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Afweer & ziekte  
bij dolfijnen
Prof. Eric Cox 
Dr. Geraldine Lacave
Universiteit Gent – Diergeneeskunde - Immunologie

Vlekziekte is een ernstige bacteriële infectie die bij de dolfijnen kan 
leiden tot sterfte. Infectie gebeurt door het in aanraking komen met 
besmette vis of besmet water. Er is weinig informatie over de aan- 
wezigheid van deze bacterie bij dolfijnen. Daarom werd een epide-
miologische studie opgezet waarbij naar antistoffen bij dolfijnen 
werd gekeken. Behandeling van zieke dieren kan gebeuren met anti- 
biotica, maar die komt dikwijls te laat omdat de dolfijnen enkel 
ziektetekens tonen als ze al erg ziek zijn en de ziekte zeer snel 
verloopt. De dolfijnen uit dolfinaria en zoo’s inenten tegen de ziekte 
is daarom aangewezen. Er bestaat echter nog geen vaccin voor 
dolfijnen. Maar het vaccin voor vlekziekte bij varkens bestaat wel en 
werd bij dolfijnen uitgetest, met gunstige resultaten.

Foto: Dolfijnen met de typische huidvlekken die ontstaan na infectie 
met de Vlekziekte.
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Alle water stroomt 
naar zee
Prof. Kristof Demeestere 
ir. Leendert Vergeynst 
ir. Xander Van Doorslaer
Universiteit Gent - Bio-ingenieurswetenschappen -  
Organische milieuchemie en –technologie

In onze rivieren en zeeën komen heel wat polluenten terecht. Sommige 
zijn reeds in zeer kleine hoeveelheden schadelijk voor het milieu, 
dier en mens. Dat is ook het geval voor bepaalde niet-afgebroken 
stoffen uit geneesmiddelen die mensen en huisdieren uitplassen. De 
aanwezigheid van deze stoffen in ons water wordt onderzocht, maar 
ook hun effecten op dier en mens (toxisch, hormoonverstorend,  
bacteriële resistentie veroorzakend). Moderne en innovatieve analyse 
technieken worden ontwikkeld om zeer lage concentraties organische 
milieucontaminanten op een betrouwbare en uiterst gevoelige manier 
te detecteren. Verder wordt ook onderzocht hoe reststoffen van 
geneesmiddelen uit afvalwater kunnen verwijderd worden door de 
ontwikkeling van geavanceerde zuiveringsprocessen. Zo wordt het 
water dat naar de zee stroomt zuiverder.

Foto: Het opsporen van micropolluenten is een ware kunst: Vloeistof- 
chromatograaf (links) gekoppeld aan hoge-resolutie massaspectro-
meter (rechts) 
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Anatomie van 
zeedieren
Prof. Annemie Decostere
Marieke Desender 
Marjan Doom
Universiteit Gent – Diergeneeskunde -Morfologie

Om de gezondheid van zeedieren te bestuderen kijken we niet enkel 
naar de buitenkant, maar ook hoe ze er binnenin uit zien. Het is 
belangrijk om de lichaamsbouw van een dier vooraf goed te kennen 
om te kunnen beoordelen of de organen en weefsels wel degelijk 
gezond zijn of niet. De kleur, vorm, structuur of grootte van een 
orgaan bepaalt immers of die abnormaal is of niet. Vaak worden 
deze kenmerken bestudeerd met microscopische technieken: er 
worden ultrafijne schijfjes van weefsels gemaakt en verder onder-
zocht onder de microscoop of scan. Zo onderzoeken de dierenartsen 
van de UGent o.a. of hondshaaien letsels kunnen overhouden aan de 
elektrische pulsvisserij, een nieuw ontwikkelde visserijmethode die 
een ecologisch verantwoord alternatief moet bieden voor de traditi-
onele bodemsleepnetvisserij. Het aantreffen of uitsluiten van letsels 
kan enkel als goed gekend is hoe de lichaamsbouw, de organen en de 
spieren er bij deze dieren normaal uitzien.

Foto: Buikorganen van een hondshaai (Scyliorhinus canicula) 
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Bouwen op zee
Prof. Peter Troch
Universiteit Gent- Ingenieurswetenschappen en architectuur - 
Weg-& Waterbouwkunde

Golfbrekers en dijken zijn ware bouwkundige constructies, waarop 
golven en het waterpeil een grote belasting uitoefenen. Hun belang-
rijkste functie is om het achtergelegen land te beschermen tegen te 
krachtige en te hoge golven. De golfbreker moet dan ook voldoende 
hoog gebouwd worden – zodat water er niet kan overslaan –, maar 
ook de kracht of energie van de invallende golf kunnen breken 
zonder zelf schade op te lopen. Vooraleer over te gaan tot bouwen, 
worden door bouwkundig ingenieurs heel wat berekeningen gemaakt 
en wordt onderzocht welke materialen en vormen het meest geschikt 
zijn. Om golven te breken is een specifiek hellend vlak nodig. Een 
poreus skelet van stortsteen helpt dan weer om de stromingsweer-
stand te verhogen. Naast harde zeewering uit steen en beton bestaat 
er ook een zachte zeewering (zandsuppleties of de aanrijking van de 
stranden met zand), die de kustverdediging een natuurvriendelijker 
karakter geeft.

Foto: Oploop en –overslaan van een golf over de golfbreker te 
Zeebrugge. Zware betonnen deklaagelementen werden onder een 
helling geplaatst om de invallende golfenergie te breken.

05
De zee als museum, 
biodiversiteit 
Dr. Tim Deprez
Universiteit Gent- Wetenschappen – Mariene Biologie

Het woord ‘museum’ vindt zijn oorsprong in het Griekse woord 
‘mouseı̃on’, vertaald als studieplek, bibliotheek, een plek waar de 
muzen vereerd worden. Vandaag worden musea opgevat als plaatsen 
waarin kunst of wetenschap is uitgestald. Ze zijn belangrijk bij het 
overbrengen van wetenschappelijke kennis naar het brede publiek. 
Een tentoonstelling over zee-organismen illustreert zo mooi de 
diversiteit van zeeën. De zeeën en de oceaan herbergen een breed 
gamma aan gekende en ongekende soorten. Schattingen geven aan 
dat 86% van de levende wezens op aarde, in zee leeft en dat zowat 
alle grote groepen organismen, de “phyla”, in zee voorkomen. Het 
Museum voor Natuurwetenschatten in Brussel en het Museum voor 
Dierkunde van de Ugent tonen een uitgebreide collectie mariene 
organismen. Deze worden zowel voor wetenschappelijke studies als 
voor illustratie naar een breed publiek gebruikt. Ook online initia-
tieven brengen kennis over soorten samen zoals het Wereldregister 
van mariene soorten en de Encyclopedie van het leven. 

Foto: Per soort wordt een exemplaar bijgehouden. We spreken van 
een referentiecollectie. De dieren worden bewaard in glazen potten 
met een alcoholoplossing.
© Ella Snoep
www.natuurwetenschappen.be
www.museumvoordierkunde.ugent.be
www.eol.org
www.marinespecies.org
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De diepzee 
Prof. Ann Vanreusel 
Dr. Katja Guilini
Universiteit Gent - Wetenschappen - Mariene Biologie

Lang werd de diepzee beschouwd als ‘levenloos’. Het was Darwin 
die voor het eerst suggereerde dat de diepzee een schuilplaats was 
voor levende fossielen, waarna onderzoekers expedities opstartten 
en er een onverwachte hoge soortenrijkdom vonden. Vandaag kan de 
diepzee onderzocht worden met onderwaterrobots (ROV’s of remote 
operated vehicles) en blijkt de bodem veel heterogener dan gedacht. 
Zo ontdekte men er, naast zachte bodems, ook karakteristieke 
diepzeehabitats zoals hydrothermale bronnen en koude gasbronnen, 
waar rijkelijk methaangas en sulfiden uit vrijkomen. De aanwezige 
fauna leeft er in symbiose met bacteriën, die de gassen als energie-
bron gebruiken en omzetten in voedsel voor de organismen in wiens 
lichaam ze leven. Op ander plaatsen in de diepzee is het wachten 
tot voedsel uit de bovenste waterlagen van de oceaan naar beneden 
dwarrelt: afgestorven algen, mariene sneeuw, walviskadavers,… Het 
schaarse voedsel wordt er ten volle benut door de diverse, maar vaak 
zeer vreemd ogende en lichtgevende diepzeedieren.

Foto: Diepzee rog “vliegend” over de Napoli mud volcano 
© Jozee Sarrazin 
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Dubbelgangers 
in de zee
Nele De Meester
Jelle Van Campenhout
Universiteit Gent – Wetenschappen – Mariene Biologie

Soorten herkennen we door hoe ze er uit zien. Soms is het verschil 
zichtbaar met het blote oog, soms is een microscoop nodig. 
Verschillen ze niet, dan spreken biologen van eenzelfde soort. Uit de 
studie van de genen blijkt nu dat wat we oorspronkelijk als één soort 
beschouwen, vaak meerdere verborgen of ‘cryptische’ soorten kan 
omvatten. Deze cryptische soorten komen samen voor, maar kunnen 
niet paren. 
Tussen de zandkorrels leven zeer kleine (<2 mm) rondwormpjes, de 
nematoden. Recent onderzoek naar de genen van identiek ogende 
rondwormen toont vaak verborgen soorten aan. Maar volgens de 
theorie van Darwin kunnen soorten die sterk op elkaar lijken nooit 
samenleven door competitie. Hebben we dan toch te doen met effec-
tief andere soorten? Onderzoek naar cryptische soorten staat nog in 
zijn kinderschoenen, maar bewees al kleine verschillen in de leefwijze 
van de cryptische soorten: de ene houdt bijvoorbeeld van minder 
zout water of kiest ander voedsel. De vraag blijft welke verschillen 
deze dubbelgangers nog schuilhouden.

Foto: Litoditis marina: 3 uiterlijk dezelfde nematoden, 3 verschil-
lende soorten!
© Sofie Derycke 
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Eten & gegeten 
worden
Dr. Marleen De Troch
Universiteit Gent – Wetenschappen – Mariene Biologie

Voedselwebben in de zee zijn complex en kwetsbaar. Helemaal 
onderaan vormen o.a. bacteriën en kiezelwieren de voornaamste 
voedselbron voor kleinere dieren zoals rondwormen en roeipoot-
kreeftjes (<1mm). Deze kleine diertjes, de meiofauna, zijn op hun 
beurt belangrijk voedsel voor grotere dieren als garnalen, krabben 
en vissen, die uiteindelijk zelf gegeten worden door o.a. grotere vissen 
en de mens. Wie wat eet en hoeveel gegeten wordt, wordt bestudeerd 
in labo- en veldexperimenten. Zo ook het roeipootkreeftje aange-
zien het zo’n belangrijke rol heeft in het voedselweb. Er zijn veel 
verschillende soorten roeipootkreeftjes, elk met hun specifieke vorm. 
Ze verzamelen voedsel met complexe monddelen waarop borstels en 
stekels staan. Naast observeren, worden ook merkers gebruikt in hun 
voedsel om te onderzoeken hoe ze dit opnemen. Zo kan bestudeerd 
worden wat een soort graag eet en hoeveel energie dit opbrengt, maar 
ook wat gebeurt als de omgeving verandert.

Foto: roeipootkreeftje, soort: Metis holothuriae (Edwards, 1891)
© Eva Werbrouck 
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Gif in de zee
Prof. Lynn Vanhaecke
Universiteit Gent – Diergeneeskunde – Chemische analyse

De stijgende wereldbevolking en de massale productie van chemi-
sche stoffen – waaronder geneesmiddelen, verzorgingsproducten, en 
pesticiden – zorgen ervoor dat ons afvalwater heel wat vervuilende 
stoffen bevat. Door lozing van afvalwater, afvoer van landbouw-
gronden en neerslag komen die schadelijke stoffen in rivieren, de zee 
en de daarin levende organismen terecht. De verhoogde toestroom 
van afvalwater, in combinatie met de temperatuurstijging door het 
broeikaseffect, zorgt er eveneens voor dat bepaalde toxische algen, 
die vroeger enkel in tropische wateren voorkwamen, nu ook in onze 
streken bloeien. De gifstoffen of toxines die deze algen produceren 
kunnen ook in zeedieren zoals mossels en oesters worden opgenomen 
en zo bij de mens tot ziektesymptomen leiden. Deze gifstoffen in 
het zeewater en in organismen kunnen met moderne toestellen heel 
nauwkeurig gemeten worden. Bij ons worden sporadisch lage concen-
traties gifstoffen aangetroffen in het zeewater van de Noordzee en in 
mosselen, oesters en vissen bestemd voor consumptie.

Foto: Hoogtechnologische massaspectrometrische apparatuur voor 
de bepaling van giftige stoffen in de zee.
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Golven
Prof. Peter Troch
Universiteit Gent- Ingenieurswetenschappen en architectuur - 
Weg-& Waterbouwkunde

Er bestaan verschillende soorten golven, afhankelijk van hoe ze 
ontstaan. Windgolven worden geboren bij strakke wind boven de 
oceaan, getijgolven onder invloed van de aantrekkingskracht van de 
zon en maan, wasgolven door afvoer bij een regenbui, tsunami’s door 
het verschuiven van zeebodems. 
Windgolven doorlopen een echte levenscyclus: ze worden geboren op 
zee in een storm met strakke wind en groeien uit tot ze hun maximale 
grootte hebben. Ze kunnen zich vele duizenden kilometers ver voort-
planten. Wanneer de windgolven in ondiep water terechtkomen, 
kunnen ze van richting veranderen (refractie) of zwakker worden 
(breking). Uiteindelijk sterft de windgolf op het strand of tegen een 
golfbreker. 
De manier waarop een golf zich voortbeweegt wordt kinematica 
genoemd. Bij wind- en getijgolven is de beweging gebaseerd op 
ellipsvormige banen van waterdeeltjes onder het wateroppervlak. 
Wasgolven en tsunami’s zijn dan weer een permanente verplaatsing 
van watermassa’s. 

Foto: “Kortkruinige golven op de Noordzee tijdens een zware storm 
(NW 10 BF). Duidelijk merkbaar zijn ook hier en daar zgn. schuim-
kopjes..
© Edwin Parée
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Klimaatseffecten & 
zeespiegelstijging
Dr. Jan Seys
Dr. Nancy Fockedey
Tina Mertens
Ana Trias Verbeeck 
Annelies Goffin
Vlaams Instituut voor de Zee

Het klimaat is volop aan het veranderen. Daar ontsnappen ook de 
oceaan en zeeën niet aan. Populaties van vissen, andere dieren-
groepen (inktvissen, schelpen,…) en planten zijn merkbaar 
verschoven richting polen. Wijzigingen in plankton ontregelen het 
voedselweb, niet in het minst in de opvallend snel opwarmende, 
ondiepe Noordzee. Bijzondere walvissen en kiezelwieren duiken, 
via ijsvrij geworden routes, plots terug op in oceaanbekkens waar 
ze lang verdwenen werden gewaand.  En her en der blijken kwalle-
ninvasies talrijker te worden in onze warmere, vervuilde en leegge-
viste zeeën. Maar ook het zeeniveau stijgt, door een combinatie van 
afsmelten van landijs en uitzetting van water bij hogere tempera-
turen. Aan de Belgische kust is het gemiddelde zeepeil nu 15-20 cm 
hoger dan pakweg 80 jaar geleden en de stijging zet zich verder aan 
een tempo van 2,5-3 mm per jaar. Om het hoofd te bieden aan een 
meer dreigende zee bij een verwachte toename van 15-95 cm in 2100, 
is dan ook heel wat creativiteit en onderzoek vereist.
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Langer Vers
Prof. Frank Devlieghere & Prof.Mieke Uyttendaele

Universiteit Gent - Bio-ingenieurswetenschappen-  
lab voor Levensmiddelenmicrobiologie en –conservering
 
Vis en visserijproducten hebben een uiterst korte houdbaarheid en 
belanden dan ook sneller in de vuilnisbak. Daarom wordt intensief 
gezocht naar manieren om hun houdbaarheid te verlengen, zodat de 
producten verser de consument kunnen bereiken. Eén van de belang-
rijkste technieken die hiervoor gebruikt wordt is het verpakken 
onder beschermende atmosfeer. Hierbij wordt de lucht binnen de 
verpakking van een product vervangen door een mengsel van CO2, 
zuurstof en stikstof. Maar welke combinatie van gassen leidt nu tot 
de langste houdbaarheid? Om dit te bestuderen wordt in het labo aan 
de hand van microbiologische analysetechnieken de evolutie van het 
aantal bacteriën in de verpakte vis bepaald.

Foto: verpakken van vis onder beschermde atmosfeer 

Uitleg over wetenschappelijk onderzoek is vaak 

complex voor een individu die hierin niet thuis is. Op 

diverse manieren wordt dan ook gewerkt aan origi-

nele concepten om die wetenschappelijke kennis te 

ontsluiten. Zo wil het MarineArt-project bruggen slaan 

tussen het deeltijds kunstonderwijs en de mariene 

wetenschappen. Drie partners uit verschillende 

werelden, de Academie voor Beeldende Kunst Gent, 

het Vlaams Instituut voor de Zee en het Marine@UGent 

consortium binnen de Universiteit Gent, werkten 

nauw samen om wetenschappelijke kennis rond de 

zee te ontsluiten. Kunstenaars kregen de mogelijkheid 

zich te laten inspireren door 23 mariene onderzoeks- 

thema’s. Ze werden in contact gebracht met een expert 

van de universiteit Gent die hun idee over de zee rijke-

lijk voedden. Het resultaat kunt u zien op deze tentoon-

stelling: een grote diversiteit aan ideeën, impressies en 

kennis vertaald in individuele kunstwerken.

Wie geïnteresseerd is in het proces van dit Marine Art 

proces kan een kijkje nemen op facebook:

www.facebook.com/pages/MarineArt/486512931393415
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Mariene 
landschappen – 
Zandbanken en 
strandribbels
Prof. David Van Rooij
Universiteit Gent – Wetenschappen – 
Renard Centrum voor Mariene Geologie

De zeebodem is verscholen onder tientallen tot duizenden meters 
water. Er zijn talrijke manieren waarop een soms vrij complexe 
zeebodem zijn vorm verkrijgt. Aan onze kust spelen vooral zeestro-
mingen een grote rol. Doordat de waterdiepte en de afstand klein is, 
is onze zeebodem goed bestudeerd. Studies gebeuren aan de hand van 
dieptepeilingen, monsternames en het in beeld brengen van de bodem 
met akoestische technieken. Zo weten we nu dat onze zeebodem 
bestaat uit een landschap van zandbanken die een ingewikkelde 
vorm hebben. Onze Vlaamse zandbanken zijn bedekt door kleinere 
zandduinen, waarop nog zandribbels kunnen gevonden worden. 
De kennis over hun uitzicht, de samenstelling en de vorming van 
deze mariene landschappen kan ons helpen om in te schatten welke 
leefgemeenschappen, natuurlijke rijkdommen of natuurrampen hier 
kunnen voorkomen. Die kennis kan dan ook gebruikt worden om 
de nog minder gekende en slecht bereikbare diepere oceaanbodem 
te begrijpen. Een strandwandeling bij laagwater tussen Bredene en 
Wenduine geeft een goed beeld van de verschillende kleine en grote 
golven en ribbels die ook tussen en op zandbanken kunnen gevonden 
worden.

Foto: Het Belgisch deel van de Noordzee is uitzonderlijk rijk 
aan zandbanken ze worden onderverdeeld in 4 groepen: 1) de 
Kustbanken; 2) de Vlaamse Banken; 3) de Zeelandbanken; en 4) de 
Hinderbanken. (Mathys 2009). 
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Eilandjes van 
vervuiling… overal
Prof.Colin Janssen
Universiteit Gent - Bio-ingenieurswetenschappen - 
Milieutoxicologie en aquatische ecologie

Ongetwijfeld hebt u de vervuiling van onze stranden al opgemerkt 
of hebt u in de kranten gelezen over de zogenaamde afvaleilanden in 
het midden van de oceanen. Afval in zee is inderdaad een wereldwijd 
probleem. Weet echter dat voor elk stuk afval dat ergens ronddrijft 
of aanspoelt ongeveer vijf stukken op de zeebodem liggen. Zestig tot 
tachtig percent van het marien afval is plastiek. Er wordt jaarlijks 
ongeveer 270 miljoen ton plastiek geproduceerd en hiervan komt 
naar schatting 10% in het (marien) milieu terecht. De meeste plastics 
zijn ook moeilijk afbreekbaar en blijven tientallen tot honderden 
jaren in het milieu. De negatieve effecten van deze opstapeling zijn 
o.a verstrikking en verstikking. Onderzoek uitgevoerd door de Ugent 
heeft aangetoond dat marien afval ook aan onze kust een probleem 
vormt: wist u dat er per kilometer strand ongeveer 95 kg afval ligt 
(waarvan 80-90 % plastiek) en dat er per kg zand tussen 10 en 300 
stukjes micro-plastics (< 1 mm) aanwezig zijn op onze stranden? 
Zichtbaar of onzichtbaar… hoog tijd om er iets aan te doen. 

Foto: Marien afval vormt ook aan onze kust een probleem: wist u 
dat er per kilometer strand ongeveer 95 kg afval ligt.

15
Strandvondsten 
Prof. Colin Janssen
Universiteit Gent - Bio-ingenieurswetenschappen - 
Milieutoxicologie en aquatische ecologie

Hoewel het strand op het eerste zicht een kale zandvlakte lijkt, 
herbergt het veel zichtbaar en onzichtbaar leven op en tussen de 
zandkorrels. Als men goed kijkt ziet men overal tekens hiervan: 
opgerolde zandhoopjes die wijzen op ingegraven zeepieren, aange-
spoelde wieren langs de vloedlijn of vastgehecht op strandhoofden, 
skeletten van strandvlooien en krabben, weekdieren zoals mossels 
en strandschelpen en ja, zelfs bloemen (zeeraket) kan je er vinden. 
Naast sterfgevallen, zoals dode zeevogels aangespoelde zeezoog-
dieren en schelpen, is er ook nieuw leven: eikapsels van wulken, 
haaien en roggen en eistrengen van pijlinktvissen of wormen. De 
aanwezigheid van de mens is echter ook duidelijk merkbaar. Heel 
wat afval ligt of spoelt aan op het strand (zie Eilandjes van vervui-
ling). Maar we vinden ook tekenen van ver vervlogen tijden: brokken 
veen (verteerde plantenresten uit ijstijd 10.000 jaar geleden. Met een 
beetje geluk kan je ook cultuur-historische schatten vinden op het 
strand: van 16e eeuwse Goudse pijpenkopjes tot kneedbommen uit 
WOII. Het strand… more than meets the eye. 

Foto: Heel wat afval spoelt aan op het strand, maar ook heel wat 
natuurlijk materiaal zoals, schelpen, hout, eikapsel en zelfs echte 
schatten.
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Microleven in  
het slib
Prof. Anne Willems
Helen Decleyre 
Universiteit Gent – Wetenschappen - Microbiologie

Door overmatige bemesting in de landbouw komt er een teveel aan 
nitraten in onze waterlopen terecht. In het sediment van rivier- 
bodems – zoals de Schelde – zijn sommige bacteriën in staat nitraten 
uit het overliggende water te verwijderen. Maar in bepaalde gevallen 
wordt het nitraat door de bacteriën slechts beperkt gereduceerd 
tot lachgas N2O. Zo spelen bacteriën dus een belangrijke rol in het 
proces van de opwarming van de aarde, die gedreven wordt door 
uitstoot van broeikasgassen zoals koolstofdioxide (CO2), methaan 
(CH4) en lachgas (N2O). Aan de hand van sedimentboorkernen kan 
enerzijds de soortenrijkdom van bacteriën in het gebied bestudeerd 
worden en anderzijds de bacteriën belangrijk in nitraatverwijde-
rende processen geïsoleerd en geïdentificeerd worden. Door het DNA 
van deze bacteriën verder te bestuderen wordt inzicht verkregen in 
de genen die betrokken zijn in de stikstofcyclus. 

Foto: Bestuderen van bacteriële diversiteit aan de hand van 
sedimentcores.
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Nieuwe soorten
Dr. Tim Deprez
Universiteit Gent- Wetenschappen – Mariene Biologie

Het beschrijven van soorten is één van de oudste methodieken binnen 
biologisch wetenschappelijk onderzoek. Een nieuwe soort wordt 
traditioneel gedetailleerd geïllustreerd en beschreven. De weten-
schapper moet dan ook over een uitgebreide kennis beschikken van 
de vormvariaties binnen de groep waartoe de soort behoort. Hoewel 
fotografie nu toelaat om objectief organismen te illustreren, worden 
nieuwe soorten nog steeds aan de hand van gedetailleerde tekeningen 
beschreven. Deze laten toe verschillende observaties samen te 
voegen en een 2D-weergave te maken van een 3D-organisme. Van 
nieuw beschreven soorten worden modelexemplaren in museum- 
collecties bewaard om in de toekomst gebruikt te worden voor verge-
lijkend onderzoek. Nieuwe soorten krijgen volgens bepaalde regels 
een tweedelige Latijnse naam: een genus- en een soortnaam. Hoewel 
het gebruikelijk is dat de naam volgens regels gekozen wordt en een 
typische eigenschap weergeeft van de beschreven soort, zijn er tal 
van creatieve voorbeelden: Abra cadabra (soort mossel) en Phialella 
zappai (kwal genoemd naar muzikant Frank Zappa).

Foto: De onderzoeksgroep mariene biologie heeft een lange traditie 
in het beschrijven van nieuwe mariene organismen. Tientallen 
nieuwe soorten rondwormen, roeipootkreeftjes en aasgarnalen 
kregen hier hun identiteit. 
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Sla van de zee
Prof. Olivier De Clerck
Fréderique Steen
Universiteit Gent - Wetenschappen - Algologie

Zeewieren bepalen mee het karakter van kusten, van in tropen 
tot aan de poolcirkels. Je hebt ongetwijfeld al zeewier van dichtbij 
gezien, uitglijdend op een golfbreker in Oostende, of bij laagtij 
langs de rotskusten in Bretagne. Zeewieren creëren door hun aan- 
wezigheid een biotoop waar jonge vissen en schaaldieren beschut-
ting zoeken voor hun belagers. Wieren zijn het voedsel voor talloze 
dieren als alikruiken en napslakken, schildpadden, zeeleguanen 
en zelfs de mens. De rijkdom aan soorten uit zich in vele kleuren 
en vormen. Door een combinatie van veldwerk en laboratorium- 
experimenten worden ecologische en historische factoren onderzocht 
die de samenstelling van wiergemeenschappen beïnvloeden. DNA- 
onderzoek levert dan weer informatie over verwantschappen tussen 
individuen op lokaal tot wereldniveau. Dit onderzoek laat toe om 
veranderingen in de soortensamenstelling van wiergemeenschappen 
te detecteren die het gevolg zijn van introducties van uitheemse 
soorten of de opwarming van de aarde. 

Foto: onderzoek naar wieren gebeurd niet alleen in het veld, maar 
ook in het labo. Een referentiecollectie van de specimens wordt 
nauwgezet bijgehouden.
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Impact van de 
mens op de zee: 
verzuring
Prof. Ann Vanreusel
Universiteit Gent- Wetenschappen – Mariene Biologie

In tegenstelling tot de opwarming van de aarde, is de verzuring 
van de oceaan een minder gekend fenomeen ten gevolge van onze 
overmatige CO2-uitstoot. Sinds het begin van de industriële revolutie 
werd ongeveer 1/3 van de koolstofdioxide die door menselijke activi-
teit uitgestoten werd, opgenomen door de oceaan. Door het teveel 
aan CO2 wordt het oceaanwater zuurder en nemen de carbonaati-
onen (CO32-) – die koralen, weekdieren, schaaldieren, zee-egels en 
vissen nodig hebben voor de opbouw van hun kalkskelet of schelp 
– af. Wanneer de zuurtegraad van de oceaan in de toekomst nog 
verder zal toenemen is het realistisch dat hun skeletten en schelpen 
gaan oplossen of moeizaam en slechts gedeeltelijk gevormd zullen 
kunnen worden. Calcificerende organismen vervullen nochtans een 
zeer belangrijke rol in de voedselketen, terwijl koraal- en schelpen-
riffen aan de andere kant ook een habitat vormen voor vele andere 
organismen en zo bijdragen tot het behoud van de soortenrijkdom in 
zee. Hoe zullen al die dieren omgaan met een steeds zuurdere zee? 

Foto: Het kalkskelet van de microalg Emiliania huxleyi . Bij verzu-
ring van de zee vormen de microalgen zijn er minder Carbonaati-
onen beschikbaar en vormen de microalgen een dunner kalkskelet. 
© Luc Beaufort, CEREGE (Univ. Aix-Marseille/CNRS)
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Vis eten met 
geweten
Jan Reubens
Arne Kinds 
Universiteit Gent- Wetenschappen – Mariene Biologie

Elk jaar neemt wereldwijd de visconsumptie toe. Dit heeft een grote 
impact op de visbestanden en het marien milieu. Voor een groot 
aantal vissoorten zijn de bestanden sterk overbevist en sommigen 
soorten worden zelfs met uitsterven bedreigd. Daarnaast vernie-
tigen veel visserijtechnieken ook hun leefgebied in zee. Overbevissing 
is op lange termijn dus niet enkel nefast voor het mariene eco- 
systeem, maar ook voor de visserij die wereldwijd miljoenen mensen 
tewerkstelt. Visserij moet benaderd worden vanuit een ‘ecosysteem-
perspectief’ en rekening houden met de meest kwetsbare soorten en 
habitats. Alternatieve ecologisch aanvaardbare visserijtechnieken 
worden steeds meer ontwikkeld. Door bewust te kiezen voor ‘verant-
woord’ of ‘duurzaam’ gevangen vis kan je je persoonlijke impact op 
het milieu sterk inperken. Een goede keuze houdt rekening met de 
grootte van het visbestand, het herkomstgebied, de vangsttechniek 
en het vangstseizoen. Meer weten? www.fishpop.be.

Foto: Een sleepnet wordt opgehaald om de vangst binnen te halen.
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Wormen in 
micro & macro
Prof. Wilfrida Decraemer 
Nic Smol
Universiteit Gent – Wetenschappen - Nematologie

Draadwormen of ‘nematoden’ zijn kleine (<1mm) wormen die 
voorkomen van de polen tot de tropen. Ze leven tussen zandkorrels 
in de bodem van zeeën, rivieren en meren. Ondertussen zijn al 28.000 
soorten beschreven, maar naar schatting bestaan er 100.000 soorten. 
Vooral de diepzee is erg soortenrijk. In marien onderzoek worden 
ze gebruikt om de bodemkwaliteit te bepalen. Maar nematoden zijn 
vooral bekend als oorzaak van plantenziektes en vernielen zo wereld-
wijd circa 10% van de oogst. Ze verwekken ook ziekten bij mens en 
dier. Recent worden ze ingezet als milieuvriendelijk alternatief om 
insecten te bestrijden. Verrassend genoeg vertonen ze veel gelijke-
nissen met de mens: ze hebben een darm, spieren, zenuwen en hun 
genen maken vergelijkbare eiwitten aan. Omdat ze veel eenvoudiger 
en doorzichtig zijn, op enkele dagen voortplanten en diepgevroren 
kunnen worden, zijn het ideale proefdieren. Ze worden gebruikt om 
het verouderingsproces bij de mens en mechanismen achter ziektes 
zoals Alzheimer, zwaarlijvigheid en kanker te bestuderen.

Foto: Foto van een juveniele nematode Tricoma sp. Deze draad-
worm is slechts 10 µm lang. 
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Parels van de zee
Prof. Koen Sabbe
Lander Blommaert
Universiteit Gent – Wetenschappen – 
Protistologie en Aquatische ecologie

Kiezelwieren of diatomeeën zijn minuscuul en met het blote oog 
meestal niet te zien. Ze komen overal voor waar water is. In zee 
maken ze deel uit van het fytoplankton, maar er zijn ook soorten die 
op en tussen de zandkorrels in de zeebodem leven. Ze vormen de basis 
van het voedselweb en zijn een belangrijke voedselbron voor kleine 
zeedieren. Kiezelwieren vormen een celwand die uit kiezel of silica 
bestaat – als het ware een glazen huisje – en vertonen een enorme 
vormenrijkdom. Door hun vormenpracht kunnen kiezelwieren als 
de parels van de zee beschouwd worden. Hoewel ze niet verwant 
zijn aan planten, beschikken ze ook over bladgroen. Nochtans 
zijn kiezelwieren niet groen, maar schitterend goudkleurig door 
de pigmenten die samen met het bladgroen het zonlicht opvangen. 
Ze zetten zonlicht, water en CO2 om in suikers, waarbij zuurstof 
vrijkomt (fotosynthese). Alle kiezelwieren in de wereldzeeën produ-
ceren samen 1/5 van alle zuurstof op aarde, dus elke vijfde maal dat 
we inademen moeten we eigenlijk de kiezelwieren bedanken! 

Foto: Kiezelwieren vormen een celwand die uit kiezel of silica bestaat 
– als het ware een glazen huisje. Dit geeft een enorme vormenpracht!
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Ook vissen 
worden ziek
Prof. Koen Chiers 
Universiteit Gent - Diergeneeskunde - 
Pathologie, Bacteriologie en Pluimveeziekten

Zoals alle dieren kunnen ook zeevissen en zeezoogdieren ziek worden. 
De “ziekte” gaat vaak onopgemerkt voorbij totdat een verhoogde 
sterfte wordt waargenomen. Om de oorzaak te kunnen achterhalen 
is het soms nodig om een autopsie uit te voeren. Hierbij worden de 
dieren uitwendig en inwendig grondig onderzocht op afwijkingen 
die met het blote oog waarneembaar zijn. Vaak worden er ook uit 
verschillende organen kleine stukjes weefsel genomen om micro-
scopisch te onderzoeken of analyses uit te voeren naar bacteriën, 
virussen, parasieten en toxische stoffen. Op basis van de resultaten 
wordt dan een diagnose gesteld. Dit moet toelaten om efficiëntere 
behandelings- of bestrijdingsstrategieën tegen de ziekte te ontwik-
kelen. 

Foto: Een schar met verschillende huidulceraties. Verschillende 
schubben en huid zijn verdwenen en een chronische ontsteking reikt 
tot in de spieren. Vaak is milieuvervuiling gecombineerd met een 
bacteriële infectie de oorzaak.

 
 
 
 
 
 

De universiteit Gent telt 24 
onderzoeksgroepen die zich richten 
op het marien- en kustgebonden 
onderzoek. Niet enkel de Faculteit 
Wetenschappen, maar ook de Ingeni-
eurswetenschappen en Architectuur, 
Rechtsgeleerdheid en Diergenees-
kunde ontwikkelden de laatste 
decennia een uitgebreid portfolio 
rond mariene onderzoek.
Recent vormden ze een interfacultair 
consortium Marine@UGent waarmee 
ze hun expertise in mariene weten-
schappen willen uitstralen op zowel 
nationaal en internationaal niveau.
www.ugent.be

De Academie voor Beeldende 
kunst in Gent organiseert deeltijds 
kunstonderwijs voor jong en oud. 
Naast een initiatieopleiding en 
jeugdateliers is er keuze tussen heel 
wat diverse richtingen als fotografie, 
beeldhouwkunst, mixed-media, 
keramiek, animatie, …. Allen met het 
doel op een andere manier te leren 
kijken zodat een eigen schriftuur van 
de verbeelding kan ontstaan.
www.academiegent.be

Het Vlaams Instituut voor de 
zee (VLIZ) is het coördinatie-en 
informatieplatform voor marien – en 
kustgebonden onderzoek in Vlaan-
deren (VLIZ). VLIZ biedt onder-
steuning in datamanagement en 
monitoring, heeft een Zeebibliotheek 
en richt zich op het ontsluiten van 
wetenschappelijk kennis rond zeeën 
en de oceaan naar een breder publiek 
toe. Zo initieerde en coördineerde 
VLIZ reeds heel wat projecten binnen 
de wetenschapscommunicatie.
www.vliz.be
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