

lations with different eyes, and many new questions are arising. 

Do the properties in the vertical axis (depth, flow rate) at the 

birth of the eddy determine whether the eddy grows or dies out? 

I hope that we can measure another eddy!

Unexpected bonus: the plan was that the measurement buoys 

would float with the eddy, but because that eddy was far shal-

lower than expected, the eddy quickly disappeared out of sight. 

Now the measurement buoys are floating with the layered “gra-

dient structures”. We hope that the measurements will give us 

insights into how these gradient structures develop, instead of 

just a snapshot at a single moment in time. That really would be 

unique.’

Meanwhile, the buoys are still providing the researchers with 

data… •

soort spekkoek. Dit is een zeldzaam feno-

meen, en komt alleen voor in de Noordelijke 

IJszee en de tropische Atlantische Oceaan. 

Het betekent dat het onder de wervels juist 

super rustig is, anders was de spekkoek al 

lang weggemengd.”

“Tijdens de etappe zijn vier automati-

sche meetboeien (Argo floats) uitgezet. Die 

drijven mee met de stroming onder het opper-

vlak, en nemen elke drie dagen een duik om 

metingen te doen. We hoopten dat de meet-

boeien met de gemeten wervel zouden mees-

tromen, maar dat is mislukt. 

Omdat de wervel in de praktijk ondieper 

stak dan de vooraf ingestelde “parkeer-

diepte” van de boeien, ging de wervel over 

de boeien heen. Niet erg: de boeien doen nu 

nog steeds hun duikwerk. Deze aanvullende 

metingen zijn in ieder geval erg nuttig voor 

ons verdere onderzoek.”

“Ondertussen zijn we de metingen aan het 

uitwerken. Ze geven waardevolle informatie 

en vergelijkingsmateriaal voor onze reken-

modellen. De lastige vraag die nu moet wor-

den beantwoord, is of deze ondiepe NICO-

wervel een uitzonderingsgeval is, of dat 

het juist normaal is en ons model te diepe 

wervels produceert. 

Verder bleek de NICO-wervel ook niet zo’n 

lange levensduur te hebben als ons model 

voorspelde. We kijken nu dus met andere ogen 

naar onze modelsimulaties, en er komen veel 

nieuwe vragen op. Bepalen de eigenschap-

pen in de verticaal (diepte, stroomsnel-

heid) bij de ‘geboorte’ van de wervel of 

de wervel groeit of juist uitdooft? Wat mij 

betreft gaan we dus nog een keer een wer-

vel doormeten!”

“Bijvangst: het plan was dat de meetboeien 

met de wervel zouden meedrijven, maar omdat 

die wervel veel ondieper bleek dan ver-

wacht, was de wervel snel uit het zicht ver-

dwenen. De meetboeien drijven nu juist mee 

met de gelaagde ‘trapstructuren’. We den-

ken daarom dat de metingen een beeld kunnen 

geven van de evolutie van deze trapstructu-

ren, in plaats van dat ze een momentopname 

geven. Dat zou echt uniek zijn.”

Ondertussen blijven de boeien de weten-

schappers nog steeds van data voorzien…

using satellite observations. So we used that information in 

advance to detect eddies and to choose a good target. Biologists 

from Wageningen Marine Research made counts of birds and 

mammals to see whether there are differences in the number of 

animals within and outside of the eddy.’

INITIAL RESULTS AND FINDINGS
‘We managed to measure an eddy, and in that respect the mis-

sion was successful. From this eddy we now know what the flow 

rates are, how warm and saline the eddy was compared to its sur-

roundings, and how deep the eddy was. It turned out to be 200 

to 300 metres deep, which is less deep than we had thought.

However, the biggest surprise was located under the eddy. There 

we found “gradient structures” with thin layers of 15 to 20 

metres, each with slightly different temperature and salinity 

characteristics. It looked like a layered cake. This is a rare phe-

nomenon that only occurs in the Arctic Ocean and in the tropical 

Atlantic Ocean. It means that just under the eddy it is very quiet 

as otherwise the “different layers of the cake” would already 

have been mixed to become one layer.

During the leg, four automatic measurement buoys were placed 

(Argo floats). These float with the current under the surface and 

dive every three days to take measurements. We hoped that the 

measurement buoys would flow with the eddy we wanted to 

measure, but that went wrong. As, in practice, the eddy was less 

deep than the pre-set “parking depth” of the buoys, the eddy 

travelled over the buoys. 

However, this does not really matter since the buoys are still div-

ing and these additional measurements are very useful for fur-

ther research.

We are now processing the measurements. They are providing 

valuable information and comparative material for our mathe-

matical models. The difficult question we now need to answer is 

whether this shallow NICO eddy is an exceptional case or whether 

it is normal and our model is producing eddies that are too deep. 

Further, the NICO eddy was found to have a shorter lifespan than 
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From 13 to 25 February 2018, the 

Pelagia circled around the Saba 

Bank, an underwater elevation at 3 

to 6 kilometres south of the island of 

Saba and 25 kilometres west of Sint 

Maarten. On board were researchers 

from Naturalis Biodiversity Center, 

Wageningen Marine Research and NIOZ.
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be safeguarded, as this is an international obligation. One aim of 

this inventory was to gain more insight into the fish fauna around 

the Saba Bank, especially the commercial species. We also investi-

gated the various reasons why the quality of Caribbean reefs is 

deteriorating. The reef on the Saba Bank is still in a relatively good 

condition, however. If we can discover which factors contribute to 

how coral reefs on the Saba Bank regenerate themselves, then we 

might be in a better position to improve the health of other reefs.’

INITIAL RESULTS AND FINDINGS
‘The first results from the measurements revealed clear differences 

between the north and south slope of the Saba Bank. This concerns 

not just the composition of the fauna (the invertebrates and the 

fish) but also the currents, the turbulence and the concentrations of 

particles in the water column. What did we find? On the south side, 

the turbulence in the water column is stronger. On the north side, 

the concentration of particles in the water is far higher. This indi-

cates the export to the ocean of particles produced on the Saba 

Bank. If these particles also contain nutrients, then this loss must be 

compensated by a supply from elsewhere. In this context, the deep 

and turbulent water on the south side of the Saba Bank could be an 

important supply route of nutrients to the coral reefs situated there.’ 

In leg 5, the research focused on the deep ocean around the 

Saba Bank and relations with the shallow bank. 

Gerard Duineveld (NIOZ): The coral reefs on Saba Bank belong to 

the most pristine reefs in the Caribbean. By contrast, little infor-

mation is available about the life and conditions in the deep 

ocean surrounding the Saba Bank. Ocean currents and their 

interaction with the Saba Bank are most likely essential for the 

biodiverse community on the shallow top. Therefore the aim of 

leg 5 was to explore life and hydrography on the slopes of the 

Saba Bank and especially study the currents, particles and nutri-

ent transport between the shallow and deep parts.’ 

RESEARCH THEMES
‘Research like this is important for gaining a better understanding 

of the state of the biodiversity in Dutch waters and how this can 

LEG 5: SINT 
MAARTEN – SINT 
MAARTEN

Etappe 5: Sint-Maarten - Sint-Maarten

Van 13 tot en met 25 februari 2018 cirkelde 

de Pelagia rond de Sababank, een onderzeese 

verhoging op 3 tot zes 6 kilometer ten zui-

den van het eiland Saba en 25 kilometer ten 

westen van Sint-Maarten. Aan boord waren 

onderzoekers van Naturalis Biodiversity 

Center, Wageningen Marine Research en het 

NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor 

Onderzoek der Zee. In etappe 5 ging het om 

onderzoek naar de diepe oceaan rond de Saba-

bank en de relatie met de ondiepe bank.

Gerard Duineveld (NIOZ): “In de afgelopen 

decennia is er veel onderzoek gedaan naar 

de fauna van de Sababank, in het bijzonder 

de koralen die bovenop de Sababank leven op 

dieptes van minder dan 50 meter. Het gaat 

hierbij om de meest ongerepte koraalriffen 

van het Caraïbische gebied. 

Maar over het leven en over de leefomstan-

digheden in de diepe oceaan rond de Saba-

bank is erg weinig informatie beschikbaar. 

Oceaanstromingen en hun wisselwerking met 

de Sababank zijn hoogstwaarschijnlijk van 

levensbelang voor de biodiverse gemeenschap 

op de ondiepe top. Etappe 5 had daarom tot 

doel om het leven en de hydrografie op de 

hellingen van de Sababank te inventarise-

ren. Daarnaast ging het om onderzoek naar 

relaties tussen de ondiepe en diepe delen 

van de Sababank, in het bijzonder onderzoek 

naar de stromingen, deeltjes en het trans-

port van nutriënten.”

Onderzoeksthema’s

“Het belang van dit en soortgelijk onderzoek 

is: beter inzicht krijgen in de stand van 

de biodiversiteit in Nederlandse wateren en 

hoe deze te waarborgen. Dat is namelijk een 

internationale verplichting. Onderdeel van 

deze inventarisatie is om meer inzicht te 

krijgen in de visfauna rond de Sababank, 

vooral wat betreft de commerciële soorten. 

We hebben ook de verschillende oorzaken van 

de achteruitgang van de Caraïbische riffen 

onderzocht. Het rif op de Sababank blijkt 

echter in relatief goede conditie. Als we 

kunnen ontdekken hoe koraalriffen op de 

Sababank zich in stand houden, dan kunnen 

we betere manieren bedenken om de gezond-

heid van andere riffen te verbeteren.”

Eerste resultaten en bevindingen

“De eerste resultaten van de metingen laten 

duidelijke verschillen zien tussen de noord- 

en zuidhelling van de Sababank. Dit betreft 

niet alleen de samenstelling van de fauna 

(de ongewervelden en de vissen) maar ook de 

stromingen, de turbulentie en de concen-

traties van deeltjes in de waterkolom. Wat 

blijkt? Aan de zuidkant is de turbulentie in 

de waterkolom sterker. Aan de noordkant is 

de concentratie deeltjes in het water bedui-

dend hoger. Dit duidt op export naar de oce-

aan van deeltjes die geproduceerd zijn op 

de Sababank. Als deze deeltjes ook voedings-

stoffen bevatten, moet dit verlies gecom-

penseerd worden door een aanvoer van elders. 

Het diepe en turbulente water ten zuiden van 

de Sababank kan in dit verband belangrijk 

zijn als toevoer van voedingsstoffen naar de 

koraalriffen aan de zuidkant.”
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From 26 February to 10 March 2018, 

the research around the Saba Bank 

was continued. On board were 

researchers from Wageningen Marine 

Research and NIOZ.
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production) and the net calcium carbonate production were also 

measured. These measurements will help us to understand better 

whether the Saba Bank and other reefs in the region can keep up 

with the rising sea level and increasingly warmer sea.’

INITIAL RESULTS AND FINDINGS
‘Part of the research on the Saba Bank was aimed at mapping gradi-

ents from a depth of 15 to 28 metres. The focus was on net calcifica-

tion, organic matter (bio)deposition and mineralisation, and on the 

oxygen dynamics in the boundary layer above the floor. Initial find-

ings: between 15 and 30 metres deep the habitats on the hard surface 

were net NOx sources (NO3 + NO2). In addition, the NOx concentra-

tions close to the floor proved to be always higher than the levels in 

surface water. By way of comparison, the measurement station on the 

soft substrate was the only place where no increase in NOx was meas-

ured. However, there is far more to discover. With an area of 2500 km2 

the bank is the largest nature reserve in the Kingdom of the Nether-

lands. On the floor, we have spotted mysterious depositions that 

require further research. We also discovered very healthy coral reefs 

in some parts that appear to have escaped all negative consequences 

of climate change. Healthy coral reefs are essential for the islands 

economy such as: tourism, coastal protection and fishing. ’ •

In leg 6, the research focused on ecosystems on the Saba Bank. Erik 

Meesters (Wageningen Marine Research): ‘The Saba Bank is the 

largest undersea atoll in the Caribbean region and one of the big-

gest in the world (2500 km2). Extensive coral reefs lie along a large 

part of the edge of the Saba Bank. The corals provide a three-

dimensional structure that all of the plants and animals make use 

of and are therefore the building blocks of the bank.’ 

RESEARCH THEMES
‘Except for the high biodiversity of corals, fish and algae, little is 

known about the ecological functioning of the bank and how this 

unique ecosystem works. As the Saba Bank is not close to large land 

masses, there are few influences from the land (such as eutrophica-

tion, environmental pollution, plastic waste). Research questions: 

which ecosystems occur where on the Saba Bank, and how do these 

relate to each other? How does the Saba Bank function biologically, 

chemically and hydrodynamically within the Caribbean region? The 

various seafloor communities on the bank were mapped using 

underwater cameras. We performed habitat mapping for coral, 

sponges and algal communities. The net productivity (primary 

Etappe 6: Sint-Maarten - Sint-Maarten

Van 26 februari tot en met 10 maart 2018 

werd het onderzoek rond de Sababank voort-

gezet. Aan boord waren onderzoekers van 

Wageningen Marine Research en het NIOZ 

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onder-

zoek der Zee. 

In etappe 6 ging het om onderzoek naar eco-

systemen op de Sababank.

Erik Meesters (Wageningen Marine Research): 

“De Sababank is het grootste onderzeese 

atol in het Caraïbische gebied en een van 

de grootste ter wereld (2500 km2). Langs 

een groot deel van de rand van de Sababank 

liggen uitgestrekte koraalriffen. De kora-

len zorgen voor een driedimensionale struc-

tuur waar alle planten en dieren gebruik 

van maken en vormen dus de bouwstenen van 

de bank.”

Onderzoeksthema’s

“Met uitzondering van de hoge biodiversi-

teit aan koralen, vissen en algen is er 

zo goed als niets bekend over het ecolo-

gisch functioneren van de bank en hoe dit 

unieke ecosysteem in elkaar zit. Aangezien 

de Sababank niet in de buurt ligt van grote 

landmassa’s, is er weinig invloed vanaf het 

land (zoals eutrofiëring, milieuvervuiling, 

plastic afval). Onderzoeksvragen: welke 

ecosystemen liggen waar op de Sababank, en 

hoe hangen ze met elkaar samen? Hoe func-

tioneert de Sababank biologisch, chemisch 

en hydrodynamisch binnen het Caraïbische 

gebied?”

“De verschillende zeebodemgemeenschappen op 

de bank zijn daartoe met onderwatercamera’s 

in kaart gebracht. Het gaat om ‘habitat map-

ping’ van koraal, sponzen en algen gemeen-

schappen. Ook zijn de nettoproductiviteit 

(primaire productie) en de nettoproductie 

van calciumcarbonaat gemeten. Hierdoor kun-

nen we beter begrijpen of de Sababank en 

andere riffen in de regio de zeespiegel-

stijging kunnen bijbenen in een steeds war-

mer wordende zee.”

Eerste resultaten en bevindingen

“Een deel van het onderzoek op de Sababank 

was gericht op het in kaart brengen van gra-

diënten tussen de 15 en 28 meter diepte. 

De focus lag daarbij op nettocalcificatie, 

(bio)depositie en mineralisatie van orga-

nische stof, en op de zuurstofdynamiek in 

de grenslaag vlak boven de bodem. Eerste 

bevindingen: tussen de 15 en 30 meter diepte 

blijken habitats op een harde bodem bron-

nen van netto-NOx te zijn (NO3 + NO2). De 

NOx-concentraties vlak bij de bodem blij-

ken bovendien steeds hoger dan de concen-

traties in het water aan de oppervlakte.  

Ter vergelijking: het meetstation op de 

zachte ondergrond was de enige plek waar 

geen NOx-toename werd gemeten.” 

“Maar er is nog veel meer te ontdekken. 

De bank is 2500 km2 groot en daarmee het 

grootste natuurgebied van het Koninkrijk 

der Nederlanden. Bovendien ligt hij geheel 

onder water, dus het duurt even voordat je 

alles in kaart hebt gebracht. Er zijn nog 

nieuwe dingen te ontdekken, zoals enorme 

‘sink holes’ in de Luymesbank, een deel van 

de Sababank. Op de bodem hebben we mys-

terieuze afzettingen gespot die om nader 

onderzoek vragen. En verder troffen we zeer 

gezonde koraalriffen aan in sommige delen 

van de bank, die aan alle negatieve gevolgen 

van klimaatverandering lijken te zijn ont-

snapt. Gezonde koraalriffen zijn van belang 

voor toerisme, kustbescherming en visserij, 

en dus ook goed voor (de economie van) de 

eilanden.”

LEG 6: SINT 
MAARTEN – SINT 
MAARTEN
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From 12 March to 4 April 2018, the 

Pelagia cruised from Sint Maarten to 

Nassau. On board were researchers 

from Utrecht University and NIOZ.

L E G  7L E G  7

3 53 4

INITIAL RESULTS AND FINDINGS
‘We chose a transect of 15 to 2000 metres deep to sample the 

water column. We sampled a trajectory from the river mouth 

(with much input from the land) to the open sea (without input 

from the land). In the shallow part, we found minimum oxygen 

conditions, but we were still too early in the season to be able to 

follow the lack of oxygen in the deeper parts as well. The oxy-

gen-free zone develops later in spring when the algae grow rap-

idly. We subsequently placed a sediment trap to capture the 

sinking sediment so that we can compare different seasons. In 

September, an American research vessel picked up the sediment 

trap for us. We will share several of our samples with the 

Americans. 

My research is now focusing on the changing input of the Missis-

sippi River in the past. For this, we took a sediment core that cov-

ers the past 20,000 years. We can use specific properties of the 

sediment to examine how the climate changed in the past. We 

are looking at temperature changes in relation to the ice age as 

well as variations in the input from the Mississippi River. We can 

subsequently use this information in computer models that we 

are developing to predict the future climate.’ •

During leg 7, the research focussed on the impact of the Missis-

sippi and Atchafalaya rivers on the carbon cycle in the sea and 

the development of oxygen-depleted zones in the Gulf of Mex-

ico. Zeynep Erdem from NIOZ: ‘In the distant past there were 

periods of de-oxygenated oceans on earth and those periods can 

be discerned in the floor of the open ocean. I now want to inves-

tigate how oxygen-depleted zones develop in the current ocean 

system and how we can see these in the sediment.’

RESEARCH THEMES
‘The main aim of this leg was to obtain insights into the carbon 

cycle. If organic material, i.e. carbon, flows into the sea from the 

land then what happens to it? Does it break down or does it sink, 

and how far does it end up into the sea? Organic matter origi-

nating from the land has a different composition than organic 

matter produced in the sea. The second aim of the research was 

“dead zones”. These are large zones without oxygen that arise 

due to algal blooms and the breakdown of these, as a result of 

which all of the oxygen from the sea is used up. The develop-

ment of the de-oxygenated zones starts somewhere around 

March and April. Initially, we also wanted to investigate the bio-

logical production and breakdown of methane, an important 

greenhouse gas, on the seafloor of this area. Unfortunately, we 

did not have enough time to do that research.’

LEG 7: SINT 
MAARTEN – NASSAU

Etappe7: Sint-Maarten - Nassau

Van 12 maart tot en met 4 april 2018 ging 

de reis van Sint-Maarten naar Nassau. Aan 

boord waren onderzoekers van de Universi-

teit Utrecht en het NIOZ Koninklijk Neder-

lands Instituut voor Onderzoek der Zee. 

Tijdens etappe 7 lag de onderzoeksfocus op 

de impact van twee rivieren, de Mississippi 

en de Atchafalaya, op de koolstofkringloop 

in zee en het ontstaan van zuurstofarme 

zones in de Golf van Mexico.

Zeynep Erdem van het NIOZ: “In het verre 

verleden hebben we op aarde perioden met 

zuurstofloze oceanen gehad, en die zijn 

terug te vinden in de bodem van de open 

oceaan. Ik wil nu onderzoeken hoe zuursto-

farme zones zich ontwikkelen in het huidige 

oceaansysteem, en hoe we ze terugzien in 

het sediment.”

Onderzoeksthema’s

“Het eerste doel van deze etappe was inzicht 

verkrijgen in de koolstofkringloop. Als er 

organische materiaal c.q. koolstof van land 

de zee instroomt, wat gebeurt er dan mee? 

Breekt het af of bezinkt het, en hoe ver 

komt het dan in de zee terecht? Organische 

stof die van het land komt, heeft name-

lijk een andere samenstelling dan organi-

sche stof die in de zee wordt geproduceerd. 

Het tweede doel was onderzoek naar ‘dead 

zones’. Dat zijn grote zuurstofloze zones 

die ontstaan door algenbloei en de afbraak 

daarvan, waarbij alle zuurstof uit de zee 

wordt opgebruikt. De ontwikkeling van de 

zuurstofloze zones begint ergens rond maart 

en april. Oorspronkelijk wilden we ook op de 

bodem van dit zeegebied kijken naar de bio-

logische productie en afbraak van methaan, 

een belangrijk broeikasgas. Dit onderzoek 

konden we door tijdgebrek helaas niet uit-

voeren.”

Eerste resultaten en bevindingen

“Om de waterkolom te kunnen bemonsteren, 

kozen we een transect met dieptes van 15 

tot 2000 meter. Het ging om de bemonste-

ring van een traject vanaf de riviermon-

ding (met veel input van land) tot aan open 

zee (zonder input van land). In het ondiepe 

deel troffen we minimale zuurstofgehaltes, 

maar we waren nog te vroeg in het seizoen 

om het gebrek aan zuurstof ook in de die-

pere delen te kunnen volgen. De zuurstof-

loze zone ontwikkelt zich pas later in het 

voorjaar als de algen snel groeien. We heb-

ben daar vervolgens een sedimentval uitge-

zet om het bezinkende sediment op te van-

gen zodat we verschillende seizoenen kunnen 

vergelijken. In september heeft een Ameri-

kaans onderzoeksschip de sedimentval voor 

ons opgehaald. We delen een paar van onze 

monsters met de Amerikanen.”

“Mijn onderzoek richt zich nu verder op 

de manier waarop de input van de Missis-

sippi in het verleden veranderde. Daarvoor 

is er een sedimentkern genomen die terug-

gaat tot 20.000 jaar geleden. Aan de hand 

van bepaalde eigenschappen van het sediment 

kunnen we kijken hoe omstandigheden in het 

verleden veranderden. We kijken naar zowel 

de temperatuurveranderingen (in relatie tot 

de ijstijden) als naar variaties in de input 

van de Mississippi. Deze informatie kunnen 

we vervolgens gebruiken in de computermo-

dellen die we ontwikkelen om het toekom-

stige klimaat te voorspellen.”
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From 6 April to 28 April 2018, the 

Pelagia cruised from Nassau across the 

Atlantic Ocean to Galway, on the coast 

of Ireland. On board were researchers 

from the University of Groningen, 

University of Amsterdam, Utrecht 

University, Naturalis Biodiversity 

Center and NIOZ. 
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Another study focused on sea snails because these are sensitive 

to acidification. A third study focused on algae. These have been 

investigated a lot in the past, but this study used a new research 

method that makes use of stable isotopes. The researchers also 

examined dimethyl sulphide (DMS) levels. This is an anti-green-

house gas that is released by algae, especially when they die. It is 

subsequently converted into sulphate that causes water mole-

cules in the atmosphere to form drops, which ultimately leads to 

cloud formation.

I investigated what exactly causes algae to die. Do they mainly 

die due to grazing or also due to viral infections? I hypothesised 

that if more algae die as a result of viral infections, then more 

DMS will be produced. 

Another topic studied was mixotrophy. Mixotrophs are organ-

isms that are both primary producers and predators. There are 

far more mixotrophs in the ocean than we ever realised. So 

algae, for example, are not just primary producers but sometimes 

predators too (they eat bacteria). The opposite is also true: some 

tiny animals can also be producers, for example, if they use the 

chloroplasts of their prey.’

During leg 8, a lot of interrelated research took place. The central 

theme was the ecological consequences of changing conditions in 

the Atlantic Ocean. All of the researchers on board wanted to gain 

a better understanding of how gradients (temperature, nutrient 

and light) influence the species they were interested in.

Chief scientist Corina Brussaard (NIOZ and University of Amster-

dam): ‘Several large ocean currents traverse the Atlantic Ocean. 

Each current has its own temperature, salinity and concentration 

of nutrient salts. Conditions such as light, temperature and cur-

rent also change per location. These conditions determine the 

living environment of the marine organisms, from microscopic 

unicellular algae to minuscule crustaceans and large sea snails.’

RESEARCH THEMES
‘One of the studies was aimed at about the temperature in the 

past, using the organisms that lived in the ocean sediment. 

LEG 8: NASSAU – 
GALWAY

Etappe 8: Nassau - Galway

Van 6 april tot en met 28 april 2018 voer 

de Pelagia vanuit Nassau over de Atlanti-

sche Oceaan naar Galway aan de kust van Ier-

land. Aan boord waren onderzoekers van de 

Rijksuniversiteit Groningen, de Universi-

teit van Amsterdam, Universiteit Utrecht, 

Naturalis Biodiversity Center en het NIOZ 

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onder-

zoek der Zee. 

Etappe 8 is de etappe van 1001 wetenschap-

pelijke kruisbestuivingen. Het centrale 

thema: de ecologische gevolgen van veran-

derende omstandigheden in de Atlantische 

Oceaan. Alle onderzoekers aan boord wilden 

meer inzicht verkrijgen in de manier waarop 

de gradiënten (temperatuur, voedingsstoffen  

en licht) invloed uitoefenen op de soorten 

waarin zij geïnteresseerd waren.

Hoofdonderzoeker Corina Brussaard (NIOZ en 

UvA): “De Atlantische Oceaan wordt door-

kruist door een aantal grote oceaanstro-

mingen. Elke stroming heeft zijn eigen tem-

peratuur, zoutgehalte en concentratie aan 

voedingszouten. Daarbij komt dat de omstan-

digheden, zoals licht, temperatuur en stro-

ming, per locatie verschillen. Deze omstan-

digheden bepalen de leefomgeving van de 

mariene organismen, van microscopische een-

cellige algen tot minuscule zeeschelpen en 

grote zeeslakken.”

Onderzoeksthema’s

“Een van de onderzoeken was gericht op het 

sediment, om aan de hand van bodemorganis-

men te kijken wat de temperatuur in het 

verleden is geweest. Voor een ander onder-

zoek werd gekeken naar zeeslakken, omdat 

die gevoelig zijn voor verzuring. Een derde 

onderzoek ging over algen. Die zijn in het 

verleden vaak onderzocht, maar dit onder-

zoek is uitgevoerd volgens een nieuwe onder-

zoeksmethode die gebruik maakt van stabiele 

isotopen. Er werd ook gekeken naar niveaus 

van DMS (dimethylsulfide), het antibroei-

kasgas dat algen afgeven, vooral wanneer 

ze doodgaan. Dit gas wordt vervolgens omge-

zet in sulfaat, dat watermoleculen in de 

atmosfeer aanzet tot druppelvorming. Uit-

eindelijk ontstaan daardoor wolken. Mijn 

onderzoek richtte zich op de vraag waardoor 

algen precies doodgaan. Is dat vooral door 

begrazing, of ook door virusinfecties? Mijn 

hypothese is dat als er meer algen sterven 

door virusinfecties, er ook meer DMS wordt 

geproduceerd.”

“Een ander onderwerp van onderzoek is mixo-

trofie. Mixotrofen zijn organismen die 

zowel primaire producent als predator zijn. 

Er blijken veel meer organismen in de oceaan 

te leven die mixotroof zijn dan we wisten. 

Dit betekent dat algen niet alleen primaire 

producenten zijn, maar soms ook predatoren 

(ze eten bacteriën). Het geldt ook andersom: 

sommige beestjes kunnen ook producent wor-

den, bijvoorbeeld als ze de chloroplasten 

van hun prooi gaan gebruiken.”

Eerste resultaten en bevindingen

“Wij hebben de eerste metingen verricht naar 

algensterfte door virussen aan de andere 

kant van de oceaan (de westelijke Atlanti-

sche Oceaan). Uit de eerste cijfers blijkt 

dat sterfte door virusinfecties ontzettend 

belangrijk is, vergelijkbaar met de sterfte 

als gevolg van begrazing. Meer ten noorden 

zien we meer productie dan sterfte, dat komt 

overeen met de algenbloei in de lente. Er 

is veel belangstelling voor inzicht in de 

formatie- en bloeidynamiek, aangezien algen 

uiteindelijk als voedsel dienen voor vis-

sen en mensen (algen vormen de basis van de 

voedselketen). 
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Bovendien worden geïnfecteerde eencellige 

algen in de bovenste waterkolom direct ver-

teerd. Dat betekent dat de nutriënten daar 

vrijkomen, en dat andere soorten daar weer 

op kunnen groeien. Dit is cruciaal voor 

grote delen van de oceaan die het hele jaar 

door (tropen) of in de zomer (gematigde kli-

maatzones) weinig voedingsstoffen hebben. 

De impact van virussen in het ecosysteem 

wordt nu steeds duidelijker. 

Ecosysteemmodellen houden hier nog nauwe-

lijks rekening mee, en het onderzoek in 

etappe 8 van onze expeditie laat zien dat 

die modellen aangepast moeten worden. Het 

betekent concreet dat we ons onterecht rijk 

hebben gerekend: veel organische stof komt 

niet terecht in de voedselketen met gra-

zende vissen.”

Ondertussen wordt er samen met collega’s 

uit de Verenigde Staten al gewerkt aan een 

eerste publicatie over deze data van virale 

lysis. 

INITIAL RESULTS AND FINDINGS
‘We made the first measurements of algal mortality due to viral 

infections on the other side of the ocean (i.e. western Atlantic 

Ocean). Initial results reveal that mortality due to viral infections 

is incredibly important and comparable to that caused by graz-

ing. Further north, we see more production than losses, which 

fits the formation of the spring algal bloom. There is considera-

ble interest in understanding the formation and bloom dynam-

ics, as ultimately algae serve as food for fish and people (algae 

form the base of the food chain). 

Furthermore, infected single-cell algae in the uppermost water 

column are immediately digested. This means that the nutrients 

are released and that other species can use these to grow. This is 

vital for large parts of the ocean that are nutrient-limited 

throughout the year (tropics) or during the summer (temperate 

latitudes). The impact of viruses on the ecosystem is becoming 

increasingly apparent. 

Ecosystem models scarcely consider this factor and our leg 8 

research shows the need for these models to be modified. In 

 concrete terms, this means we have overestimated how rich we 

are: a lot of organic material simply goes in another direction 

than the grazer-fish trajectory.’

Meanwhile, we are working together with colleagues from  

the United States on the first publication about this viral lysis 

data. •

From 30 April to 22 May 2018, the 

Pelagia travelled from Galway to 

the Whittard Canyon, a system of 

underwater gorges in the Gulf of Biscay, 

and to the cold-water reefs on the 

Rockall Bank, west of Ireland. On board 

were researchers from the Westerdijk 

Fungal Biodiversity Institute, Aarhus 

University in Denmark and NIOZ. 

LEG 9A: ROCKALL BANK
The first part of leg 9 started off near the west coast of Ireland, 

where we can find a shallow bank in the north-east Atlantic 

Ocean which is called “Rockall Bank”. On the slope of the bank, 

at a water depth of 600 to 900 m, there are mounds of up to 300 

metres, as high as the Eiffel Tower. These mounds have been 

formed by slow-growing corals and now are one of the largest 

coral banks in the world. They are home to many species includ-

ing sponges and fish.

RESEARCH THEMES
How is it possible that corals live in such cold and dark oceans? 

Where do the organisms get their energy from? That is an impor-

tant quest of the ATLAS project. The scientists on board for leg 

9A want to find out how these cold-water coral reefs make a 

LEG 9: GALWAY – 
TEXEL

Etappe 9: Galway - Texel

Van 30 april tot en met 22 mei 2018 voer de 

Pelagia van Galway naar de Whittard Cany-

ons, een systeem van onderwaterkloven in de 

Golf van Biskaje en de koudwaterkoralen op 

de Rockallbank ten westen van Ierland. Aan 

boord waren onderzoekers van het Westerdijk 

Instituut, de Deense Aarhus Universiteit en 

het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut 

voor Onderzoek der Zee.

Etappe 9A: Rockallbank

Het eerste deel van etappe 9 begon langs 

de westkust van Ierland met een onderzoek 

naar de Rockallbank, een ondiepe bank in de 

noordoostelijke Atlantische Oceaan. Op de 

bankhellingen bevinden zich op een water-

diepte van 600 tot 900 meter heuvels tot 

300 meter hoog, net zo hoog als de Eiffel-

toren. Deze heuvels zijn gevormd door lang-

zaam groeiende koralen en zijn nu een van 

de grootste banken ter wereld. Ze herbergen 

veel soorten, waaronder sponzen en vissen.

Onderzoeksthema’s

Hoe is het mogelijk dat er in zulke koude 

en donkere oceanen koralen leven? Waar 

halen de organismen hun energie vandaan? 

Dit zijn de belangrijkste onderzoeksvragen 

van het ATLAS-project. De onderzoekers aan 

boord tijdens etappe 9A wilden onderzoeken 

hoe deze koudwaterkoraalriffen overleven in 

deze vijandige omgeving. Hoofdonderzoeker 

Dick van Oevelen: “We zijn niet alleen geïn-

teresseerd in de koralen in de huidige oce-

aan, maar we willen ook weten of ze kunnen 

overleven als het klimaat nog meer veran-

dert.”

Computersimulaties van de waterdynamiek in 

het gebied suggereren dat het getij een 

belangrijke rol speelt in het vervoer van 

energierijke voedseldeeltjes naar de kora-

len. De onderzoekers formuleerden twee hypo-

thesen over de voedseltoevoer naar koud-

waterkoralen: [1] productie op de ondiepe 

Rockallbank en vervoer naar de koralen via 

de zeebodem, en [2] episodisch verticaal 

transport van algen vanaf de bodem van de 

oceaan. In 2017 zette een team van NIOZ 

wetenschappers verankeringen in, een lijn 

met instrumenten die aan de bodem worden 

verankerd met een gewicht van 600 kg, om de 

stromingen en voedseldeeltjes een heel jaar 

lang te meten.
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Eerste resultaten en bevindingen

De verankeringen werden tijdens etappe 9 

van de NICO-expeditie binnengehaald. Van 

Oevelen: “We waren erg blij met de ontdek-

king dat de instrumenten werkten en heel 

veel data hadden verzameld. We zijn nu bezig 

met het verwerken en analyseren van de data, 

een enorme klus. Maar de eerste resulta-

ten tonen al aan dat enkele dynamieken dui-

delijke verschillen vertonen tussen het 

bankstation en de Oreoheuvel, en we hebben 

bewijs gevonden voor verticale waterbewe-

gingen boven de koraalheuvels. 

Deze uitkomsten kunnen erop wijzen dat het 

verticaal transport van organisch materiaal 

mogelijk voedsel aan de koralen levert. We 

werken nu aan de integratie van onze data in 

voorspellende modellen en zullen proberen 

om de gevoeligheid van de systemen van koud-

waterkoraal voor klimaatverandering hierbij 

te betrekken. Met deze enorme vondst aan 

data zullen we het nog wel een paar jaartjes 

heel erg druk hebben!”

Etappe 9B: Whittard Canyon

Tijdens etappe 9B werd de Whittard Canyon 

ten westen van Ierland onderzocht. De nadruk 

lag op onderzoek naar processen van deel-

tjestransport. 

Furu Mienes van NIOZ: “De Whittard Canyon 

vormt een belangrijke link tussen ondiepe, 

productieve continentale hellingen en de 

voedselarme diepzee. Via onderwaterklo-

ven zoals de Whittard Canyon wordt orga-

nisch materiaal ingevangen en naar de diep-

zee getransporteerd, waar het voor langere 

tijd kan worden opgeslagen. We willen weten 

of de canyon een snelweg is of een opslag-

plaats voor organisch materiaal, dat een 

belangrijke voedselbron voor diepzeesoorten 

vormt. Daarom willen we ook onderzoeken of 

het bodemleven in de canyon profijt heeft 

van deze hoge voedselconcentraties.”

Onderzoeksthema’s

“Onderzoeksvragen: zijn die diepe klo-

ven daadwerkelijk verrijkt met koolstof, en 

waar komt de koolstof uiteindelijk terecht? 

Door welke processen wordt het materiaal 

daar gebracht, en heeft de fauna er baat 

bij? Ten slotte: waar wordt het materiaal 

 uiteindelijk afgezet? Komt het in de diep-

zee terecht, of blijft het in de ondiepe 

living in this hostile environment. Chief Scientist Dick van Oev-

elen: “Not only are we interested in the corals in the present 

ocean, but we also want to know whether they will be able to 

survive if the climate keeps changing.”

Computer simulations of the dynamics of the water in the area 

suggest that the tide plays an important role in the transport of 

energy-rich food particles to the corals. The researchers had two 

hypotheses for the food supply of the cold-water corals: 1. Pro-

duction on the shallow Rockall Bank and transport along the sea-

floor to the corals and 2. Episodic vertical transport of algae from 

the surface ocean. In 2017, a team of scientists from NIOZ 

deployed moorings, a line with instruments moored to the bot-

tom with a 600-kg weight, to measure currents and food parti-

cles during an entire year. 

INITIAL RESULTS AND FINDINGS 
During leg 9A of the NICO expedition, these moorings were 

recovered. Van Oevelen: “We were happy to find out that the 

instruments worked and collected a lot of data. We are now in 

the process of processing and analysing that data, a big task. 

Preliminary findings, however, show that some of the dynamics 

are clearly different between Bank station and Oreo mound and 

we found evidence for vertical water movements above the coral 

mounds. These findings may indicate that vertical organic matter 

transport possibly supplies food to the corals. We are now work-

ing on the integration of our data with predictive models and 

will try to include the sensitivity of the cold-water coral systems 

to climate change. This full bag of data will definitely keep us 

busy for the next year(s)!

LEG 9B: WHITTARD CANYON
During leg 9B, the Whittard Canyon to the west of Ireland was 

investigated. The research focussed on particle transport 

processes.

Furu Mienis from NIOZ: ‘The Whittard Canyon forms an impor-

tant link between the shallow, productive continental slopes and 

the nutrient-poor deep sea. Via underwater gorges such as the 

Whittard Canyon, organic material is captured and transported 

to the deep sea where it can be stored for a longer period of 

time. We want to know whether the canyon is a motorway or a 
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wateren, waar het opnieuw in de koolstof-

kringloop wordt gebruikt?”

“Aan boord was ook Ad Wiebenga van het Wes-

tendijk Instituut, die naar schimmels in 

de diepzee keek (https://nico-expeditie.nl/

blogs/schimmels-die-algen-afbreken). Hij 

nam monsters van de sedimentwolken die in 

het water zweven om te kijken of daarin ook 

schimmels zitten. Het vermoeden bestaat dat 

er symbiotische relaties zijn tussen schim-

mels en bacteriën op die zwevende sediment-

deeltjes. Bewijs hiervoor ontbreekt tot 

dusver nog.”

Eerste resultaten en bevindingen 

“Tijdens de cruise lag de nadruk op de pro-

cessen die het deeltjestransport beïnvloe-

den. Deeltjes moeten op de een of andere 

manier naar de diepzee worden gebracht, 

gerelateerd aan continue processen zoals 

inwendige golven of episodische processen, 

zoals stormen of visserij. De topografie 

van de canyons speelt daarbij een belang-

rijke rol, omdat deze de stroming van het 

water beïnvloedt. De vraag is welke facto-

ren precies voor het transport van de deel-

tjes verantwoordelijk zijn.”

“Bijvangst: door te kijken naar het optre-

den van deeltjestransport konden we toeval-

lig ook het effect van de orkaan  Ophelia 

waarnemen toen die vorig jaar de kust van 

Ierland bereikte. Wat blijkt? Door de orkaan 

en het loswoelen van materiaal is er toen in 

één keer heel veel materiaal door de canyon 

gegaan. Tijdens het onderzoeksjaar werden 

meerdere vergelijkbare episodes gezien en 

we kunnen daarom vaststellen dat het cany-

onsysteem heel actief is.”

“We hebben ook gekeken naar de bestemming 

van het materiaal. We ontdekten dat er op 

2000 meter in de canyon een ‘opslagplaats’ 

is waar alles wordt afgezet. We hebben een 

videocamera gebruikt om de fauna die daar 

zit te observeren. We willen ontdekken hoe 

de onderlinge samenhang tussen de facto-

ren voedsel, stroming en temperatuur de 

verspreiding van levende organismen beïn-

vloedt. Onze eerste conclusie is dat de 

canyon meer voedsel en leven bevat dan de 

naastgelegen hellingen. Helaas zien we er 

niet alleen meer voedsel en leven, maar ook 

meer vervuiling, vooral plastics.”

Wordt vervolgd…

storage space for organic matter, which forms an important food 

source for deep-sea species. Therefore, we also want to know 

whether the life on the floor of the canyon benefits from these 

high nutrient concentrations.’

RESEARCH THEMES
‘Research questions: are these deep gorges actually enriched in 

carbon and where does the carbon ultimately end up? Which 

processes are responsible for bringing the material there and 

does the fauna benefit from this? Finally, where is the material 

eventually deposited? Does it end up in the deep sea or does it 

remain in the shallower parts of the canyon, where it is reused in 

the carbon cycle? 

Ad Wiebenga from the Westerdijk Fungal Biodiversity Institute 

was also on board, and he investigated fungi in the deep sea 

(https://nico-expeditie.nl/blogs/schimmels-die-algen-afbreken). 

He took samples from the sediment clouds that swirl around in 

the water to discover whether these contain fungi as well. It is 

suspected that symbiotic relationships exist between the fungi 

and bacteria on these swirling sediment particles. Evidence for 

this still needs to be found though.’

INITIAL RESULTS AND FINDINGS 
‘During the cruise, the emphasis was on processes that influence 

particle transport. Somehow or other particles must be brought 

to the deep sea, which can be related to continuous processes 

like internal waves or episodic processes, like storms or fisheries. 

The topography of the canyons plays a major role in this because 

it interacts with the flow of the water, creating enhanced turbu-

lence and mixing. The question is which factors are responsible 

for particle transport.

A coincidental bonus during our research into the occurrence of 

particle transport was that we could also examine the effect of 

Hurricane Ophelia that reached the coast of Ireland last year. 

What did we find? Due to the hurricane and the material that it 

stirred up a lot of material passed through the canyon in one go. 

Several episodes like this were observed during the year and we 

can therefore conclude that the canyon system is very active.’ 

We also examined the destination of the material. 

We found a “depot centre” at a depth of 2000 metres in the can-

yon, a storage place where everything is deposited. We used a 

video camera to observe the fauna there. We are interested in 

discovering how the interaction between the factors food, cur-

rent and temperature influences the spread of living organisms. 

Our first conclusion is that the canyon contains more food and 

life than the slopes next to it. Unfortunately, besides more food 

and life, we can also see more pollution there, especially 

plastics.

More to follow… •
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Joining leg 9B was a dream to come true 

for NICO students Floor van Schalwijk, 

Johanna Alejandra en Karlijn Doorenspleet.

Deelnemen aan etappe 9B was een droom 

die uitkwam voor NICO-studenten Floor van 

Schalwijk, Johanna Alejandra en Karlijn 

Doorenspleet.



From 24 May to 6 June the Pelagia was 

back in the North Sea. On board were 

researchers from Naturalis Biodiversity 

Center, the Westerdijk Institute and 

NIOZ. 
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we examined fish e-DNA to find out if a water sample can be 

used to determine which fish are swimming in it.

Kelli Griffith (Westerdijk Institute) focused on the presence of 

fungi in seawater. To be honest, we do not really know a great 

deal about that. Finally, Karline Soetaert and Emil de Borger 

from NIOZ examined the exchange processes (fluxes) between 

the seafloor and the water above it. One such process is the 

leaching of nutrients. The aim of this research is to gather data 

for models.’

INITIAL RESULTS AND FINDINGS 
‘For the first time, polyps were discovered of a certain jellyfish 

species. This jellyfish species was already known in the North Sea, 

but the polyps had previously never been seen. That was quite a 

spectacular finding! Meanwhile, I now have a reasonable picture 

of the data I collected about the organisms that live on the sea-

floor. What did we find? Most species are found in the south of 

the North Sea. The further north you go, the deeper the water 

becomes and the fewer species you see. There is a species there 

which is so dominantly present that it accounts for much of the 

biomass: the ocean quahog. It is present at a level of 20 kg wet 

During leg 10, the biodiversity in the North Sea was investigated.

Rob Witbaard from NIOZ: ‘During leg 10, we investigated the 

biogeochemical exchange of the North Sea floor. I was interested 

in the population of ocean quahogs (Arctica islandica) in the 

northern North Sea. I was there 20 years ago, and now I had the 

chance to sample these bivalves again. I can use this information 

to estimate good population parameters, such as mortality, 

 survival and growth rates.’

RESEARCH THEMES
‘The overall theme was biodiversity, and various researchers 

worked on this. I investigated the biodiversity of the seafloor life 

and focussed on the ocean quahog. Lodewijk van Walraven from 

NIOZ was on board to look for jellyfish polyps. Little is known 

about how and where jellyfish reproduce. 

At all stations along the route, we fished in the water column to 

examine which species of jellyfish occurred there. Researchers 

from Naturalis Biodiversity Center collected individual animals 

for their reference collection. We also tried to further develop 

techniques that use environmental DNA (e-DNA). For example, 

LEG 10: TEXEL – 
AMSTERDAM

Etappe 10: Texel - Amsterdam

Van 24 mei tot en met 6 juni 2018 was de 

Pelagia terug op de Noordzee. Aan boord 

waren onderzoekers van Naturalis Biodiver-

sity Center, het Westerdijk Instituut en 

NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor 

Onderzoek der Zee. 

Tijdens etappe 10 werd de biodiversiteit in 

de Noordzee onderzocht.

Rob Witbaard: “In de tiende etappe hebben 

we de biogeochemische uitwisseling van de 

Noordzeebodem bekeken. Zelf was ik geïnte-

resseerd in de populatie noordkrompen (Arc-

tica islandica) in de noordelijke Noordzee. 

Ik ben daar 20 jaar geleden geweest en had 

nu de kans om deze schelpdieren opnieuw te 

monsteren. Met deze informatie kan ik popu-

latieparameters, zoals mortaliteit, overle-

ving en groeisnelheden, goed inschatten.”

Onderzoeksthema’s

“Het grote thema was biodiversiteit, daar 

werkten verschillende onderzoekers aan. Ik 

onderzocht de biodiversiteit van het bodem-

leven met de focus op de noordkromp. Lode-

wijk van Walraven van het NIOZ was mee om 

te zoeken naar kwalpoliepen. Er is nog wei-

nig bekend over hoe en waar kwallen zich 

voortplanten. 

Op alle stations op het traject hebben we 

in de waterkolom gevist om te kijken welke 

soorten kwallen daar voorkomen. Onderzoe-

kers van Naturalis Biodiversity Center ver-

zamelden individuele dieren (specimens) 

voor hun referentiecollectie. Daarnaast 

hebben we ook geprobeerd de technieken voor 

het gebruik van ‘environmental DNA’ (e-DNA) 

verder te ontwikkelen. Zo werd er ook geke-

ken naar e-DNA van vissen om te zien of je 

een watermonster kunt gebruiken om vast te 

stellen welke vissen erin zwemmen.”

“Kelli Griffith (Westerdijk Instituut) 

richtte zich op de aanwezigheid van schim-

mels in het zeewater. Daarover is eigenlijk 

nauwelijks iets bekend. Ten slotte onder-

zochten Karline Soetaert en Emil de Bor-

ger van het NIOZ de uitwisselingsprocessen 

(fluxen) tussen de zeebodem en het boven-

staande water. Denk aan het uitlogen van 

nutriënten. Het is de bedoeling om deze data 

te gebruiken in het modelleerwerk.”

Eerste resultaten en bevindingen 

“Er zijn voor het eerst poliepen ontdekt van 

een bepaalde kwallensoort. De kwallensoort 

was al bekend in de Noordzee, maar de polie-

pen werden er nog niet eerder gezien. Dat 

is best spectaculair! Ondertussen heb ik de 

data van de organismen die op de zeebodem 

leven al redelijk in beeld. Wat blijkt? In 

het zuiden van de Noordzee zien we de meeste 

soorten. Naarmate je verder naar het noor-

den gaat, wordt het water dieper en zie je 

steeds minder soorten. Er leeft daar een 

soort die zo veelvuldig voorkomt dat hij 

een groot deel van de biomassa uitmaakt: de 

noordkromp. Dan praat je over 20 kilo nat-

gewicht op 20 vierkante meter. Als je de 

noordkromp eruit haalt, heb je dus veel min-

der biomassa.”

“In het zuiden van de Noordzee, net ten 

noorden van de Waddeneilanden, vind je heel 

veel verschillende soorten en heel veel 

individuen. Dat zijn allemaal wat kleinere 

soorten. Ook heb ik nu hele goede schat-

tingen voor wat betreft mortaliteit in de 

noordkromppopulatie, omdat ik de resultaten 

kan vergelijken met die van twintig jaar 

geleden.”

“Waarom dat belangrijk is? De noordkromp  

is binnen OSPAR (https://www.ospar.org/) 
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aangewezen als een bedreigde soort, die 

extra aandacht nodig heeft. De populatie 

die wij hebben bekeken is een redelijk onge-

stoorde populatie. Dus als je schattingen 

hebt voor mortaliteit (c.q. overleving) kun 

je onderzoeken of deze heel erg afwijkt voor 

dezelfde soort in de zuidelijke Noordzee. 

Het is ook belangrijk om de cijfers op te 

kunnen schalen: je hebt immers basiswaar-

den nodig. 

De noordkromp is een kwetsbare soort omdat 

die schelp heel oud kan worden. De leeftijd 

van de oudste noordkromp die ooit gevon-

den is, wordt geschat tussen de 405 en 410 

jaar. In het zuiden van de Noordzee had de 

soort in het verleden erg te lijden onder 

intensieve boomkorvisserij. Die vismethode 

is nu verboden, maar heeft dat een positieve 

invloed op de mortaliteit in het gebied? Dat 

zijn de vragen voor lange termijn onder-

zoek.”

Etappe 11: Texel - Horta

Van 3 tot en met 17 juli 2018 voer de  Pelagia 

van Texel naar Horta. Aan boord waren onder-

zoekers van MARIN, de Universiteit Leiden 

en NIOZ Koninklijk Instituut voor Onder-

zoek der Zee. 

Tijdens etappe 11 stond het onderzoek naar 

onderwatergeluid door schepen centraal.

Jos Koning (MARIN): “Op de reis van Oude-

schild (Den Helder) naar Horta (Azoren) 

hebben we onderzoek gedaan naar het geluid 

dat schepen produceren. We zijn door het 

Kanaal gevaren en hebben op de rand van 

het continentale plat de eerste metingen 

gedaan. Halverwege de reis naar Horta en 

vlak voor de Azoren, hebben we de metingen 

herhaald. Het gaat om geluid dat het schip 

produceert als het op verschillende vermo-

gens vaart. We wilden vaststellen hoe dat 

geluid varieert bij verschillende weers- en 

wateromstandigheden, en we wilden dat ver-

gelijken met het achtergrondgeluid op de 

betreffende locatie.”

Onderzoeksthema’s

“Er is wel vaker onderzoek gedaan naar het 

onderwatergeluid dat schepen produceren, 

maar de resultaten worden vaak niet open-

baar gemaakt vanwege militaire of commer-

ciële belangen. Daarom was het onderzoek 

tijdens de NICO-expeditie een buitenkans. 

De gedeelde dataset kan immers door MARIN, 

TNO, NIOZ en Universiteit Leiden samen wor-

den gebruikt.”

“De focus van kennisinstituut MARIN ligt 

op het geluid van de schroef en de motor 

van het schip, en het effect daarvan op 

het schip. Deze informatie is belangrijk om 

stillere en efficiëntere schepen te kunnen 

ontwerpen. Voor mij was het de vraag hoe-

veel geluid een schip daadwerkelijk maakt, 

en welke delen van het schip daarin maatge-

vend zijn. We deden alle metingen steeds aan 

boord van het varende schip. 

Tijdens deze expeditie, registreerden we 

ook de trillingen en het geluid dicht bij 

de schroef en de motor. Voor de geluidsop-

namen buiten het schip gebruikten we twee 

hydrofoons van TNO. Gewoonlijk bepaalt TNO 

het effect van het scheepsgeluid door het 

geluid dat passerende schepen maken vanuit 

het water te meten. Tijdens de NICO-expedi-

weight per 20 square metres. If you remove this species, you have 

far less biomass.

In the southern North Sea just above the Wadden Islands, there 

are many different species and lots of individuals. All of these are 

somewhat smaller species. Furthermore, as I can compare the 

results with 20 years ago, I now have good estimates for the mor-

tality in the ocean quahog population. 

Why is that important? Within OSPAR (https://www.ospar.org/) 

the ocean quahog has been designated as a threatened species 

that requires extra attention. The population we studied is rea-

sonably undisturbed. If you have estimates for mortality (i.e. sur-

vival), then you can examine whether the figures for the same 

species are very different in the southern North Sea. You must 

also be able to scale up the figures: after all, you need basic val-

ues. The ocean quahog is a vulnerable species because it can 

become very old. The age of the oldest ocean quahog ever found 

is estimated to be between 405 and 410 years. In the southern 

North Sea, the species suffered severely in the past from heavy 

bottom trawling. That type of fishing is now banned, but did 

that have a positive influence on the mortality in the area? These 

are questions for long-term research.’ •

From 3 July to 17 July 2018, the Pelagia 

cruised from Texel to Horta. On board 

were researchers from MARIN, Leiden 

University and NIOZ. 

During leg 11, the research focused on underwater sound caused 

by ships.

Jos Koning (MARIN): ‘During the voyage from Oudeschild (Den 

Helder) to Horta (the Azores) we investigated the sound that 

ships generate. We travelled through the English Channel and 

made the first measurement at the edge of the continental plate. 

Halfway through the voyage to Horta and just off the Azores, we 

repeated the measurements. We were interested in the noise 

that the ship generates when it travels at different power levels. 

We wanted to establish how that sound varies under different 

weather and water conditions, and we wanted to compare those 

measurements with the background noise at the location 

concerned.’

RESEARCH THEMES
‘Research into the underwater sound produced by ships takes 

place regularly, but the results are often not published due to 

military or commercial interests. Therefore, the research during 

the NICO expedition was an exceptional opportunity. The shared 

dataset can be jointly used by MARIN, TNO, NIOZ and Leiden 

University. 

LEG 11: TEXEL – 
HORTA
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tie hebben we deze twee invalshoeken gecom-

bineerd.”

Onderzoekers van de Universiteit Leiden 

hadden daarnaast nog een bijzondere onder-

zoeksvraag: ze wilden weten wat het karak-

ter van het geluid is dat van een schip 

komt. Hans Slabbekroon: “Op dit moment is 

ons begrip van het geluid van schepen en de 

mogelijke impact op mariene dieren beperkt 

tot een aantal basismetingen, zoals het 

geluidsniveau en het frequentiebereik. 

Dit keer waren we echter in staat om de aard 

van het geluid dat schepen produceren veel 

gedetailleerder te onderzoeken en het te 

relateren aan de manoeuvres van het schip en 

aan verschillende invalshoeken. Deze infor-

matie kan relevant blijken voor het vast-

stellen van verstoringen in het gedrag van 

vissen of mariene dieren. Als dat zo blijkt 

te zijn, komen we misschien ook dichter  bij 

het vinden van een oplossing voor dit pro-

bleem.”

Eerste resultaten en bevindingen 

“We hoopten veel verschillende soorten weer 

te hebben tijdens de twee weken durende 

cruise. Daardoor zouden we bijvoorbeeld het 

effect van de golfslag op het onderwater-

geluid kunnen onderzoeken. Maar we hebben 

in de hele periode alleen maar fantastisch 

zomerweer gehad en beschikken nu alleen 

maar over ‘mooiweermetingen’.”

“De vraag was ook of er in het hele brede 

geluidsspectrum ook andere geluidsbronnen 

te horen zijn, naast die van het schip. Kun 

je bijvoorbeeld walvissen detecteren? Op 

het eerste gezicht lijkt dat niet het geval. 

Als het schip in de buurt is, dan hoor je 

echt alleen het schip omdat dat enorm veel 

geluid maakt. Bij metingen op de Azoren heb-

ben we wel op steeds grotere afstand van het 

schip gemeten. Maar toch blijk je het schip 

steeds te horen. Je moet dus echt moeite 

doen om het geluid dat het schip maakt uit 

te sluiten.”

“Het vervolg? We hebben veel data verza-

meld, maar die kunnen we pas volgend jaar 

verwerken. MARIN en TNO hebben de meetcam-

pagne tijdens de NICO-expeditie zelf gefi-

nancierd, maar voor de verdere analyse was 

er nog geen budget. Dat zal nu in 2019 

gebeuren.”

MARIN is interested in the underwater noise from the ship pro-

peller and the engine and their effects on the ship. This informa-

tion is important for the design of quieter and more efficient 

ships. I was interested in how much noise a ship actually makes 

and which parts of the ship play a key role in this. We did all of 

the measurements on board the moving ship. 

On this occasion, we also registered the vibrations and sound 

close to the propeller and engine. For the sound recordings out-

side of the ship, we used two hydrophones supplied by TNO. TNO 

usually determines the effect of the ship noise by making meas-

urements in the water of the noise from passing ships. During 

the NICO expedition, we combined both approaches.

Researchers from the Institute of Biology at Leiden University 

also had an unusual research question: they wanted to know the 

character of the noise that comes from the ship. 

Hans Slabbekoorn: currently, our understanding of vessel sound 

and potential impact on marine animals is limited to a number 

of key measurements, such as the sound level and the frequency 

range. 

Now, however, we were able to explore the nature of vessel 

sound in much more detail and relate it to ship manoeuvres and 

angles of approach. This information may turn out to be relevant 

for behavioural disturbance of fish or marine mammals and, if so, 

we may also be close to finding the key to mitigation. 

INITIAL RESULTS AND FINDINGS 
‘We had hoped to experience many different types of weather 

during the two-week cruise. Then we could have investigated the 

effect of the swell on the underwater sound, for example. How-

ever, during the entire period we only had fantastic summer 

weather, and now we only have “fine weather” measurements. 

Another question was whether in the very broad sound  spectrum, 

other sound sources could be heard besides those of the ship. For 

example, can you detect whales? 

Initially, that appeared not to be the case. If the ship is in the 

vicinity, then you only hear the ship because it makes a consider-

able amount of noise. During the measurements near the Azores, 

we did, however, take measurements at an increasingly greater 

distance from the ship. Nevertheless, we still kept hearing the 

ship. You have to make a considerable effort to cut out the noise 

from the ship.

What next? We have collected a lot of data, but we will not be 

able to process that until next year. MARIN and TNO funded the 

measurement methods during the NICO expedition, but a budget 

for further analysis was not immediately available. That will now 

happen in 2019.’ •
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From 17 July to 28 July 2018, the Pelagia 

cruised from Horta to Terceira on the 

Azores. On board were researchers 

from Leiden University, University of 

Amsterdam, TNO and NIOZ. 
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what the influence of the hot water source is on the bioavailabil-

ity of important minerals such as iron and phosphate. This 

research concerns the presence of minerals (in other words: the 

effects on and the availability for the ecosystem), biodiversity, 

noise and plastics. 

We were also interested in dispersal processes as we do not 

understand yet how often tiny creatures cross large regions 

 hostile to settlement to arrive at distant sources. The landscape 

of sound (“soundscape”) around the hydrothermal sources may 

play a key role in explaining the unexpected connectivity. Not 

only adult animals but also many larvae or a variety of taxa are 

known to respond to acoustic variation in the water by approach-

ing or avoiding particular sound spectra. Researchers from TNO 

and Leiden University eavesdropped on the potentially critical 

cues by deploying a sensitive underwater microphone to a depth 

of 2.5 kilometres. The second part of the leg focused on whale 

ecology. What food do the whales eat in the resource-rich water 

around the island of Terceira? Fleur Visser from the University of 

Amsterdam and NIOZ and Henk-Jan Hoving (GEOMAR, Kiel, Ger-

many) explored the deep water layers that they knew were vis-

ited by foraging Risso dolphins and pilot whales by using deep 

Leg 12 focused on hydrothermal vents and the food of whales. 

The research can be summarised in four words: minerals, ecosys-

tem, plastic and sound.

Sabine Gollner from NIOZ: ‘The hydrothermal sources in the mid-

Atlantic Ridge near the Azores form a unique ecosystem. It con-

tains organisms that you do not find anywhere else. Hydrothermal 

sources are seen as a possible birthplace of life on earth. They 

therefore provide insights into the evolution of life. Hydrother-

mal sources are also interesting for deep-sea mining due to the 

minerals they contain. In that case, you need to know which ani-

mals live there and how the ecosystem works as otherwise, you 

will not know what will be damaged as a result of the mining 

activities.’

RESEARCH THEMES
‘In the past, people thought that the sources were isolated and 

that they had little influence on the surrounding systems in the 

deep sea. However, several years ago we discovered that this is 

not the case. Nevertheless, the role of hydrothermal systems on 

ocean ecosystems is still largely unknown. It is clear that there are 

a lot of minerals and nutrients. The research must demonstrate 

LEG 12: HORTA –
TERCEIRA

Etappe 12: Horta - Terceira

Van 17 tot en met 28 juli 2018 voer de 

 Pelagia van Horta naar Terceira op de Azo-

ren. Aan boord waren onderzoekers van Uni-

versiteit Leiden, Universiteit van Amster-

dam, TNO en NIOZ. 

De focus van etappe 12 lag op hydrothermale 

bronnen en het voedsel van walvissen. Het 

onderzoek kan in vier trefwoorden worden 

samengevat: mineralen, ecosysteem, plastic 

en geluid. 

Sabine Gollner van NIOZ: “De hydrother-

male bronnen op de Mid-Atlantische Rug 

bij de Azoren vormen een uniek ecosysteem. 

Er leven organismen die je nergens anders 

vindt. Hydrothermale bronnen worden gezien 

als een mogelijke geboorteplaats van het 

leven op aarde. Ze geven dus inzicht in de 

evolutie van het leven. Vanwege de minera-

len zijn hydrothermale bronnen ook inte-

ressant voor diepzeemijnbouw. In dat geval 

moet je dus weten welke dieren er leven en 

hoe het ecosysteem werkt, anders weet je ook 

niet welke schade er als gevolg van mijn-

bouwactiviteiten kan worden aangericht.”

Onderzoeksthema’s

“Vroeger dacht men dat de bronnen geïso-

leerd waren, en dat ze weinig invloed had-

den op de omringende systemen in de diepzee. 

Sinds enkele jaren weten we dat dat niet zo 

is, maar de rol van hydrothermale bronnen 

op oceaansystemen is nog vrijwel onbekend. 

Duidelijk is wel dat er veel mineralen en 

nutriënten zijn. Onderzoek moet uitwijzen 

wat de invloed van de heetwaterbron is op 

de biobeschikbaarheid van belangrijke ele-

menten, zoals ijzer en fosfaat. Dit onder-

zoek gaat over de aanwezigheid van minera-

len (dat wil zeggen: de effecten op en de 

beschikbaarheid voor het ecosysteem), bio-

diversiteit, geluid en plastics.”

“We waren ook geïnteresseerd in transport-

processen omdat we nog steeds niet weten hoe 

vaak kleine organismen grote, onherbergzame 

gebieden oversteken voordat ze bij afgele-

gen bronnen aankomen om zich daar te ves-

tigen. Het geluidslandschap (‘soundscape’) 

rond de hydrothermale bronnen zou een sleu-

telrol kunnen spelen in het verklaren van de 

onverwachte aantrekkingskracht. Van volwas-

sen dieren, maar ook van veel larven en ver-

scheidene taxa, is bekend dat ze reageren 

op akoestische variatie in het water door 

bepaalde geluidsspectra te benaderen of te 

vermijden. Onderzoekers van TNO en Univer-

siteit Leiden speelden luistervink om moge-

lijk belangrijke aanwijzingen op het spoor 

te komen. Hiervoor gebruikten ze een gevoe-

lige onderwatermicrofoon op tweeënhalve 

kilometer diepte.”

“Het tweede deel van de etappe spitste zich 

toe op walvisecologie. Welk voedsel eten 

de walvissen in de voedselrijke wateren 

rond het eiland Terceira? Fleur Visser van 

de Universiteit van Amsterdam en NIOZ, en 

Henk-Jan Hoving (GEOMAR, Kiel, Duitsland), 

onderzochten de diepe waterlagen waarvan 

ze wisten dat die door foeragerende grijze 

dolfijnen en grienden worden bezocht. Ze 

gebruikten hiervoor diepzeecamera-‘glides’, 

speciale vistechnieken en watermonsters 

voor DNA-extractie. In hetzelfde gebied 

onderzocht Frans-Peter Lam van TNO hoe je 

walvissen akoestisch kunt detecteren met 

uit de militaire wereld afkomstige drij-

vende sonarboeien.”

Eerste resultaten en bevindingen 

Eerste bevindingen? “Qua mineralen is het 

opvallend hoe dynamisch het systeem is. De 

mineralen die uit de hydrothermale bron-

nen neerslaan, hebben effect op de beschik-
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baarheid van essentiële elementen zoals 

fosfaat. We weten wel welke groepen die-

ren direct bij de hydrothermale bronnen 

leven, maar nog niet welke soorten er in 

de sedimentmonsters zitten die we op gro-

tere afstand van de hydrothermale bron heb-

ben genomen. Wat betreft het onderzoek naar 

plastic blijken microplastics ook midden in 

de Atlantische Oceaan aanwezig, zowel aan 

de oppervlakte als op 100 meter diepte. Er 

is ook sediment bemonsterd voor onderzoek 

naar microplastics, maar daarvan zijn de 

resultaten nog niet bekend.”

“In het kader van het geluidsonderzoek 

staan uitgebreide akoestische metingen 

gepland voor maart en april 2019, maar na 

een eerste snelle screening van de opnamen 

kunnen we nu al vaststellen dat er behoor-

lijke variaties optreden. Niet alleen waren 

de geluiden van echolocatie activiteiten 

en scheepsgeluid van de Pelagia nog steeds 

waarneembaar op 2,5 kilometer diepte, maar 

we registreerden ook regelmatig de oriën-

terende klikjes van een echolokaliserende 

potvis. Een gedetailleerde vergelijking van 

het geluidspectrum van dicht bij en verder 

weg van de hydrothermale bronnen moet dui-

delijk maken of de unieke diepzeefauna in 

deze gebieden zich akoestisch kan oriënte-

ren. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door 

Hans Slabbekoorn van de Universiteit Leiden 

in samenwerking met Sander van Benda-Beck-

mann van TNO.” (https://www.universiteit-

leiden.nl/nieuws/2018/08/met-een-micro-

foon-de-diepzee-in)

“De zoektocht naar prooidieren van walvis-

sen leverde interessante waarnemingen op 

van octopussen en hele goede monsters van 

voedzame diepzeevissen en krill. De water-

monsters voor DNA-extractie werden gefil-

terd dankzij een geweldige inzet van het 

hele team, met bijdragen van wetenschap-

pers van alle instituten en zelfs van de 

journalisten. De DNA-analyse zal door de 

onderzoekers uit Kiel worden uitgevoerd. 

Ten slotte is het ons ook nog gelukt om met 

wat aanpassingen de militaire sonarboeien 

geschikt te maken voor toepassing in het 

onderzoek naar de ecologie van walvissen.” 

sea camera glides, special fishing techniques and water samples 

for DNA extraction. In the same area, Frans-Peter Lam from TNO 

examined how you can detect and localise whales acoustically by 

using floating sonobuoys from the military world.’

INITIAL RESULTS AND FINDINGS 
Initial findings? ‘It is striking how dynamic the system is in terms 

of minerals. The minerals that are deposited from the hydrother-

mal sources influence the availability of essential minerals such 

as phosphate. We know which groups of animals live directly at 

the hydrothermal sources, but we still do not know which species 

are in the sediment samples that we took at a greater distance 

from the hydrothermal source. As for the plastics research: micro-

plastics were also found to be present in the middle of the Atlan-

tic Ocean, both on the surface and at a depth of 100 metres. 

Sediment was also sampled for research into microplastics, but 

the results from this are not known yet.

In terms of sound, detailed acoustic measurements are planned 

for March and April 2019, but considerable variation was already 

apparent during a quick screening through the recordings. Not 

only were sounds of echolocation activity and vessel noise from 

the Pelagia still recorded at a depth of 2.5 kilometres, but we 

also repeatedly “caught” the explorative clicks of an echolocat-

ing sperm whale. A detailed comparison of sound spectra from 

close to and further away from hydrothermal sources should 

shed light on the potential for acoustic homing for the unique 

deep-sea fauna at these places. This is work for Hans Slabbe-

koorn from Leiden University in collaboration with Sander van 

Benda-Beckmann at TNO. (https://www.universiteitleiden.nl/

nieuws/2018/08/met-een-microfoon-de-diepzee-in)

The search for whale prey items yielded interesting views on 

octopuses and very good samples of nutritious deep-sea fishes 

and krill. The water samples for DNA extraction were filtered in 

an extensive team effort, with contributions from scientists from 

all institutes and even the journalists. DNA analyses will be per-

formed by the researchers from Kiel. Last but not least, the mili-

tary sonobuoys were proven to be suitable for use in whale 

ecology research. •
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The multidisciplinary collaboration did not go unnoticed: 186 

media productions appeared about the expedition (articles, 

radio and TV broadcasts) distributed across 50 different plat-

forms. Or as NIOZ director Henk Brinkhuis put it: ‘The NICO expe-

dition has clearly brought ocean research to the attention of the 

general public and policymakers!’

NICO aims to investigate important marine science questions, to 

strengthen the Dutch marine science community and to connect 

marine knowledge of our changing oceans to society: policy 

makers, industry and the general public.

During the expedition, news and blogs appeared on 

 www.nico-expeditie.nl and furthermore on the print and online 

outlets of the NICO expedition partners. Science journalists from 

NEMO Kennislink (Knowledge Link), a popular-science website, 

covered each leg of the expedition in detail with a Dutch column 

titled ‘Research on the high seas’. The free publicity was boosted 

by the 15 artists and journalists who joined the expedition ‘in 

residence’. Together they produced almost 50 percent of the 

total free publicity content.

www.nico-expeditie.nl

NICO EXPEDITION 
OUTREACH

NICO-expeditie outreach

De multidisciplinaire samenwerking bleef 

niet onopgemerkt: over de expeditie zijn 

186 mediaproducties verschenen (artikelen, 

radio- en televisie-uitzendingen) verspreid 

over vijftig verschillende platformen. Of 

zoals NIOZ-directeur Henk Brinkhuis het 

onder woorden bracht: “De NICO-expeditie 

heeft oceaanonderzoek op de kaart gezet bij 

het grote publiek en beleidsmakers!”

NICO heeft als doel belangrijke mariene on-

derzoeksvragen onder de loep te nemen, de 

Nederlandse gemeenschap van mariene weten-

schappers te versterken en beleidsmakers, 

industrie en het grote publiek op de hoogte 

te houden van de actuele wetenschappelijke 

kennis over onze veranderende oceanen.

Tijdens de expeditie verschenen nieuws-

artikelen en blogs op www.nico-expeditie.

nl, net als in de gedrukte en online ui-

tingen van de NICO-expeditie partners. We-

tenschapsjournalisten van NEMO Kennislink, 

een populaire wetenschapssite, volgden de 

expeditie op de voet en schreven daarover 

in hun rubriek ‘onderzoek op volle zee’. De 

15 kunstenaars en journalisten die ‘in re-

sidence’ meevoeren met de expeditie produ-

ceerden samen bijna de helft van alle gratis 

publiciteit over de NICO-expeditie.

www.nico-expeditie.nl
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72

OWN CONTENT 
& PARTNERS

PAID MEDIA

FREE PUBLICITY 

blogs, video’s, 
articles
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print & online,  
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LEG 1: NICO pr-team kicks off with 

photographer Thijs Heslenfeld and 

editor Margaux Tjoeng. ETAPPE 1: 

NICO pr-team trapt af met foto-

graaf Thijs Heslenfeld en redacteur 

Margaux Tjoeng.

LEG 9A: Freelance science jour-

nalist Edda Heinsman (KennisLink, 

Focus) ready to visit the cold 

water corals of Rockall Bank.

ETAPPE 9A: Freelance wetenschaps-

journalist Edda Heinsman (Kennis-

Link, Focus) klaar voor vertrek 

naar de koudwaterkoralen van Roc-

kall Bank.

LEG 4: Freelance science journa-

list Rob Buiter (Vroege Vogels, 

Trouw) interviewing on deck of 

the Pelagia. Beside leg 4 he also 

joined leg 12 of the expedition. 

ETAPPE 4: Freelance wetenschaps-

journalist Rob Buiter (Vroege 

Vogels, Trouw) in actie aan boord 

van de Pelagia. Naast etappe 4 

voer hij ook mee met etappe 12  

van de expeditie. 

LEG 11: Novelist Tommy Wieringa 

 witnessed the drilling into the bow 

of the Pelagia for research into the 

propeller. He wrote an article in 

Vrij Nederland about NICO. ETAPPE 

11: Romanschrijver Tommy  Wieringa  

is getuige van het gat dat in de 

boeg van de Pelagia wordt geboord 

voor onderzoek naar de schroef.  

Hij schreef een artikel over NICO  

in Vrij Nederland.

LEG 2: Sofie Bosmans was respon-

sible for the pr-activities of 

VU  University Amsterdam during 

the first crossing of the Atlan-

tic Ocean. ETAPPE 2: Sofie Bosmans 

 vervulde de pr-activiteiten voor 

de VU Amsterdam tijdens de eerste 

Atlantische oversteek. 

LEG 9B: Science journalist Gemma 

Venhuizen (NRC) enjoying the sun-

set after completing her recordings 

of the podcast about the expedi-

tion. Besides leg 9B she also joined 

leg 5. LEG 9B: Wetenschapsjournalist 

Gemma Venhuizen (NRC) geniet van de 

zonsondergang na het voltooien van 

de opnames voor haar podcast over de 

expeditie. Naast etappe 9B voer zij 

ook me met etappe 5. 

LEG 5: Freelance science journalist 

Stephan van Duin (Scientias, Koffie-

tijd) holding a giant isopod. ETAPPE 

5: Freelance wetenschapsjournalist 

Stephan van Duin (Scientias, Koffie-

tijd) houdt een reuze pissebed vast.

LEG 11: Artist Joeri Bosma taking 

photographs for the preparations of 

his art piece for S.E.A, science 

encouters art. This art and science 

tour in collaboration with NIOZ Sea 

Research will be hosted on the Dutch 

island of Texel in June 2019. 

ETAPPE 11: Kunstenaar Joeri Bosma 

fotografeert voor de voorbereidin-

gen van zijn kunstwerk voor S.E.A, 

science encouters art. Deze kunst 

en wetenschaps tour wordt georgani-

seerd in samenwerking met het NIOZ 

op Texel in juni 2019.

LEG 7: Landscape photographer Wou-

ter-Jan Hooijmans shooting images 

of the Mississippi delta for his new 

exhibition. ETAPPE 7: Landschapsfo-

tograaf Wouter-Jan Hooijmans legde de 

beelden van de Mississippi delta vast 

voor zijn nieuwe tentoonstelling.

LEG 6: Ocean composer Stef Veld-

huis used the collected science data 

of the expedition to compose clas-

sical music. ETAPPE 6: Oceaancom-

ponist Stef Veldhuis gebruikte de 

verzamelde data van de expeditie om 

 klassieke muziek te componeren. 

LEG 12: Freelance science journalist 

Anne van Kessel followed the work of 

whale and dolphin researcher Fleur 

Visser for KennisLink, KIJK and EOS.

ETAPPE 12: Freelance wetenschaps-

journalist Anne van Kessel volgde 

het werk van walvis- en dolfijnen 

deskundige Fleur Visser voor Kennis-

Link, KIJK en EOS.

LEG 8: Film and documentary maker 

Karin Schagen records the prepa-

ration of the multinet. ETAPPE 8: 

Film- en documentaire maakster Karin 

Schagen legt het gereedmaken van het 

multinet vast op film.

LEG 3: Presenter Elisabeth van Nim-

wegen of the Dutch science tv-show 

‘NTR Focus’ looking at corals around 

Bonaire for her item about: ‘Who 

kills the corals?’ ETAPPE 3: Presen-

tator Elisabeth van Nimwegen van NTR 

Focus bekijkt de koralen in de buurt 

van Bonaire voor haar programma 

over: ‘Wie doodt het koraal’.

LEG 10: Freelance science journa-

list Auke-Florian Hiemstra covered 

the science stories on the North Sea 

for Naturalis Biodiversity Center 

and also joined leg 12 of the expe-

dition. ETAPPE 10: Freelance weten-

schapsjournalist filmde de weten-

schapsverhalen op de Noordzee voor 

Naturalis Biodiversity Center. Ook 

voer hij mee tijdens etappe 12 van 

de expeditie. 

15 ARTISTS AND  
JOURNALISTS JOINED 
THE EXPEDITION

15 kunstenaars en journalisten 

voeren mee met de expeditie
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NICO EVENTS

NICO researchers where not only present in the media. They also 

took the stage. Universities and institutes hosted several events 

and lectures with NICO scientists and students. Moreover, artists 

interested in science discovered the NICO expedition to bring 

 climate change under the attention of the general public. In 

Nijmegen composer Stef Veldhuis and his dancers performed a 

piece at Festival de Oversteek and geologist Martin Ziegler (UU) 

shared his research about paleoclimate with the visitors of the 

Amsterdam Art Week in Leviathan, A Tale of a Tub. 

NICO RESEARCHERS PRESENT PRELIMINARY 
RESULTS ON THE VOLVO OCEAN SUMMIT
The most important event took place in June during the week of 

World Ocean Day. NICO researchers were invited to come to 

 Scheveningen to present their preliminary results on the Volvo 

Ocean Summit. MP’s Antje Diertens and Tjeerd de Groot of the 

Dutch party D66 embraced the NICO research done on eutro-

phication near the Dutch islands in de Caribbean Sea and 

announced a total approach for the oceans, from controlling the 

plastic soup to safeguarding coral reefs.

NICO-onderzoekers waren niet alleen aan-

wezig in de media. Ze verschenen ook op 

 diverse podia. Universiteiten en instituten 

organiseerden verschillende evenementen en 

lezingen met NICO-wetenschappers en studen-

ten. Bovendien ontdekten kunstenaars geïn-

teresseerd in wetenschap de NICO-expeditie 

om klimaatverandering onder de aandacht te 

brengen van een breed publiek. In Nijmegen 

speelden oceaancomponist Stef Veldhuis en 

zijn dansers een stuk op Festival de Over-

steek en geoloog Martin Ziegler (UU) deelde 

zijn zoektocht naar het klimaat uit het ver-

leden met bezoekers van de Amsterdam Art 

Week in Leviathan, A Tale of a Tub. 

NICO onderzoekers presenteren eerste resul-

taten op Volvo Ocean Summit

Het belangrijkste evenement vond plaats in 

juni tijdens wereld oceanen dag. NICO on-

derzoekers waren uitgenodigd om naar Sche-

veningen te komen om hun eerste resultaten 

te presenteren op de Volco Ocean Summit. Ka-

merleden Antje Diertens en Tjeerd de Groot 

van D66 omarmden het NICO onderzoek naar 

eutrofiëring rondom de Nederlandse Caribi-

sche eilanden en kondigden een totaalaanpak 

van de oceanen aan, van de bestrijding van 

de plastic soep tot aan de bescherming van 

koraalriffen.

MP Antje Diertens (left) of the 

Dutch party D66 announced on Dutch 

radio to tackle eutrophication in 

the Caribbean Sea near the Dutch 

islands. PhD-candidate Didier de 

Bakker (middle) of WUR and NIOZ will 

defend his thesis about the toxic 

cyanobacterial mats in 2019. 

MP Antje Diertens (left) of the 

Dutch party D66 announced on Dutch 

radio to tackle eutrophication in 

the Caribbean Sea near the Dutch 

islands. Promovendus Didier de 

 Bakker (midden) van WUR en NIOZ 

 verdedigt in 2019 zijn proefschrift 

over de giftige cyanobacteriële 

 matten.

Geologist Martin Ziegler keeping his 

balance during heavy weather on the 

Atlantic Ocean. In Leviathan, A Tale 

of a Tub he shared with the audi-

ence of the Amsterdam Art Week how 

cores of ocean sediment are used to 

improve climate models. 

Geoloog Martin Ziegler behoudt zijn 

evenwicht tijdens zwaar weer op de 

Atlantisch Oceaan. In Leviathan, A 

Tale of a Tub, vertelde hij aan het 

publiek van de Amsterdam Art Week 

hoe sedimentkernen van de ocean 

gebruikt worden om klimaatmodellen 

te verbeteren.

Dancers perform a choreography on 

the music of ocean composer Stef 

Veldhuis who joined leg 6 of the 

NICO expedition.

Dansers voeren een choreagrafie uit 

op de muziek van oceaancomponist 

Stef Veldhuis die meevoer met etappe 

6 van de NICO expeditie. 



N I C O  E X P E D I T I O NN I C O  E X P E D I T I O N  P A R T N E R SN I C O  E V E N T S

6 0

NICO EXPEDITION 
PARTNERS

6 1

The orchestra of Music by oceans of 

composer Stef Veldhuis plays for the 

audience of the Volvo Ocean Summit.

Het orkest van Music by oceans van 

oceaancomponist Stef Veldhuis speelt 

voor het publiek van de Volvo Ocean 

Summit. 

NICO researchers presented their 

preliminary results on the Volvo 

Ocean Summit. 

NICO onderzoekers presenteerden hun 

eerste resultaten op de Volvo Ocean 

Summit.

TU Delft researcher Caroline Katsman 

presents her study on ocean eddies 

on the Volvo Ocean Summit. 

TU Delft onderzoeker Caroline 

Katsman presenteert haar onderzoek 

naar oceaanwervels op de Volvo Ocean 

Summit. 
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The scientific discoveries resulting from the data collected during 

the NICO expedition can be expected in the months and years to 

come. Some initial findings and observations at the end of the 

7-MONTH-EXPEDITION ARE: 
•  A previously unknown inactive volcano was discovered at the 

mid-Atlantic Ridge. In its crater – filled with pelagic sediments 

– a core was taken to study the nature of past ocean and 

atmosphere changes. The sediments from this geological 

archive provide detailed clues to changes in ocean circulation 

and monsoon driven Sahara dust export.

•  Unusual cyanobacterial mats were found that suffocate coral 

reefs off the coast of Bonaire, while remarkably healthy coral 

reefs were discovered near the Saba Bank, the largest Dutch 

nature reserve. 

•  Research into the health and productivity of Caribbean coral 

reefs has major implications for the sustainability of economic 

activities: how can the reefs be kept healthy while still allow-

ing commercial fishing to take place? And how can the sus-

tainable management of the reefs be combined with their 

role as a tourist attraction? 

•  Eddies in the Caribbean were found to be less deep than pre-

dicted in computer models. 

•  Viruses are important mortality agents for algae and bacteria 

but with a very different impact on energy and matter flow 

than the traditional grazing. We therefore need to rethink 

ocean ecosystem models. 

•  Ocean fungi were found that could be used in developing 

new medicines or fuel. 

•  A canyon off the west coast of Ireland was found to contain a 

surprising amount of food and life, but also plastic.

•  Plastic was even found in hydrothermal vents in the Azores, 

the very sources where life on earth possibly first evolved. 

These hydrothermal sources are biological hotspots and at the 

same time contain minerals that are of interest for deep-sea 

mining. 

 

These are just a few of the first findings and observations from 

the NICO expedition. It exemplifies just how little we still know 

about the oceans, despite our dependence on them in terms of 

climate, food and natural resources. 

The missing knowledge has high societal and economic rele-

vance. For example, we still know far too little about the ecologi-

cal impact of deep-sea mining to make responsible use of the 

ocean’s mineral resources. 

Also, more knowledge of North Sea ecosystems is warranted to 

allow sound sustainable fishing as well as viable wind farms and 

other offshore activities. Overall, the NICO expedition has man-

aged to rally a growing number of hands on deck for Dutch mar-

itime and marine research so that key discoveries can be made 

that benefit both science and  society. •

EPILOGUE

Nawoord

De data verzameld tijdens de NICO-expedi-

tie leveren een schat aan wetenschappelijke 

ontdekkingen op die de komende maanden en 

jaren naar buiten zullen worden gebracht. 

Een paar van de eerste ontdekkingen en ob-

servaties aan het eind van de zeven maanden 

durende expeditie zijn: 

•  Op de Mid-Atlantische Rug is een tot voor 

kort onbekende inactieve vulkaan ontdekt. 

De krater – gevuld met pelagische sedi-

menten – werd bemonsterd om de aard van 

voorbije veranderingen in de oceaan en 

de atmosfeer te bestuderen. De sedimenten 

uit dit geologische archief bieden gede-

tailleerde aanwijzingen voor veranderin-

gen in de oceaancirculatie en de door de 

moesson aangedreven export van stof uit 

de Sahara. 

•  Er zijn ongebruikelijke blauwalgenmat-

ten aangetroffen die de koraalriffen voor 

de kust van Bonaire verstikken. Tege-

lijkertijd werden vlak bij het grootste 

 Nederlandse natuurreservaat, de Sababank, 

opvallend gezonde koraalriffen aangetrof-

fen. 

•  Het onderzoek naar de gezondheid en pro-

ductiviteit van de Caraïbische koraalrif-

fen heeft belangrijke implicaties voor de 

duurzaamheid van economische activitei-

ten: hoe kunnen we de riffen gezond houden 

en tegelijkertijd commerciële visserij 

toestaan? En hoe kan het duurzame beheer 

van de riffen worden gecombineerd met hun 

rol als toeristenattractie? 

•  De wervels in het Caraïbische gebied blij-

ken minder diep te zijn dan op computer-

modellen gebaseerde voorspellingen deden 

vermoeden.

  Virussen spelen een belangrijke rol bij de 

sterfte van algen en bacteriën, maar hebben 

een totaal andere impact op energie- en ma-

teriaalstromingen dan traditionele begra-

zing. Dit vraagt om de heroverweging van de 

modellen voor oceanische ecosystemen. 

•  Er zijn oceaanschimmels gevonden die mo-

gelijk gebruikt kunnen worden voor de 

ontwikkeling van nieuwe medicijnen of 

brandstof. 

•  Een canyon voor de westkust van Ier-

land blijkt een verrassende hoeveelheid 

 voedsel en leven te bevatten, maar ook 

plastic.

•  Zelfs in de hydrothermale bronnen in 

de Azoren, de mogelijke bronnen waar 

het  leven op aarde ooit is begonnen, is 

plastic aangetroffen. Deze hydrotherma-

le bronnen zijn biologische hotspots en 

 herbergen ook mineralen die interessant 

kunnen zijn voor de diepzeemijnbouw. 

Bovenstaande inzichten zijn nog maar een 

paar van de eerste ontdekkingen en waarne-

mingen die tijdens de NICO-expeditie zijn 

gedaan. Ze tonen aan hoe mager onze kennis 

van de oceanen nog steeds is, ondanks het 

feit dat we ervan afhankelijk zijn voor ons 

klimaat, voedsel en natuurlijke bronnen. 

Het wegnemen van de kennislacunes is van 

groot maatschappelijk en economisch belang. 

We weten bijvoorbeeld nog veel te weinig 

over de ecologische impact van diepzeemijn-

bouw om de minerale bronnen in de oceaan op 

een duurzame manier te kunnen ontginnen. 

Ook is meer kennis van de ecosystemen in 

de Noordzee noodzakelijk voor een verant-

woorde, duurzame visserij zonder geluids-

hinder en voor rendabele windmolenparken en 

andere activiteiten voor de kust. Kortom, 

de NICO-expeditie is er in geslaagd om een 

groeiend aantal hens aan dek te krijgen voor 

het Nederlandse maritieme en mariene on-

derzoek, en dit heeft geleid tot cruciale 

ontdekkingen die zowel de wetenschap als de 

maatschappij ten goede komen.
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