
D ub lin  harbour, A lexandra basin, 28 april 2005, 
19.42 uur. Een grijze hemel, w indkracht 6. De laat
ste m eertouw en zijn gevierd, en gestadig verwij

dert de Joides Resolution zich van de kade. De sleepboten 
tuffen bedrijvig om  de oceaanreus die ze veilig u it het 
dok loodsen naar River Liffey. Geestdriftig w uiven de 
w etenschappers vanop de brug van het legendarisch 
boorschip de walblijvers na: voor Anneleen, Ben en 
Veerle begint het grote avontuur. Het keihard afgemeten 
Europees contingent van negen deelnem ers bevat niet 
m inder dan één derde jonge Belgen: nooit eerder gezien! 
Ben, ais postdoctoraal onderzoeker uitgew eken naar 
Barcelona, had zich in  de Spaanse selectiestrijd aan de

De Chikyu ("aarde"), 
nieuw  vlaggenschip van 

h e t Integrated Ocean 
Drilling Programme.
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jgjtop geknokt. Veerle, postdoctoraal onderzoeker bij het 
FWO, had he t tactisch gespeeld en was m et een Marie 
Curie-beurs tijdig uitgew eken naar Southam pton om 
zich ais Brits e first lady aan boord te hijsen. En Anneleen, 
in  volle doctorale actie op ‘haar’ Challenger M ound-  
objectief van deze boorcam pagne -  was erin geslaagd, 
m et een b litzsteun van het FWO, een berth van het 
Franse contingent te kapen -  la courtoisie française kent 
geen grenzen. Samen m et zes andere Europeanen, acht 
A m erikanen en zeven Japanners zouden zij de gehei
m en pogen te on thullen  van de Belgica Mounds. Met de 
ontdekking van deze diepzeekoraalriffen, op 900 m eter 
diepte in  Porcupine Seahight ten  w esten van Ierland, had 
h e t Renard Centre of Marine Geology (RCMG) aan de 
U niversiteit Gent 7 jaar eerder Nature-nieuws gehaald. 
Expeditie 307 van he t Integrated Ocean Drilling Program 
(IODP) bekroont jaren van Europese en nationale pro- 
jectinspanningen, w aarin Belgische ploegen he t voor
touw  nam en.

Van Mohole to t IODP

Het grote avontuur van de oceanische boringen is mede 
m et de bem ande ruim tevaart van w al gestoken. Toen 45 
jaar ge led en -ex ac t op 1 april 1961 -  voor de kusten  van 
Californië op het boorplatform  Cuss I  de eerste diepzee- 
kern  aan de oppervlakte verscheen, verwoordde W illard 
Bascom, directeur van he t M oholeproject, de strategi
sche uitdaging heel gevat: 'Mohole, dat is de wedstrijd met 
de Russen naar de ruimte, maar omgekeerd”. Objectief: 
onder de aardkorst -  dwars door de discontinuïteit van

M ound-  is n ie t helem aal onschuldig. Na DSDP en de 
Glomar Challenger m ochten alle tekstboeken van geolo
gie herschreven worden, en werd de basis gelegd van 
een nieuw e discipline: m ariene geologie.

DSDP evolueerde in  ^ 8 5  naar een in te rnationaal p ro
gramma: he t Ocean Drilling Program (ODP). H iertoe 
kw am  een n ieuw  boorsch ip  in  de vaart: de Joides 
Resolution. Een drijvende un iversiteit m et hele verdie
p ingen aan laboratoria die de m odernste analytische 
in strum en ten  huisvestten. De kleinere Europese lan 
den, w aaronder België, groepeerden zich onder de 
auspiciën van de European Science Foundation in  één 
consortium : h e t European Consortium fo r  Ocean Drilling 
(ECOD). De p la ten tek to n iek  b leef naz inderen  als 
w etenschappelijke drijfveer, m aar w erd w eldra bijge
beend door de paleoceanografisch- en paleoklim atolo- 
gisch gedreven onderzoekingen, m et toenem ende aan
dacht voor Global Change. Europese onderzoekers k re
gen een kans in  ODP, m aar hadden  h e t -  op enkele u it
zonderingen n a -  vaak m oeilijk  te m idden van de 
A m erikaanse tenoren.

Mohorovicic (kortweg M o h o )- de geheim en van de 
aardm antel aanboren. Heel diep geraakte deze poging 
niet.

Toen in  de late jaren 60 de theorie van de p la ten tek to
niek  vorm  kreeg, drong zich een verificatie op: enkel 
diepzeeboringen konden de dynam ica van spreidingsas- 
sen en subductiezones toetsen. In het Deep Sea Drilling 
Program (DSDP, 1968 -1983) gingen enkele Amerikaanse 
institu ten  sam enw erken om  jaar in  jaar u it de wereld- 
oceanen aan te boren, m et een eerste schip dat de 
legende zou ingaan: de Glomar Challenger. De naam ge
ving van h e t diepzeerif in  Porcupine Seahight- Challenger

Binnen de Europese Unie zou het m arien onderzoek 
echter in  de negentiger jaren een bijzondere im puls krij
gen, vooral onder invloed van de opeenvolgende Marine 
Science and Technology (MAST) program m a’s van de 
Europese Commissie. Deze leidden nie t enkel to t een 
w etenschappelijke ontsluiting van de Europese oceani
sche randen m aar ze brachten vooral een om w enteling 
teweeg in  de Europese oceanografische cultuur. Waar 
voorheen Britse oceanografische schepen bijna u itslu i
tend  door Britse w etenschappers bem and werden, 
Franse door Franse, Duitse door Duitse, w erden deze 
grendels door MAST opengebroken en kw am  eenieder 
spoedig to t de vaststelling dat m ultinationale ploegen
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zoveel meer bijbrachten. De Europese oceanografie, marie
ne biologie en mariene geologie kenden meteen een onge
kende bloei en ontwikkelden een indrukwekkende force de 
proposition in internationale programma’s. Nieuwe ontdek
kingen riepen om verificatie door oceanische boringen. 
Europese geconcerteerde acties zoals CORSAIRES en JEODI 
effenden het pad naar de inzet van geotechnische boor- 
schepen of andere mission-specific platforms, naast de klas
sieke boorcapaciteiten van de Joides Resolution.

BELCORD: Belgian Consortium for Ocean 
Research Drilling

Het Europees in itiatief kreeg gestalte in  h e t nieuwe 
Integrated Ocean Drilling Program (IODP, start 2002), 
w aarin n ie t enkel Europa een specifieke taak toebedeeld 
krijgt m et uitdagende operaties m et mission-specific plat
forms, m aar w aar ook Japan een vooraanstaande rol 
inneem t, n ie t he t m inst door heel recent een nieuwe 
oceaanreus voor w etenschappelijke boringen in  de vaart 
te brengen, de Chikyu (of “aarde”). Deze bevat ta i van 
technologisch geavanceerde systemen, die he t bijvoor
beeld in  staat m oeten stellen diep in  de grote subductie- 
zones voor Japan te boren en deze te instrum enteren

m et he t oog op het mogelijk voorspellen van verwoes
tende aardbevingen.

Voor de bundeling van Europese m iddelen in  IODP werd 
een n ieuw  Europees consortium  in  he t leven geroepen: 
h e t European Consortium fo r  Ocean Research Drilling 
(ECORD). In 2004 haalde Europa heel sterk uit, toen in 
h e t raam  van h e t project ACEX (Arctic Coring Expedition) 
drie krachtige ijsbrekers naar de Noordpool trokken om 
er de eerste oceanische boorkernen boven te halen. In 
België m obiliseren zich heden in  beide gem eenschap
pen een schare onderzoeksploegen, vooral in  he t dom ein 
van de paleoceanografie, om een grotere nationale slag
kracht te bieden naar IODP toe: he t BELCORD-netwerk 
(.Belgian Consortium for Ocean Research Drilling).

Geosphere-Biosphere Coupling Processes: 
op naar astrobiologie

De ontdekking van grote provincies van carbonate 
mounds, w olkenkrabbers van de diepzee die qua hoogte 
m et de Eiffeltoren kunnen  wedijveren en die rijke koud- 
w aterkoraalecosystem en huisvesten, doet vragen rijzen 
om trent de energiefluxen, verantw oordelijk voor deze 
abyssale architectonische uitspattingen. Zijn he t zuiver 
de oceanische nu triëntenfluxen die verantw oordelijk 
zijn voor he t ontstaan en de groei van deze bouwsels? Of 
w ijst he t system atisch voorkom en van de reuzeprovin- 
cies op de rand van koolwaterstofrijke bekkens op een 
relatie m et m ethaanfluxen, een energiebron u it de 
ondergrond? W aar carbonate m ounds verschijnen, zijn 
pockm arkvelden -  toegeschreven aan ontgassingsver- 
schijnselen aan de zeebodem -  of zelfs m oddervulkanen 
doorgaans nooit ver weg.

Carbonate mounds zijn ook een oeroude strategie van het 
Leven. Een strategie ontw ikkeld in  de vroegste precam- 
brische tijden, toen de prim itiefste fotosynthetische 
bacteriën letterlijk de duim en m oesten leggen voor de
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kom st van vervaarlijke nieuwkom ers, de blauwwieren, 
die h u n  rivalen in  de verdediging drongen m et he t aan
m aken van het eerste toxisch gas u it de wereldgeschie
denis: zuurstof. Alle zuurstof die we vandaag inadem en 
stam t u it deze prim itieve chem ische oorlogsvoering. 
Ais stille getuigen vinden we in  verschillende oeroude 
geologische afzettingen enorm e pakketten  gelaagde 
carbonaatheuveltjes: strom ato lie ten . Zelfs onze
Devoonriffen, die weelderig ontslu iten  tussen Chimay 
en Rochefort en die de Belgische “rode m arm ers” gele
verd hebben, gegeerd in  paleizen van Rusland to t Italië, 
v inden h u n  oorsprong in  de com petitie en/of sam en
w erking van diverse en variërende consortia van meta- 
zoa en m icrobiële populaties. Doorheen de geologische 
tijden lijkt he t scenario gelijkluidend, alleen zijn he t de 
acteurs die elkaar aflossen, acte na acte.

Net zoals Am erikaanse astronauten vóór h u n  vertrek 
naar de m aan zich in  Europa in  de Rieskrater in  Zuid- 
D uitsland vertrouw d kw am en m aken m et gesteenten 
resu lte rend  van  m eteorie tim pacten , zak ten  de 
Amerikaanse en Japanse “oceanauten” van expeditie 307 
in  april 2005, kort voor de inscheping, gretig af naar de 
streek van Philippeville en Couvin, om er zich ver
trouw d te m aken m et diverse facies van fossiele diepzee- 
riffen en mud mounds.

De ontdekking van een diepe oceanische m icrobiële 
biosfeer, to t honderden m eter onder de zeebodem, waar 
m ethaanfronten  verstijven in  gashydraten, vestigt meer 
en m eer de aandacht op de fundam entele koppelings- 
processen tussen de geosfeer en de biosfeer, m isschien 
de m eest beloftevolle piste in  de studie van h e t ontstaan 
en van de prilste evolutie van h e t leven.

Op in itia tief van Belgische onderzoekers startte de 
Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) van 
UNESCO in  2004 een nieuw  groot onderzoeksprogram 
m a op: Geosphere-Biosphere Coupling Processes (GBCP). De 
Vlaamse Gemeenschap beet de spits af m et de financie
ring van een eerste capacity building-project m et Afrika 
rond dit them a. D it m oet verzekeren dat de lokale 
gem eenschappen mede de v ruchten  kunnen  plukken 
van de w etenschappelijke bedrijvigheid, die zich nu  
toespitst op de oceanische randen van he t Afrikaanse 
continent, van Marokko to t Congo. W etenschap is geen

Parijs-Dakar. Na een nieuw e ontdekking van diepzeerif- 
fen en gigantische m oddervulkanen door he t oceano- 
grafisch schip Belgica voor de A tlantische M arokkaanse 
kust in  2002, gonst het n u  aldaar ook van internationale 
w etenschappelijke bedrijvigheid.

Nog steeds onder Belgische im puls staan n u  ook nieuwe 
boorvoorstellen op stapel: project 673 voor het boren 
van enigm atische diepzeeriffen, genesteld tussen m od
dervulkanen op de Renard Ridge voor de M arokkaanse 
kust, kreeg van IODP begin 2006 he t lich t op groen voor 
de stap naar een fu ll proposal. Een nieuw  project, dat zich 
rechtstreeks toespitst op een reusachtige moddervul- 
kaan -  M ercator -  is zopas neergelegd. Partners u it de 
grootste oceanografische en m ariene microbiologische 
institu ten  in  Europa, Am erika en Japan, to t en m et 
onderzoekscentra voor planetaire geologie en astrobio- 
logie, scharen zich achter deze voorstellen. Een extra 
m otivatie voor de Belgische ploegen om vaart te houden 
in  dit boeiend domein.

Jean-Pierre Henriet

' i f f l l V l e e r
Het Renard Centre of Marine Geology van de Universiteit Gent: 
h ttp-y/www. rcmg. ugent.be/

Diepzeekoraalriffen zijn 
even rijke ecosystem en  
ais tropische riffen. 
Challenger Mound, om  
een m ysterieuze reden, 
lijkt ech ter afgestorven. 
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M ei 2005: rendez-vous  
van h e t Belgisch 
oeeanograflseh schip  
Belgica en de Pelagia 
(Koninklijk Nederlands 
In stituu t voor Onderzoek 
der Zee) op de M arok
kaanse continenta le  
rand.
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