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Samenvatting 

Zeewier komt in alle oceanen en zeeën over de hele wereld voor. Het heeft veel belangrijke 

functies in ecosystemen. Zeewier fungeert als een soort “ecosystem engineer” of “bio-bouwer” 

binnen het ecosysteem het kan de beschikbaarheid van resources beïnvloeden door sedimentatie 

en erosie. Zeewier vormt daarnaast een voedingsbron voor primaire consumenten (herbivoren), 

het biedt bescherming tegen predatoren, en het kan dienen als kraamkamer voor allerlei 

diersoorten. Zo vergroot zeewier de biodiversiteit en draagt het aanzienlijk bij aan de structurele 

complexiteit van een ecosysteem. Zeewier speelt ook nog eens een belangrijke rol in de mondiale 

koolstofcyclus: zo’n 6% van de netto primaire productie wordt geproduceerd door zeewier. Dit 

ondanks dat zeewier maar 0,1% van de zeebodem bedekt. In tegenstelling tot landplanten is voor 

zeewier geen landbouwgrond nodig en veel soorten groeien in zout of brak water, zodat er 

competitie om grond of  kostbaar zoet water vermeden wordt. Ten slotte neemt zeewier opgeloste 

voedingsstoffen op uit de zee en zijn er geen pesticiden nodig om hun biomassa te beschermen. 

Al deze eigenschappen zorgen ervoor dat zeewier een belangrijke rol speelt bij processen binnen 

het mariene ecosysteem diensten, bijvoorbeeld bij bioremediatie. Zo vormt zeewier de laatste 

barrière om kostbare voedingsstoffen zoals fosfaten op te vangen in de kustzone voordat ze in de 

diepzee verdwijnen. 

Er is in West-Europa (en ook in Nederland) steeds meer belangstelling voor het kweken 

van zeewier, omdat het een aantrekkelijke mariene biomassa is om te verbouwen. De Noordzee, 

is één van de productiefste kustzeeën ter wereld. De balans van opgeloste voedingsstoffen in het 

ecosysteem van de Noordzee wordt beïnvloed door de instroom van water uit de noordoostelijke 

Atlantische Oceaan, rivierwater en atmosferische input. Ruimtelijke verschillen in 

voedingsstoffenconcentraties treden op in kustgebieden, met name onder invloed van water uit 

verschillende rivieren, waaronder de Rijn, de Maas en de Theems. Dit rivierwater bevat vaak 

aanzienlijke hoeveelheden anorganische fosfor (P) en stikstof (N) afkomstig van anthropogene 
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activiteiten op het land, en kunnen locaal eutrofiering veroorzaken. De anthropogene afvoer van 

voedingsstoffen kan, naast natuurlijke fluctuaties, ook concentratiegradiënten en -limitaties 

veroorzaken. Deze worden vaak gezien langs de kusten van de Noordzee.  

Limitaties van voedingsstoffen en/of fluctuerende limitaties van verschillende 

elementen/verbindingen kunnen van aanzienlijke invloed zijn op de interne samenstelling, de 

fysiologie en de groei van zeewier. Elke zeewiersoort heeft zijn eigen groei-eigenschappen, interne 

samenstelling en kritische grenzen met betrekking tot de beschikbaarheid van voedingsstoffen. 

Sommige soorten doen het goed op grote hoeveelheden stikstof en hebben voldoende aan een 

lage concentratie fosfor, terwijl andere soorten grotere hoeveelheden fosfor en relatief weinig 

stikstof nodig hebben. Fundamentele wetenschappelijke kennis over de opnamekinetiek en de 

verwerking van voedingsstoffen door verschillende zeewiersoorten is daarom belangrijk, zowel om 

ecologische als economische redenen. Deze kennis kan helpen om vragen te beantwoorden als: 

wat zijn goede en wat zijn minder goede omstandigheden voor bepaalde zeewiersoorten? Wat zijn 

de overeenkomsten en verschillen tussen zeewiersoorten? Hoe lang kan een bepaalde soort groeien 

onder limiterende omstandigheden, etcetera? 

In dit proefschrift zijn vier ecologisch en economisch belangrijke inheemse zeewiersoorten 

uit de Noordzee onderzocht: het opportunistische groene zeewier Ulva lactuca (zeesla, 

Chlorophyceae), de (meerjarige) bruine zeewieren Saccharina latissima (suikerwier) en Laminaria 

digitata (vingerwier) (Phaeophycea), en het (meerjarige) rode zeewier Palmaria palmata 

(Rhodophyceae). Er is gebruikgemaakt van een volledig factoriele opzet (“full factioral design”) 

om de opnamekinetiek te bepalen van opgelost anorganisch fosfaat (dissolved inorganic phosphate; 

DIP) en opgeloste anorganische stikstof (dissolved inorganic nitrate; DIN), evenals de interne 

opslagcapaciteit (internal storage capacity; ISC) van DIP en DIN onder laboratoriumomstandigheden. 

Al deze parameters zijn gestandaardiseerd naar bladoppervlakte, omdat zeewieren voedingsstoffen 

opnemen via hun gehele bladoppervlakte.  
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Alle geteste zeewieren vertoonden een bifasische reactie bij de opnamesnelheid van 

voedingsstoffen: VS (“surge” of versnelde opname) als reactie op een tekort aan voedingsstoffen 

en VM (“maintenance” of “onderhoud” opname) nadat de interne voedingsstoffenvoorraad was 

aangevuld. Een hoge VS voor beide voedingsstoffen was te zien bij U. lactuca (DIN: 12,5±5,2 

µmol·cm-2·d-1, DIP: 0,66±0,12 µmol·cm-2·d-1), S. latissima (DIN: 11,3±0,6 µmol·cm-2·d-1, DIP: 

0,80±0,03 µmol·cm-2·d-1), en P. palmata (DIN: 15,6±4,3 µmol·cm-2·d-1, DIP: 1,57±0,29 µmol·cm-

2·d-1), terwijl L. digitata een significant lagere VS vertoonde (DIN: 3,9±0,1 µmol·cm-2·d-1, DIP: 

0,38±0,03 µmol·cm-2·d-1). VM voor DIP en DIN was significant lager dan VS voor beide 

voedingsstoffen in alle geteste soorten: U. lactuca (DIN: 2,3±0,9 µmol·cm-2·d-1, DIP: 0,07±0,04 

µmol·cm-2·d-1), S. latissima (DIN: 3,9±0,7 µmol·cm-2·d-1, DIP: 0,30±0,09 µmol·cm-2·d-1), L. digitata 

(DIN: 1,8±0,4 µmol·cm-2·d-1, DIP: 0,22±0,01 µmol·cm-2·d-1), en P. palmata (DIN: 5,6±2,1 

µmol·cm-2·d-1, DIP: 0,57±0,22 µmol·cm-2·d-1). Door de interne opslagcapaciteit ISC voor DIN en 

DIP te kwantificeren kan de tijd worden geschat waarbinnen N- en P-reserves kunnen worden 

gebruikt voordat voedingsstoftekorten leiden tot significante groeiproblemen en verminderde 

opbrengst. Er werd een grote ISC gemeten voor de meerjarige zeewier soorten P. palmata (DIN: 

222 µmol·cm-2, DIP: 22 µmol·cm-2), S. latissima (DIN: 49 µmol·cm-2, DIP: 14 µmol·cm-2) en L. 

digitata (DIN: 80 µmol·cm-2, DIP: 10 µmol·cm-2). De ISC voor beide voedingsstoffen in het 

opportunistische U. lactuca (DIN: 23±7 µmol·cm-2, DIP: 0,7±0,1 µmol·cm-2) was significant lager 

dan de ISC in de meerjarige zeewieren. 

Naast de kwantificering van de opnamekinetiek en de ISC van DIN en DIP worden de 

opnamestrategieën of prestaties op langere termijn in relatie tot de omgeving en/of de competitie 

om (limiterende) bronnen van voedingsstoffen van de vier zeewieren beschreven. Zo bleek er een 

ritmische DIN- en DIP-opname met wekelijkse intervallen voor P. palmata te bestaan. Dit in 

tegenstelling tot een lineaire opname van VM in L. digitata. Deze verschillen kunnen een indicatie 

zijn dat er tussen beide soorten een scheiding van niches is, die gestuurd wordt door 

beschikbaarheid van voedingsstoffen. De beschikbaarheid van DIP leidde bovendien tot 
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verminderde toegang tot DIN in P. palmata wat vervolgens terug te zien was in de totale oplosbare 

eiwit- en koolhydratenconcentratie, en daarmee de voedingswaarde van het zeewier. De totale 

oplosbare eiwitconcentratie varieerde van 10,2±2,5 % tot 24,6±8,0 % op basis van droog gewicht, 

afhankelijk van de beschikbaarheid van DIP. Ook de totale oplosbare koolhydratenconcentratie 

varieerde van 22,1±3,6 % tot 54,3±12,3 % (droog gewicht). 

In U. lactuca bleken kleurverschillen in de bladen het gevolg te zijn van de voedingswaarde, 

of te wel de totale concentratie oplosbare eiwitten. Dit leidde tot nieuw onderzoek, waarin de 

mogelijkheid werd onderzocht om spectrofotometrische en colorimetrische technieken te 

gebruiken om de totale concentratie oplosbare eiwitten te bepalen op basis van de kleur van het 

blad van dit groene zeewier. Op basis van het concept van colorimetrische technieken 

ontwikkelden we EyeOnUlva, een app voor iOS- en Android-smartphones die de bladkleur 

vastlegt en een goedkope, betrouwbare, veilige, snelle en eenvoudig te gebruiken manier biedt om 

de totale concentratie oplosbare eiwitten in U. lactuca te bepalen. ‘EyeOnUlva’ is een handige app 

waarmee bedrijven binnen de  aquacultuur sector op een goedkope manier de voedingswaarde en 

voedingskwaliteit van zeewier kunnen bepalen. De app kan bovendien worden gebruikt voor 

milieuonderzoek, waarbij burgers gevraagd kan worden mee te werken (zgn. citizen-

scienceprogramma’s).  

Een andere nieuwe benadering in dit proefschrift, is textuur analyse, een methode om de 

fysieke eigenschappen van een materiaal (hier: zeewier) te testen door middel van spanning en 

compressie. Er werd een gestandaardiseerde mogelijkheden ontwikkeld voor de analyse van de 

textuur van het bruine zeewier L. digitata. Textuur analyse is een methode om de fysieke 

eigenschappen van een materiaal te testen door middel van spanning en compressie. Bij deze soort 

werden de effecten van de beschikbaarheid van voedingsstoffen en variabele hydrodynamische 

krachten op textuur van het blad bepaald. Resultaten wijzen op een ineengestrengelde structuur in 

de bladen die de sterkte en flexibiliteit van samengesteld weefsel optimaliseert. De spanningskracht 
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nam van jong tot oud weefsel toe met circa 75 %. De morfologische kenmerken van een gezond 

blad van L. digitata leken te zijn aangepast om de hydrodynamische krachten te weerstaan in de 

door golven gedomineerde leefomgeving van deze soort. De textuur zal ook van invloed zijn op 

de perceptie en acceptatie door de consument. Dit geldt niet alleen voor marine herbivoren die 

leven van zeewier, maar ook voor mensen in Europa, de ‘nieuwe herbivoren’, nu zeewier steeds 

populairder wordt als alternatief voedingsmiddel. 

De ecofysiologische gegevens van U. lactuca, S. latissima, L. digitata en P. palmata, en de 

innovatieve aspecten van zeewieronderzoek die in dit proefschrift worden geïntroduceerd, laten 

zien dat elk van de vier zeewiersoorten zich heeft aangepast aan (veranderende) 

omgevingsomstandigheden. Dit blijkt ook uit de verschillende manieren waarop deze soorten 

voedingsstoffen opnemen en beheren. Hoewel niet alle interactie van omgevingsfactoren zo als 

voedingsstoffen, licht, temperatuur en hydrodynamica is beschreven, bieden de gepresenteerde 

gegevens een breed inzicht in de ecologische effecten van limiterende hoeveelheden 

voedingsstoffen en veranderingen van de limitaties. Bovendien laten ze het ecologisch belang van 

zeewier voor ecosysteem diensten zien, bij voorbeeld voor cycli van voedingsstoffen, met name 

voor N en P. De gegevens kunnen ten slotte ook worden gebruikt om de productie van zeewier 

te manipuleren en te voorspellen, en voor doeleinden op het gebied van bioremediatie. 
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