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VOORWOORD
Toen ik vijf jaar geleden bij het Laboratorium voor Toegepast Marien Onderzoek in

Den Helder kwam solliciteren, wist ik niet eens dat je pH met een kleine p en een grote

H schrijft. Op een of andere manier kon ik aan Kees Kramer en Martin Scholten toch

overbrengen dat ik me gedreven voelde om vanuit het werk als reisleider of van editorial

office manager het wetenschappelijk onderzoek in te gaan. Rob Dortland, die toen de

directeur van de afdeling was in Delft vond dat 'ik wel aardig in dat losgeslagen zootje

daar in Den Helder' zou passen. Was dat nu een compliment? Ik weet het nog steeds

niet. Het feit dat ik niet voor TNO werkte maar voor de RuG, zorgde ervoor dat ik een

buitenbeentje bleef op beide instituten. Toch ben ik me in Den Helder erg thuis gaan

voelen, de collega's daar zijn niet alleen collega's. Je zult weten dat je in de groep hoort,

zelfs al vind je dat soms zelf niet zo makkelijk. Ik ben me er enorm thuis gaan voelen

en ik hoop dat ik in de traditie van veel andere (ex)medewerkers hier nog vaak terug

zal komen.

Op de afdeling Analytische Chemie in Delft kwam ik als iemand die nog geen

verdunningsreeks kon maken, laat staan met een gaschromatograaf omgaan. Ik heb het

geleerd, en het is dankzij Finn Lindqvist ('even relaxen, Billy') en Henk Verhagen dat

ik het niet heb opgegeven. Nu wordt ik door verschillende labs in Europa benadert, of

ze alsjeblieft de kunst mogen afkijken. Dat heb ik aan voornoemde personen te danken.

Nu ik dan toch van voorwoord in dankwoord beland, wil ik natuurlijk Kees Kramer

bedanken voor alles wat hij voor me heeft gedaan als directe begeleider. Kees, zonder

jouw eeuwige gekras in mijn manuscripten en de lange discussies over hoe ik iets moest

gaan opschrijven was dit een heel ander en onbegrepen proefschrift geworden. Laten

we er nog maar eens lekker over (na)tafelen. 

Dan zou ik graag Pim de Cock, die ook paranimf is, willen bedanken dat hij me als een

vaderfiguur heeft bijgestaan in moeilijke tijden.

Ik wil ook graag Martin Scholten bedanken voor de gastvrijheid in het lab in Den Helder.

Ook al heb je het druk Martin, toch had je af en toe speciaal aandacht voor mij en mijn

werk, perfect.

Gerrit (Siem) Hoornsman, wil ik bedanken voor zijn rol als onvermoeibare helper met

het helpen opbouwen van mesocosm na mesocosm (en ook weer opruimen natuurlijk).

De rolladesteek die ik van hem heb geleerd heeft ook in het dagelijks leven ruime

toepassingsmogelijkheden. Zijn kennis van algensoorten is onbetaalbaar.

Marijke vd Meer bedank ik voor het tellen van al die zooplankton monsters. 

Liesbeth vd Vlies, die op haar stekelige wijze de orde op zaken hield wil ik bedanken,

als je haar een beetje leert kennen is ze een schatje. Ze heeft me voorgesteld aan haar

schoonvader, Meneer Manshanden, die het ambacht van instrumentmaker opnieuw

vorm heeft gegeven.
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Henk vh Groenewoud, Henk, wat zou het lab in Den Helder zijn zonder jou, met je

luidruchtige manier van doen, bedankt dat je zonder te hoeven nadenken voor me wilde

inspringen als ik weer eens vertraging had met de trein. Verder heb ik van jou geleerd

hoe ik grammen in molgewicht moest omrekenen.

Robbert Jak, collega vader, bedankt voor de discussies over mijn aanpak en gewoon

omdat je een goede vriend bent geworden. Doe je het een beetje rustig aan Robbert?

Edwin Foekema, omdat ik af en toe even een lekker duikklusje mocht doen zonder dat

dat iets met mijn echte werk te maken had. Piet Roele, die me de R.V. 'Nauplius II' (het

grootste onderzoeksvaartuig van 's lands grootste onderzoeks organisatie) heeft leren

besturen, bedankt.

Chris Karman, dank je dat ik altijd even kon binnenlopen met weer een idee over mijn

modellen, die me dan altijd aan de goede statistiek kon helpen, Chris, ik snap nog steeds

niet echt veel van statistiek, maar met jou kom ik er wel uit.

Verder zijn er dan nog de mensen op het lab die me niet met echt specifieke dingen

hebben geholpen, maar die ik nog graag wil bedanken: Dennis van der Veen, Henno

van Dokkum. En bij het verf (oeps, Corrosie & Coatings) Koos Overbeeke, Anton

Suurmond, Peter Willemsen, Joop Roelofs.

Ik wil ook graag de mensen van de afdeling Analytische Chemie en Milieuchemie

bedanken voor hun gastvrijheid en geduld.

Van de Rijksuniversiteit Groningen wil ik graag de volgende mensen bedanken: Peter

Quist, Jacqueline Stefels, Winfried Gieskes, Irma van der Veen. En natuurlijk Lubbert

Dijkhuizen, Lubbert, zonder jou geduw, gepush en gepraat aan het eind van mijn werk

had ik het niet afgekregen, dat je zo tussen twee buitenlandse reizen even twee uur aan

de telefoon kon hangen heeft me weer doen geloven dat dit boekje toch wel eens de

moeite waard kon zijn. 

Hoewel Prof.Dr. W. Harder het onderzoek van enige afstand met interesse gevolgd heeft,

wil ik hem bedanken voor het snelle en op nauwkeurige wijze corrigeren van dit

manuscript.

Marion Reinhardt en Rien van de Giessen hebben mij op de meest flexibele wijze van

vloeibare stikstof voorzien, bedankt.

Van mijn buitenlandse collega's wil ik graag Sue Turner en Gill Malin bedanken voor

de discussies aan de bar, de gezelligheid in het werk en de warme belangstelling voor

mijn werk, ook zij zijn meer dan collega's en voor hun wil ik dan ook dit voorwoord

in het Engels vertalen.

Xabier Irigoien wil ik graag bedanken omdat hij me leerde hoe je copepoden op de

juiste manier kunt behandelen en bemonsteren.

Sauveur Belviso, bedankt dat je niet eens kwaad werd toen door mijn toedoen je GC

behoorlijk werd ontregeld.
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Sacco Kwint en Pim Kwint, mijn lieve zus en broertje wil ik bedanken omdat ze de

beste vervanging voor mijn ouders zijn die ik me maar kan wensen. Pim, ik mocht

zomaar maandenlang bij jou thuis op de computer aan de slag, je weet niet half hoeveel

dat heeft bijgedragen aan dit boekje, je bent mijn andere paranimf zodat je straks lekker

op de eerst rang zit.

Niels Konijn, die de opmaak heeft verzorgd, en Baldi Konijn die de omslagtekening

heeft gemaakt.

Jan en Ans van Lunen, die zo moedig het financiële tekort voor de hele promotie hebben

voorgeschoten.

En dan is er natuurlijk Marlien, mijn lieve vriendin, Mem, een bedankje is niet genoeg

om alles een beetje goed te maken wat ik de laatste tijd heb uitgehaald, het enige dat

ik je kan beloven, is dat ik nooit meer een proefschrift zal schrijven. 

Nu ik dit bovenstaande heb opgeschreven en bedenk dat het schrijven van een

proefschrift moet bewijzen dat je zelfstandig onderzoek kan doen: Zelfstandig, maar

niet alleen.
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PREFACE
It is now five years ago that I came to apply for the job at the Laboratory for Applied

Marine Research in Den Helder and I didn't even know that pH is written with capital

H (as long as I know how to write PhD). One way or the other I was able to convince

Kees Kramer and Martin Scholten that I felt an urge to come back to research from my

work as a tourleader or editorial office manager. Rob Dortland, who was the head of

the TNO department in Delft thought I would nicely fit in with 'those guys' in Den

Helder. I never found out whether he meant that as a compliment or not. The fact that

I worked for the University of Groningen at the lab in Den Helder made me a bit of an

outsider in both institutes. But I do feel at home in Den Helder, the colleagues are more

than just that. They will make you fit in, whether you want it or not. I hope I can come

back here very often, as tradition wants.

I started at the department of Analytical Chemistry as someone who had hardly ever

seen a GC, but I learned and then suddenly everyone in Europe wants to have a look

at it. It is thanks to Finn Lindqvist ('relax Billy') and Henk Verhagen that I never gave

up when I actually wanted and I would like to express my gratitude in this way.

Coming to the thank-you section, I would like to thank Kees Kramer most of all. Kees,

without your everlasting comments on all my manuscripts and all the discussions about

how to put it on paper, this book would have been completely different and misunder-

stood.

Pim de Cock, my first paranimph, I would like to thank you for being the father figure

at a time I really needed one. Martin Scholten, head of the department, thank you for

the hospitality in the lab. Despite the lack of time you did manage to show the special

attention to me and my work anyone needs.

Siem Hoornsman, thank you for your role as tireless helper, building mesocosm after

mesocosm (and taking them down again). Your skill as a butcher is as legendary as

your knowledge of phytoplankton.

Marijke vd Meer, thank you for counting all those zooplankton samples.

Liesbeth vd Vlies, thank's for your grumpy way of keeping order in the lab. As soon as

I got to know you I found out you are really a doll. Your father-in-law, mr Manshanden

is the born toolmaker.

Henk vh Groenewoud, you are the noisiest person alive, but every time my train was

late you always jumped in to do the sampling. Furthermore, you taught me the

importance of not mixing molar weight and grams.

Robbert Jak, we became dads together, thank you for the discussions about my approach

and for just being a good friend, Robbert, be good, and if not, take care.

Edwin Foekema, because you enabled me to get out of the routine every now and then

to do some work as a diver. Piet Roele, for teaching me to sail the largest research vessel

of Hollands largest research institute, the R.V. 'Nauplius II'.
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Chris Karman, I could always bother you with new ideas about my modelling and you

always had suggestions about statistics, Chris, I still don't understand biometry, but

thanks anyway.

Furthermore I would like to thank Dennis van der Veen, Henno van Dokkum, Koos

Overbeeke, Anton Suurmond, Peter Willemsen and Joop Roelofs.

The people of the Department of Analytical Chemistry and Environmental Chemistry

for their hospitality and patience.

From the University of Groningen I would like to thank: Peter Quist, Jaqcueline Stefels,

Winfried Gieskes, Irma vd Veen. And of course Lubbert Dijkhuizen. Lubbert, if it was

not for your pushing and talking at the end of my work, I would have stopped a year

ago. Just picking up the phone and call me for an hour or two in between two trips

abroad made me believe again there might be something of value in this book anyway.

Although Prof. Dr. W. Harder followed my work with interest of some distance, I would

like to thank him for the quick and precise way of correcting this manuscript.

Marion Reinhardt and Rien van de Giessen who supplied me on a most flexible way

with liquid nitrogen, thanks.

Of my colleagues abroad I would like to thank Sue Turner and Gill Malin first of all for

the discussions about work at the bar, their more than professional interest in my work.

This English translation is for them.

Xabier Irigoien, I would like to thank you for teaching me to handle all these copepods.

Sauveur Belviso for not even getting angry with me when I almost wrecked his GC.

Sacco Kwint and Pim Kwint, my dearest sister and little brother, I would like to thank

them for being the best substitute for my parents. Pim you arranged a computer for me

and you let me do all that work at your home. You are the other paranimph so you can

sit in the first row at the defence.

Niels Konijn, who did the layout and Baldi Konijn, who made the cover drawing.

Jan and Ans van Lunen, who courageousley lent me the money for all the costs  for this

PhD.

And Marlien of course, my sweet girlfriend. Mem, a simple thank you will never be

enough to make up for everything I caused the last year or so. The only thing I can

promise you I will never write a PhD thesis again.
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Aan mijn ouders

Voor Marlien en Reinier
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SAMENVATTING
Dimethylsulfide (DMS) is een algemeen voorkomend sporegas, dat wordt gevormd uit

b-dimethylsulfoniopropionaat (DMSP), een stof die door veel mariene algen wordt

geproduceerd. DMSP wordt hierbij gesplitst in DMS en acrylzuur. Hoewel men het nog

niet eens is over de functie van DMSP in de algen, bestaan er verschillende theorieën

over. DMSP zou kunnen dienen om de osmotische waarde (celspanning) van algen in

zeewater op peil te houden, zonder dat ze grote hoeveelheden zout hoeven op te slaan

(wat nadelig werkt op eiwitten in de cel). Verder zou DMSP met een stabiliserende

werking op eiwitten en enzymen, een soort antivries kunnen zijn voor algen die in zee-

ijs voorkomen. Tenslotte zou DMSP kunnen dienen als een bron van acrylzuur, wat

enige antibacteriële werking heeft. Niet alle soorten algen maken evenveel DMSP.

Enkele belangrijke soorten zijn: Phaeocystis en Emiliania huxleyi die plaatselijk in zeer

grote aantallen kunnen voorkomen. Kiezelwieren (diatomeeën) worden als minder

belangrijke producenten beschouwd.

DMS is een van de belangrijkste natuurlijke zwavelverbindingen die uitgestoten wordt

in de atmosfeer. Totaal gaat er zo’n 15 tot 40 Terragram (miljoen ton) zwavel per jaar

in de vorm van DMS vanuit zee de lucht in. Dit is overigens ongeveer een kwart van de

totale hoeveelheid zwavel (natuurlijke en industriële) die in de atmosfeer wordt

uitgestoten. In de atmosfeer wordt DMS uiteindelijk omgezet naar sulfaat. De

sulfaatdeeltjes vormen kleine clusters die zonlicht weerkaatsen en waar zich waterdamp

op afzet. We noemen die clustertjes Cloud Condensation Nuclei (CCN). Door een

toename hiervan worden meer en wittere wolken gevormd die minder zonlicht

doorlaten naar het aardoppervlak. De aarde warmt dus minder op door deze processen

en DMS is dus in feite een antibroeikasgas. Wanneer het gevormde sulfaat uitregent,

ontstaat zure neerslag. In afgelegen gebieden die niet onder invloed staan van

luchtverontreiniging, zoals de Zuidpool, wordt de zuurgraad van de neerslag zelfs

voornamelijk door DMS bepaald.

In 1987 formuleerden Charlson et al. de volgende theorie: Door het broeikaseffect,

veroorzaakt door (verhoogde) CO2-uitstoot, zouden algen beter groeien en de DMS-

produktie toenemen. Door verhoging van de hoeveelheid DMS zou de aarde minder

snel, of helemaal niet opwarmen (een geruststellende gedachte!). 

Hoe en waarom algen DMS produceren was toen ik aan dit werk begon niet bekend,

maar door de mogelijke anti-broeikaswerking en doordat algen in voedselrijk kustwater

soms stinkende massa’s op stranden vormen is de aandacht voor DMS wereldwijd

gewekt. DMS heeft een zeer karakteristieke geur: In lage concentraties een frisse

zeelucht, maar in hoge concentraties een onverdraaglijke stank.
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De theorieën over het vrijkomen van DMS in zeewater lopen nogal uiteen, maar

omvatten onder andere: Produktie van DMS ten gevolge van metabole activiteit 

(als bijprodukt van het normaal functioneren), het afsterven van algen, begrazing van

algen door dierlijk plankton, en sedimentatie van algen of uitwerpselen van

zoöplankton. 

In de eerste hoofdstukken van dit proefschrift wordt een aantal experimenten

beschreven waarin de DMSP- en DMS-concentraties gevolgd worden in de tijd in

mesocosms (plastic zakken) van ongeveer 1.5 m3 inhoud. De mesocosms werden gevuld

met zeewater uit het Marsdiep (het water tussen Texel en Den Helder), met daarin de

min of meer complete planktongemeenschap van algen, bacteriën, eencellige diertjes

en copepoden (roeipootkreeftjes). Meerdere mesocosms konden in één experiment

worden bestudeerd onder verschillende condities (zoals nutriëntenbelasting, of aantal

copepoden).

De uitkomsten van deze mesocosm-experimenten laten zien dat de uitstoot van DMS

door de algen in de waterkolom niet direct gerelateerd kan worden aan de hoeveelheid

algen of chlorofyl (bladgroen). De DMS-concentratie bleek sterk te fluctueren, soms

met grote verschillen onder schijnbaar gelijke omstandigheden tussen de mesocosms. 

In één dag kon de DMS-concentratie vertienvoudigen of meer dan tien maal zo klein

worden. In het water van het Marsdiep bleek dat eens per twee weken monsteren niet

genoeg was om de dynamiek van de DMS-vorming en afbraak te kunnen volgen. Bij

experimenten in open zee moet men er dus rekening mee houden dat de DMS-vorming

zich soms zeer plaatselijk en incidenteel afspeelt. Het is dan niet eenvoudig een schatting

te maken van de gemiddelde hoeveelheid DMS in het oppervlaktewater. 

De mesocosms bleken goed geschikt om het model voor gasuitwisseling van Liss &

Merlivat (1986) te valideren. Eén van de mesocosms werd hiervoor tijdelijk luchtdicht

afgesloten en de lucht boven de waterkolom werd met synthetische lucht gespoeld. Zo

kon de concentratie DMS in de uitstroomopening worden bepaald en daarmee de

uitstoot van DMS van water naar lucht in relatie tot de windsnelheid (middels een

ventilator). De uitkomst van dit experiment was een eerste aanwijzing voor het feit dat

niet de meeste DMS naar de atmosfeer wordt uitgestoten, maar op een andere manier

uit de waterkolom verdwijnt.

In het laatste mesocosm experiment werd beschreven dat bacteriële consumptie van

DMSP en DMS de voornaamste oorzaak is voor verdwijning van deze stoffen. De meeste

DMSP wordt door de bacteriën niet eens omgezet naar DMS en acrylzuur, maar wordt

op een andere manier afgebroken.

Hieruit bleek dat de simpele theorie van een directe klimaat terugkoppelings-mecha-

nisme geen stand hield. De concentratie van DMS in zeewater is het resultaat van
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produktie en consumptie van DMS(P). Aangezien het grootste gedeelte van het

gevormde DMSP niet eens wordt omgezet naar DMS, is het onzeker of een verhoogde

concentratie CO2 in de atmosfeer de netto DMS-produktie zal stimuleren. Een zeer

kleine verandering in de bacteriële populatie zou een enorm effect kunnen hebben op

de hoeveelheid DMS die vrijkomt.

Tijdens het volgen van de jaarcyclus in het Marsdiep bleek er slechts een korte periode

te zijn waarbij DMS boven de normale achtergrondwaarde uitkwam; 30 tot 50% van de

jaarlijkse uitstoot vond plaats in een tijdvak van ongeveer 6 weken. Hierdoor zou het

effect van DMS op het klimaat en zure regen wel eens meer van lokaal dan van globaal

belang kunnen zijn.

In slechts één van de drie mesocosm-experimenten kon de uitstoot van DMS geweten

worden aan het afsterven van algen en de daaropvolgende sedimentatie op de bodem

van de mesocosm. Het neerregenen van algen werd veroorzaakt doordat dit experiment

gestart was met een al behoorlijk gevorderde algenbloei. De tweede piek in dit

experiment viel samen met de groeifase van een bloei van de alg Phaeocystis. Uit de

veldexperimenten in het Marsdiep bleek ook dat de DMS-piek plaatsvond in de beginfase

van een Phaeocystis bloei. 

De mesocosms hadden één groot nadeel: Door het insluiten van een plankton-

gemeenschap in een relatief klein volume werd de duur van de algenbloei verkort. Het

is mogelijk dat de interactie tussen algen en grazers verstoord werd doordat de

copepoden dit niet konden volgen. In de eerste twee experimenten kwamen de

copepoden pas goed op nadat de algenbloei voorbij was. Hierdoor werd het moeilijk

een relatie te leggen tussen begrazing en de vorming van DMS. In het derde experiment

ontwikkelden de copepoden zich wel voordat de  algenbloei op zijn maximum was,

maar werden ze in hun verdere ontwikkeling gehinderd door de Phaeocystis-bloei

(Phaeocystis heeft de eigenschap te groeien in slijmerige kolonies van algen, waardoor

copepoden zich moeilijker door het water kunnen bewegen).

Doordat we in de mesocosms geen relatie tussen begrazing en DMS-produktie konden

aantonen, hebben we dit met kleinschalige laboratorium-experimenten verder

onderzocht. De door ons gebruikte copepoden (Eurytemora affinis) bleken DMSP met

de algen in hun darm op te nemen en de hoeveelheid DMSP in een copepode van 0.3

mm was eenvoudig te meten. Bijna alle DMSP dat uit de waterkolom verdween kwam

weer tevoorschijn in de uitwerpselen van de copepoden. Soms ontstond er een beetje

opgelost DMSP in het water, maar DMS hebben we niet kunnen aantonen. Dit strookt

niet met de resultaten van Dacey en Wakeham (1986), die juist een enorme toename

in DMS-formatie vonden onder invloed van de graasactiviteit van (een andere soort)

copepoden. Blijkbaar zijn de eetgewoonten en de samenstelling van bacteriën in de
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darm van copepode-soorten niet allemaal gelijk. In de uitwerpselen van de copepoden

nam de hoeveelheid DMSP met 50% af binnen een paar dagen. De uitwerpselen kunnen

een zinksnelheid hebben van meer dan 30 m d-1, hetgeen betekent dat er ook een

belangrijk deel van de DMSP naar dieper water kan zinken. 

Uiteindelijk hebben alle experimenten samen geleid tot een beter begrijpen van het

ecosysteem. We zijn er in geslaagd om de pijlen die belangrijke routes van DMS

produktie en consumptie aangeven (figuur 5, hoofdstuk 1 en figuur 7, hoofdstuk 7) in

te vullen, zij het met grote ranges. 

Omdat het werken met grote ranges voor het voorspellen van de klimaat werking nogal

moeilijk is, wordt in het laatste deel van dit proefschrift een model beschreven waarmee

de DMS-concentratie in zee kan worden berekend uit chlorofyl gegevens. Ondanks dat

de resultaten verkregen zijn met hoog produktief kustwater, waarin de dominante alg

de nogal a-typische soort Phaeocystis is, kunnen de achterliggende mechanismen een

universele toepassing hebben. Het door ons voorgestelde model voorspelt dat de DMS-

concentratie in laag produktief open water zich lineair verhoudt tot de concentratie

chlorofyl (2 ✕ zoveel chlorofyl, 2 ✕ zoveel DMS). Voor gebieden met meer produktief

water neemt het verlies aan DMSP en DMS door bacteriën, copepoden, etcetera, toe in

de loop van het seizoen. Uit de resultaten in hoofdstuk 8 blijkt ook dat verschillende

gevestigde methodes van berekening van de uitstoot van DMS vanuit water naar

atmosfeer een behoorlijk verschillende uitkomst geven.

CONCLUSIE
Een van de belangrijkste vragen die werden gesteld voor ik aan dit werk begon was:

Hoeveel DMS is er beschikbaar in zee om naar de atmosfeer te worden uitgestoten?

Kunnen we dit ook voorspellen in ruimte en tijd? Het model dat besproken wordt in

hoofdstuk 8 geeft antwoord op die vraag. We hebben een model kunnen construeren

dat de concentratie DMS op eenvoudige wijze kan berekenen. De uitkomsten van ons

model komen goed overeen met DMS-gegevens uit de literatuur. Hiermee kunnen we

de vraag van atmosferisch chemici bevredigen (geef me een getal, maakt niet uit hoe

groot, wij berekenen de invloed op het klimaat wel!; A. Ravishankara pers. comm.).

Het werk dat in dit proefschrift wordt beschreven heeft niet alleen geleid tot het bouwen

van een black-box model, maar ook tot een beter inzicht in het functioneren van het

mariene ecosysteem met betrekking tot DMS(P). Veel van de pijlen in figuur 5

(hoofdstuk 1) zijn nu ingevuld. Bacteriën spelen een belangrijke (zo niet de

belangrijkste) rol in de afbraak van DMS en DMSP in het water. Soms blijft er van alle

geproduceerde DMSP veel minder dan 1% over als DMS.
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De begrazing van algen door zoöplankton kan worden gezien als een extra verliespost

van DMSP door de bezinking van de uitwerpselen en de afbraak van DMS(P) in die

uitwerpselen. In tegenspraak met de literatuur kwam er tijdens onze experimenten geen

aantoonbare hoeveelheid DMS vrij door de graasactiviteit van de copepoden. Blijkbaar

gedragen copepoden zich niet allemaal op dezelfde manier.

Duidelijk is dat de DMSP geproduceerd wordt door de algen, maar dat er een grote

natuurlijke variabiliteit is in de manier waarop dit al dan niet wordt omgezet naar DMS.

Zo ontstaan er weer grote verschillen in de uiteindelijke DMS-concentratie in de

waterkolom.

Met behulp van laboratorium-, mesocosm- en veld-experimenten zijn we er in geslaagd

zoveel data te verzamelen over DMS(P) in relatie tot algensoorten, chlorofyl,

zoöplankton en seizoenen, dat modellen daarmee getoetst kunnen worden. 

De vraag of DMS-produktie door algen het broeikas-effect tegengaat of juist niet, blijft

vooralsnog onbeantwoord. Tot nu toe kan niemand voorspellen wat een complete

planktongemeenschap zal doen wanneer het klimaat verandert. Ook al zouden de algen

beter groeien en meer DMSP produceren, dan kan een efficiëntere bacteriepopulatie

dat effect (meer dan) ongedaan maken. Voorlopig blijft ten aanzien van deze vraag nog

veel speculatie mogelijk.

Aanbevelingen voor verder onderzoek

Vervolgonderzoek naar de produktie van DMS zou zich moeten richten op hele

planktongemeenschappen, maar met speciale aandacht naar de bacteriepopulatie die

zich in die planktongemeenschap ophoudt. Verder is het belangrijk om te kijken naar

de specifieke invloed van verschillende begrazers, en de bacteriën die geassocieerd zijn

met deze grazers.

De invloed van copepode-keutels op de afname van DMSP uit het oppervlaktewater is

ook een nog redelijk braakliggend terrein. Tenslotte zou ik het vanuit het oogpunt van

de alg willen bekijken. Wat gebeurt er met de DMS(P)-produktie op het moment dat

een alg wordt opgegeten?

Het model dat in dit proefschrift wordt beschreven zou gevalideerd moeten worden

voor andere wateren dan alleen de Noordzee. Op die manier zou de vorm van de curve

(hoofdstuk 8, figuur 3) voor meer gebieden bepaald kunnen worden en kan de vaag of

we dit model kunnen toepassen of moeten aanpassen beantwoord worden.
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