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Plankton vormt de basis van de voedselketens in meren, zeeën en oceanen. Omdat 70% van het 

aardoppervlak is bedekt met water, speelt het plankton een cruciale rol in de wereldwijde kringloop 

van onder meer koolstof en stikstof. Plankton gemeenschappen vertonen een grote diversiteit aan 

soorten die onderling complexe netwerken van interacties vormen. Het plankton staat continue 

bloot aan veranderingen in omgevingsfactoren, zoals temperatuur en de beschikbaarheid van licht en 

nutriënten. Het doel van dit proefschrift is om beter te begrijpen hoe deze veranderingen in 

temperatuur, licht en nutriënten de groei en soortensamenstelling van plankton gemeenschappen 

beïnvloeden, wat met name met het oog op klimaatsverandering en eutrofiëring van het 

oppervlaktewater van groot belang is.  

 

Als eerste stap onderzoekt dit proefschrift de effecten van temperatuur, licht en stikstof op de 

mariene stikstof-fixerende cyanobacterie Cyanothece. Deze eencellige soort fixeert stikstof (N2) 

gedurende de nacht, waarbij eerst de zuurstof afkomstig van fotosynthese gerespireerd moet 

worden om het zuurstofgevoelige enzym nitrogenase te beschermen. De experimenten laten zien 

dat toename van de lichtintensiteit leidt tot een toename in stikstoffixatie en groei, totdat 

verzadiging optreedt bij hogere lichtintensiteiten. Als er voldoende nitraat aanwezig is, dan fixeert 

Cyanothece geen stikstof en bereikt het hogere groeisnelheden. In aanwezigheid van nitraat neemt 

de groeisnelheid toe over de range van 14 tot 38°C. Zonder nitraat nemen stikstoffixatie en groei toe 

over een nauwere range van 18 tot 30°C. De waarschijnlijke verklaring is dat bij hogere temperatuur 

ook de diffusie van zuurstof de cel in toeneemt, wat een verdere toename van de stikstoffixatie 

boven 30°C verhinderd. Temperaturen kouder dan 21°C hebben tot gevolg dat de stikstoffixatie pas 

laat in de nacht op gang komt, terwijl de kosten gemoeid met het zuurstofvrij houden van de cel 

drastisch toenemen. Deze temperatuurgevoeligheid biedt een eenvoudige fysiologische verklaring 

voor de biogeografische verspreiding van eencellige stikstof-fixerende cyanobacteriën, die 

voornamelijk voorkomen in het warme water van tropische en subtropische oceanen. 
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Als tweede stap bestudeert dit proefschrift een plankton gemeenschap bestaande uit de stikstof-

fixerende Cyanothece en de bijbehorende gemeenschap van chemotrofe bacteriën. Chemostaat 

experimenten laten zien dat hogere temperaturen leiden tot een sterke toename in de abundantie 

van Cyanothece, terwijl het effect op de chemotrofe bacteriën marginaal is. Vice versa is Cyanothece 

weinig gevoelig voor de toevoeging van stikstof en organisch koolstof, terwijl dit grote effecten heeft 

voor de abundantie en soortensamenstelling van de chemotrofe bacteriën. Cyanothece lijkt de 

samenstelling van de bacteriële gemeenschap te beïnvloeden door een combinatie van competitie 

om nutriënten en facilitatie door uitscheiding van gefixeerd stikstof en koolstof. Deze resultaten 

laten zien dat de soortensamenstelling van chemotrofe bacteriën die geassocieerd zijn met N2-

fixerende cyanobacteriën meer door ecologische niche differentiatie wordt gedreven dan door een 

nauwe evolutionaire relatie met de stikstof-fixerende ‘gastheer’. 

 

Als derde stap richt dit proefschrift zich op de soortensamenstelling van het fytoplankton, waarbij ik 

een theoretisch model heb ontwikkeld dat de competitie om nutriënten en licht tussen soorten 

beschrijft. De klassieke “resource-ratio hypothese” voorspelt dat de relatieve verhouding waarin 

nutriënten worden aangevoerd de soortensamenstelling van het fytoplankton bepaalt. De reden 

hiervoor is dat soorten onderling verschillen in hun nutriëntenbehoeften, waardoor verschuivingen 

in het nutriëntenaanbod leiden tot veranderingen in de competitieve balans tussen soorten. Echter, 

mijn model laat zien dat deze theorie alleen opgaat voor voedselarme ecosystemen. In voedselrijke 

ecosystemen zijn vaak zoveel nutriënten beschikbaar dat het nutriëntenaanbod niet meer werkt als 

selecterende factor. Hierdoor kan de aanwas van fytoplankton dusdanig hoog worden dat door 

beschaduwing licht limiterend wordt. In deze ‘groene soep’ hangt de soortensamenstelling van het 

fytoplankton niet af van de relatieve verhouding van de nutriënten maar van de absolute 

hoeveelheid nutriënten, waarbij er vaak een enkele soort domineert die het meest profiteert van de 
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lage lichtbeschikbaarheid. Deze verschuiving naar lichtlimitatie is dan ook een verklaring waarom 

eutrofiëring vaak leidt tot verlies van biodiversiteit. Deze voorspellingen worden samengevat in de 

“nutriënten-vracht hypothese”, dat een nieuw conceptueel kader biedt waarmee veranderingen in 

de biodiversiteit en soortensamenstelling van ecosystemen voorspeld en verklaard kunnen worden.  

 

Als vierde stap onderzoekt dit proefschrift het effect van temperatuur op een natuurlijke plankton 

gemeenschap geïsoleerd uit de Nederlandse Waddenzee. Batchcultuur experimenten laten zien dat 

bij een overvloed aan nutriënten en licht de groeisnelheid van de totale plankton gemeenschap 

toeneemt met temperatuur volgens de klassieke Arrhenius vergelijking. De Arrhenius vergelijking die 

oorspronkelijk het effect van temperatuur op biochemische reacties beschrijft, blijkt dus ook van 

toepassing op gehele fytoplankton gemeenschappen. Dit is in overeenstemming met de Metabole 

Theorie van de Ecologie, die stelt dat metabolisme de grondslag vormt voor een universele 

temperatuur-afhankelijkheid van ecologische processen.   

 

De inzichten van dit proefschrift laten zien dat de groei en het functioneren van microbiële plankton 

gemeenschappen sterk gestuurd worden door zowel temperatuur, nutriënten als licht, waarbij de 

meest limiterende factor vaak doorslaggevend is. Als nutriënten en licht voldoende voorradig zijn, 

dan heeft temperatuur een groot effect op de soortensamenstelling en groeisnelheid van het 

plankton. Onder voedselarme condities is de invloed van temperatuur echter veel beperkter, en is de 

nutriënten-beschikbaarheid bepalend. Dit zou betekenen dat plankton gemeenschappen in met 

name voedselrijk water gevoelig zijn voor global warming, terwijl voedselarme wateren gevoeliger 

zijn voor eutrofiëring. Bovendien laten onze resultaten zien dat de gevoeligheid voor temperatuur 

sterk afhangt van de fysiologische processen die in verschillende soorten een rol spelen, en dat met 

name mariene stikstof-fixerende cyanobacteriën sterker zullen profiteren van het opwarmen van de 

aarde dan vele andere plankton soorten. 


