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Susanne la Fleur

Neurobioloog Susanne la Fleur 
(1972) is bij de UvA benoemd tot 
hoogleraar neurobiologie van 
energiemetabolisme. Zij stu-
deerde biologie in Groningen en 
promoveerde in 2001 in Amster-
dam op de neuroregulatie van de 
bloedsuikerspiegel. Sinds 2008 
werkt ze als neuroendocrinoloog 
bij het AMC en leidt daarnaast 
sinds 2016 een onderzoekgroep 
bij het Nederlands Herseninsti-
tuut. Ze ontving zowel een veni-, 
vidi- als vici-subsidie van NWO en 
houdt 4 oktober haar oratie.

Louise Vet 

Ecoloog en NIOO-directeur 
Louise Vet (1954) ontvangt het 
erelidmaatschap van de British 
Ecological Society (BES) voor haar 
‘uitzonderlijke bijdragen aan het 
vergaren, communiceren en uit-
dragen van ecologische kennis en 
oplossingen’. Vet studeerde biolo-
gie in Leiden en promoveerde 
daar in 1984 op entomologisch 
onderzoek. Ze werkte sindsdien 
in Wageningen en werd daar in 
1997 hoogleraar evolutionaire 
ecologie. In 1999 werd ze direc-
teur van het Nederlands Instituut 
voor Ecologie (NIOO-KNAW). Vet 
is mede-oprichter en voorzitter 
van het ecologisch onderzoeks-
netwerk NERN en bekend pleitbe-
zorger van circulaire economie. 
Ze neemt het erelidmaatschap in 
december in Gent in ontvangst 
tijdens de gezamenlijke bijeen-
komst van BES, het Duitse Gesell-
schaft für Ökologie GfÖ en de Ne-
derlands-Vlaamse vereniging 
voor ecologie NecoV. Vet is de 
tweede Nederlandse ecoloog die 
BES-erelid wordt: alleen duin- en 
vegetatie-ecoloog Eddy van der 
Maarel viel deze eer eerder toe. 

Johanna Westerdijk 
Award

De Spaanse mycoloog Josepa 
Gené ontving 31 augustus de Jo-
hanna Westerdijk Award voor 
haar bijzondere loopbaan en haar 
bijdragen aan de schimmelcollec-
tie van het Westerdijk Fungal Bio-
diversity Institute. Gené werkt als 
schimmelonderzoeker bij de Uni-
versitat Rovira i Virgili in Tarra-
gona. 

Wageningse Persprijs

Bioloog en wetenschapsjourna-
list Hidde Boersma (1980) kreeg 4 
september de driejaarlijkse Pers-
prijs 2017 van het Wagenings Uni-
versiteitsfonds voor de drieluik-
documentaire Well Fed, die hij sa-
men met regisseur Karsten de 
Vreugd en cameraman Philip 
Fountain maakte. Tijdens de ope-
ning van het academisch jaar ont-
ving hij een beeldje, judicium en 
2500 euro. Hidde Boersma stu-
deerde biologie in Groningen en 
promoveerde daar in 2010 op mo-
leculair biologisch onderzoek 
aan bacterieselectie. Hij is onder 
meer freelancer voor de Volkskrant 
en Bionieuws, en mede-auteur van 
het dit jaar verschenen boek Eco-
modernisme.

S O O R T G E N O T E N

Vissen volgen eilandtheorie niet
■ B I O G E O G R A F I E
Door Maartje Kouwen

Vijftig jaar na de publicatie van de 
eilandtheorie krijgt de soortversprei-
dingstheorie er een mariene variant 
bij. De populatiedynamica van vissen 
en andere mariene organismen 
houdt zich niet aan de regels van de 
eilandtheorie; ze zijn onderworpen 
aan andere processen dan terrestri-
sche dieren. Dat schrijven Ameri-
kaanse en Braziliaanse onderzoekers 
30 augustus in Nature. 
Het is dit jaar vijftig jaar geleden dat 
Edward O. Wilson en Robert H. Mac-
Arthur hun invloedrijke theorie over 
eilandbiogeografie publiceerden. 
Deze theorie beschrijft de biodiversi-
teit op eilanden in relatie tot de 
grootte van het eiland en de afstand 
tot het vasteland. Grotere eilanden 
en eilanden dichter bij het vasteland 
worden sneller ontdekt door nieuwe 
soorten; bovendien zijn hier meer 

open niches en is de kans op extinctie 
kleiner, waardoor de biodiversiteit 
hoger is. Hoewel eilanden slechts 3,5 
procent van het aardoppervlak uit-
maken, bevatten ze wel 15 tot 20 pro-
cent van alle landsoorten, schrijft 
een Europese onderzoeksgroep in 
een review over de theorie 1 septem-
ber in Science. 
Voor mariene organismen gaan die 
natuurwetten echter niet op, schrij-
ven de auteurs van het Nature-artikel. 
‘Om te achterhalen welke krachten 
oceaanleven rondom eilanden vor-
men, besloten we in de evolutionaire 
geschiedenis van Braziliaanse rifvis-
sen te duiken’, zegt eerste auteur 
Hudson Pinheiro in een persbericht 
van California Academie of Sciences. 
‘Toen we ons richtten op tien soorten 
in een keten van eilanden en onder-
zeese bergen voor de kust van Brazi-
lië, ontdekten we dat oudere, ende-
mische soorten groter zijn. Deze gro-
tere vissen zijn betere verspreiders 

dan hun jongere tegenhangers, die 
allen kleine, slechte verspreiders 
zijn. Het is duidelijk dat deze mariene 
omgevingen hun eigen model nodig 
hebben om te verklaren wat waar 
leeft.’

Zeeniveau
De onderzoekers verzamelden vissen 
dicht bij de oppervlakte en tot wel 
150 meter diep, voor genetisch onder-
zoek. Zodoende konden ze beter be-
palen welke rol de omgeving speelde 
in de mariene diversiteit. Hun bevin-
dingen duiden erop dat veranderin-
gen in zeeniveau en locaties van de 
onderzeese bergen een rol speelde in 
de evolutie. 
Anders dan op het land worden ni-
ches niet opgevuld door het ter 
plekke ontstaan van nieuwe soorten, 
maar door immigratie van nieuwe 
soorten. Mariene organismen zijn 
betere verspreiders dan landdieren, 
verklaren de onderzoekers. De snelle 

Rifballen op de zeebodem

Door Maartje Kouwen

Rifballen, layered cakes, en stapels ste-
nen zijn de ingrediënten van het pro-
ject Arossta, voluit Artificial Reefs on 
Saba and Statia. In dit onderzoekers-
project van onder meer hogeschool 
Van Hall Larenstein testen onderzoe-
kers en studenten hoe artificiële rif-
fen kunnen bijdragen aan natuur-
herstel rondom de eilanden Saba en 
Sint Eustatius.
‘Op Van Hall Larenstein hebben we 
de minor sustainable island manage-
ment, en gaan studenten op excursie 
naar Sint Eustatius. In samenspraak 
met lokale partijen ontstond het idee 
om een onderzoeksproject op te zet-
ten’, vertelt Alwin Hylkema, project-
leider van Arossta en docent-onder-
zoeker bij Van Hall Larenstein. 
De zogeheten reefball is een van de 
meestgebruikte artificiële riffen in 
de Cariben, vertelt Hylkema. ‘Het is 
een soort iglo met gaten, die schuil-
plaatsen en substraat biedt aan vis-
sen en koraal. Hij wordt veel toege-
past door natuurmanagementorga-
nisaties en duikscholen, maar de ef-
fectiviteit is nooit onderzocht. Boven-
dien is hij nooit vergeleken met an-
dere artificiële riffen. Daar brengen 
wij verandering in, met een vergelij-
king van drie verschillende types.’
Behalve de reefball van beton onder-
zoekt Arossta ook zelfgemaakte laye-

red cakes: een adaptatie van de traditi-
onele reefball met verschillende lagen 
– zoals een gestapelde taart – die 
meer schuilplaatsen biedt. Het derde 
type vormt een stapel rotsblokken, 
een methode die in andere delen van 
de wereld effectief blijkt, zoals in In-
donesië, maar in de Cariben nog niet 
eerder is getest.
Het project wijkt door de stevige on-
derzoekscomponent duidelijk af van 
koraalherstelprojecten zoals Rescq, 
waarin koraal aan stellages wordt 
gestekt. ‘Als uit ons onderzoek blijkt 
wat wel en niet effectief is, dan zijn 
de artificiële riffen uiteraard in te 
zetten voor koraalrifherstel, maar 
dat is momenteel niet de insteek’, 
vertelt Hylkema. ‘De projecten bijten 
elkaar niet. En met de achteruitgang 
van het koraal zijn alle middelen wel-
kom. Onze riffen zou je een voor-

sprong kunnen geven door er gestekt 
koraal op te plaatsen. Maar onder-
zoekshalve hebben we dat nu niet ge-
daan.’ 
In mei zijn de Arossta-riffen ge-
plaatst, op twee locaties bij Saba en 
twee locaties bij Sint Eustatius. ‘Elk 
rif bestaat uit een cluster van drie 
reefballs, 25 meter verderop een clus-
ter van drie layered cakes, en weer 25 
meter verder de stapels rotsblokken. 
We hebben ze geplaatst op kaal zand, 
wel in de buurt van een natuurlijk rif. 
Zo kunnen we de natuurlijke aanwas 
monitoren.’
Het plaatsen van de 400 kilo wegende 
reefballs had nog heel wat voeten in de 
aarde, vertelt Hylkema. ‘De Neder-
landse marine was welwillend om 
met het marineschip de Pelikaan uit 
te varen met de blokken, maar was 
uiteindelijk bang dat hun navigatie 

O P  O N D E R Z O E K  I N  C A R I B I S C H  N E D E R L A N D

niet nauwkeurig genoeg zou zijn en 
dat we het natuurlijke rif zouden be-
schadigen. We hebben heel wat me-
thodes overwogen en uiteindelijk 
zijn het lift bags geworden: een soort 
grote luchtzakken die we met span-
banden aan de reefballs bevestigden 
en achter de boot mee sleepten. Op de 
juiste locatie lieten duikers de ballen 
naar de bodem zakken.’
Binnenkort gaat Hylkema met stu-
denten het voorlopige resultaat bekij-
ken. ‘Binnen tien minuten lieten de 
eerste vissen zich al zien. Nu zouden 
sommige vissen de riffen al als 
kraamkamers kunnen gebruiken. Ik 
verwacht dat vooral de layered cakes 
en de stapels rotsblokken heel ge-
schikt zullen zijn voor opgroeiende 
vissen. Voor koraal is het nog te 
vroeg, maar algen en sponzen zullen 
we zeker aantreffen.’ 

Waar: Saba en Sint 
Eustatius
Wat:onderzoek naar 
artificiële riffen
Wie: Van Hall Larenstein, 
Stenapa, SCF, Imares, CNSI 
en Golden Rock Dive Centre
Wanneer: sinds 2017 

Zogeheten layered cakes met aasgar-
naaltjes en soldaatvissen, die het rif al 
binnen enkele dagen bewoonden.

Nederlandse soorten kunnen on-
verwachts exotisch zijn. Bionieuws 
maakt een rondgang langs biolo-
gisch onderzoek op de Nederlandse 
eilanden in de Caribische Zee. 

foto Arrosta

waterdieren vullen elke niche op, 
waardoor er geen ruimte overblijft 
voor soortsvorming zoals op het 
land; daar dwingt slecht versprei-
dingsvermogen dieren tot aanpas-
sing.
‘Denk aan de iconische Galapagos-
vinken’, verduidelijkt laatste auteur 
Luiz Rocha, ‘toen hun voorouders ar-
riveerden, waren er vele lege landni-
ches te vullen. Er ontstonden adapta-
ties die hen hielpen specialiseren in 
de loop der tijd. Het is simpelweg niet 
hetzelfde voor mariene habitats: 
snelle verspreiders koloniseren rap 
de beschikbare niches, en we zien 
geen patroon van specialisatie.’
De bevindingen leidden niet alleen 
tot een nieuw populatiedynamica-
model, maar zijn volgens de onder-
zoekers ook van belang voor natuur-
beheer. Het onderzoek biedt inzicht 
in de factoren die ervoor zorgen dat 
soorten blijven voortbestaan of zich 
aanpassen aan hun omgeving.


