
De sponsmotor van het leven — of haar destructie?— in zee

Jasper M. de Goeij

j.m.degoeij@uva.nl



Primary production



St. Maartencollege, Maastricht ’89–’95





Opgelost 
organisch 
materiaal 
(suikers)

AlgenKoralen

Zonlicht

Relatief 
onbekend; 

‘overlooked’

Enorm volume (2/3 
van totaal rif volume) 

en oppervlak









Algen

steen 
koraal

zacht 
koraal

kalk 
algen

massieve 
sponzen

korst 
sponzen

Van mijn favoriete PhD student Nik

Hoeveel sponzen op een rif? 
Het ‘normale’ 2D plaatje:
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Het ‘nieuwe’ 3D plaatje:

Van mijn favoriete PhD student Nik



Een korte spons introductie

• Sponzen (Porifera) zijn onze oudste, nog levende, 

multicellulaire voorouders; > 700 miljoen jaar oud 

(‘levende fossielen’)

• > 15.000 soorten (er bestaan ‘slechts’ ~ 5.000 zoogdieren)

• Enorme variatie in vorm, kleur en omvang

• ‘Wonen’ overal op Aarde; zoet- en zoutwater; 

cosmopoliet (!)





• > 15.000 soorten (er bestaan ‘slechts’ ~ 5.000 zoogdieren)

• Enorme variatie in vorm, kleur en omvang

• ‘Wonen’ overal op Aarde; zoet- en zoutwater; 

cosmopoliet (!)

Een korte spons introductie

• Sponzen (Porifera) zijn onze oudste, nog levende, 

multicellulaire voorouders; > 700 miljoen jaar oud 

(‘levende fossielen’)





Opgelost 
organisch 
materiaal 
(suikers)

AlgenKoralen

Sponzen

Zonlicht





?

Antwoord ligt in de cellen

> 50% assimilatie: ‘nieuwe biomassa’

Verdwenen biomassa…



Halisarca caerulea



Hele korte celcyclus ± 6 uur
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De Sponge Loop



1. Sponzen nemen (13C- en 15N-gelabelde) DOM (suikers) op

2. Sponzen zetten DOM om in (13C- en 15N-gelabelde) deeltjes; 

sponspoep of ‘ detritus’

Drie voorwaarden: 

3. Spons detritus wordt gegeten door detritivoren (kleine beestjes)

De theorie testen









De veld studie











Achteruitgang riffen krijgt veel aandacht

Zeer uitgebreid beschreven, maar:

Ecologische processen die koraalriffen vormen en 
veranderen in toekomst voor groot deel onbekend

Sleutel tot begrip hoe riffen functioneren

Sponge loop in Science

1% beste publicaties wat betreft aandacht (social) media en wetenschap

Waarom?



Nee!

• Nieuwe basis om
toekomstige koraalrif 
ecosystemen te begrijpen

Uitdagingen

Alles duidelijk, toch?

• Voedselweb moet opnieuw 
worden beschreven

Nieuw model spons-aangedreven ecosystemen

• Brengt leven of 
is Katalysator van destructie?

• En in andere spons-
aangedreven ecosystemen!



Andere spons-aangedreven ecosystemen?

Tropisch 
Indo-Pacifisch

Gematigd 
Mediterraan

Koud
Atlantisch 

Sponzen sturen en moduleren voedselweb rif ecosystemen 



Wat zijn dat nou?



93 % van de oceanen is nog niet ontdekt of beschreven

Meer mensen op de maan geweest dan op 

diepste punt van onze oceaan 

Enige echte ‘last frontier’ op onze planeet, 

maar wel eentje die nogal groot is…



Hoe kunnen diepzee ecosystemen

voorkomen in de immense, gitzwarte, 

zeewoestijn?
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De diepzee
geen woestijn?
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What the…

Sponzen domineren onze planeet??

Eerste indicatie: 3–8 Tg koolstof standing 
stock Noord-Atlantische Oceaan 

± 5% van de totale levende biomassa 
van de hele Noord-Atlantische Oceaan…



Diepzee spons ecosystemen:

Wat gebeurt er eigenlijk als je die ‘motor’ weghaalt?



Schulz Banken







Biologische hotspot?

Brey and Gerdes 1997
Tropisch koraalrif:
390.604 kg DW km-2 

(Polovina 1984)

Wanneer hotspots?
> 20 g Corg m-2  

(Grebmeijer et al. 2015)

Schulz Bank:
53 g Corg m-2

359.067 kg DW km-2

Koud water koraalrif:
38  g Corg m-2

(Van Oevelen et al. 2009)



Vraag:

Wordt er veel aandacht besteed aan de zee in de klas?



Voldoende context:

• voedsel (vis, schaaldieren, algen)

• Leven (zuurstof)

• klimaat (golfstroom, CO2, methaan)

• cultuur (toerisme, spiritualiteit, kunst)

• gezondheid (medicijnen)

• Economie (materialen, olie, metalen)

• Etcetera

• Etcetera

Gek eigenlijk…



Of niet…

MENS IS LANDDIER…

Belangrijke vragen:

Wat zijn de consequenties van gebrek aan kennis over de zee? 

En wat kunnen we doen om die kennis over te brengen?



https://vimeo.com/342270629

Mogelijkheden?

Jamie Buchanan-Dunlop
CEO/founder
Encounter Edu

Eenvoudige manier om kennis over de zee — en andere “nieuwe” 
onderwerpen, zoals klimaatverandering — te behandelen met 
leerlingen van lager tot middelbaar onderwijs! 

Afgelopen jaar wereldwijd 23.000 
scholieren (!) “live” bereikt in 
slechts 5 dagen met YouTube lessen 
op Curaçao. Maar ook in eigen tijd 
case studies en lesprogramma’s.  

https://vimeo.com/342270629


Mogelijkheden?

Voorbeeld lesprogramma leeftijdsgroep 14-16 jaar 
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