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PERSBERICHT 

Experten voorspellen nieuwe effecten op mariene biodiversiteit 

Het combineren van mariene activiteiten, het winnen van lithium uit de diepzee, de overbevissing 

van diepzeesoorten en de onverwachte oceaanimpact van bosbranden en van nieuwe biologisch 

afbreekbare materialen behoren tot de vijftien ‘nieuwe’ problemen waarvan experten snel de 

impact op de biodiversiteit in onze zee- en kustgebieden verwachten te zien. Ze waarschuwen dat 

we nu werk moeten maken van preventie en mitigatie. 
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Een internationaal team van deskundigen heeft een lijst opgesteld van 15 kwesties die momenteel 

niet op ruime schaal aandacht krijgen, maar die in het komende decennium waarschijnlijk een 

belangrijke impact zullen hebben op de biodiversiteit in zeeën en kustgebieden (zie bijlage voor 

volledige lijst). 

Bij de horizonscan waren 30 deskundigen op het gebied van mariene en kustsystemen uit 11 landen 

in het noorden en zuiden van de wereld betrokken, met uiteenlopende achtergronden, waaronder 

wetenschappers en beleidsmakers. De studie werd geleid door Dr. James Herbert-Read en Dr. Ann 

Thornton van het Department of Zoology van de Universiteit van Cambridge, en omvatte ook Prof. Dr. 

Steven Degraer van het MARECO-team (Marine Ecology and Management) van het Koninklijk Belgisch 

Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN). De resulterende publicatie ‘A global horizon scan of 

issues impacting marine and coastal biodiversity conservation’ werd op 7 juli 2022 gepubliceerd in het 

tijdschrift Nature Ecology and Evolution.  

https://mareco-odnature-naturalsciences.be/
https://www.naturalsciences.be/nl/museum/home
https://www.nature.com/articles/s41559-022-01812-0
https://www.nature.com/articles/s41559-022-01812-0
https://www.nature.com/natecolevol/


          
 

Dit proces van horizonscanning werd al eerder gebruikt om problemen aan het licht te brengen die 

later op de voorgrond zijn getreden. Een scan in 2009 leverde bijvoorbeeld een vroege waarschuwing 

op dat microplastics een groot probleem zouden kunnen worden in mariene milieus, wat intussen 

inderdaad het geval is. 

Ogenschijnlijk onverwachte problemen 

Naast de bekende problemen die de biodiversiteit in de oceanen beïnvloeden, zoals klimaat-

verandering, verzuring van de oceanen en verontreiniging, richt deze studie zich op minder bekende 

opkomende problemen die binnenkort aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor de ecosystemen in 

zee en aan de kust. Deze kwesties omvatten de effecten van nieuwe biologisch afbreekbare 

materialen op het mariene milieu, de effecten van bosbranden op kustecosystemen en een "lege" 

zone bij de evenaar wanneer soorten uit dit opwarmende deel van de oceaan wegtrekken. 

"Mariene en kustecosystemen worden geconfronteerd met een groot aantal opkomende problemen 

die slecht worden onderkend of begrepen, en die elk een potentieel effect op de biodiversiteit hebben", 

aldus Dr. James Herbert-Read. Hij voegt eraan toe: "Door toekomstige problemen te belichten, geven 

we aan waar vandaag veranderingen moeten worden doorgevoerd - zowel op het vlak van monitoring 

als van beleid - om ons mariene en kustmilieu te beschermen". 

Zo wijst de publicatie bijvoorbeeld op de potentiële impact van nieuwe biologisch afbreekbare 

materialen op de oceaan. Hoewel dergelijke materialen worden aangeprezen als een oplossing voor 

het afvalprobleem, zijn sommige van deze materialen giftiger voor zeedieren dan traditionele 

kunststoffen. Herbert-Read: "Regeringen dringen aan op het gebruik van biologisch afbreekbare 

materialen, maar in veel gevallen weten we niet welke gevolgen deze materialen kunnen hebben voor 

het leven in de oceanen". 

Op het eerste gezicht kan ook de potentiële impact van bosbranden op kust- en mariene milieus 

onverwacht lijken, maar naast de vernietiging van habitats kunnen bosbranden waterverontreiniging 

veroorzaken door as en ander puin, sedimenten en voedingsstoffen die zich vele kilometers 

stroomafwaarts verplaatsen en onderweg het aquatische leven beïnvloeden, en het ontstaan van 

schadelijke algenbloei. 

Afgezien van het feit dat steeds meer vissoorten zich door de opwarming van de evenaar weg 

bewegen, waarschuwen de auteurs ook dat de voedingswaarde van vis afneemt als gevolg van de 

klimaatverandering. Essentiële vetzuren worden meestal geproduceerd door koudwatervissoorten, 

dus als de klimaatverandering de oceaantemperaturen doet stijgen, vermindert de productie van deze 

voedzame moleculen. Dergelijke veranderingen kunnen gevolgen hebben voor zowel het mariene 

leven als de menselijke gezondheid. 

Ontginningskwesties 

Verschillende van de geïdentificeerde problemen houden verband met de exploitatie van rijkdommen 

uit de oceanen. Zo zijn bijvoorbeeld diepzee-"pekelbassins" unieke mariene milieus die een diversiteit 

aan leven herbergen en hoge concentraties lithiumhoudende zouten bevatten. De auteurs 

waarschuwen dat de stijgende vraag naar lithium voor batterijen voor elektrische voertuigen deze 



          
 

milieus in gevaar kan brengen. Zij roepen op tot regels om ervoor te zorgen dat de biodiversiteit wordt 

geëvalueerd voordat pekelpoelen in de diepzee worden geëxploiteerd. 

Hoewel overbevissing een onmiddellijk probleem is, werd in de horizonscan ook gekeken naar wat er 

daarna zou kunnen gebeuren. De auteurs denken dat er binnenkort misschien zal worden gevist in de 

diepere wateren van de mesopelagische zone (een diepte van 200 tot 1000 meter), waar vis niet 

geschikt is voor menselijke consumptie maar wel als voedsel aan viskwekerijen kan worden verkocht. 

"Er zijn gebieden waarvan wij denken dat onmiddellijke veranderingen enorme problemen in het 

komende decennium kunnen voorkomen, zoals overbevissing in de mesopelagische zone van de 

oceaan," aldus Dr. Ann Thornton. Zij voegt daaraan toe: "Door dit aan banden te leggen, zou niet alleen 

een einde komen aan de overbevissing van deze visbestanden, maar zou ook de verstoring van de 

koolstofcyclus in de oceaan worden verminderd, omdat deze soorten een oceaanpomp zijn die koolstof 

uit onze atmosfeer verwijdert". 
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Een ver-van-ons-bed-show? 

Hoewel sommige van de opgesomde problemen misschien ver weg lijken, is de studie ook relevant 

voor het Belgische deel van de Noordzee. Steven Degraer van het KBIN verduidelijkt: "Kwesties zoals 

het goed beheren van in de ruimte gecombineerde menselijke activiteiten op zee of de mogelijke 

wijziging van de voedingswaarde van vis als gevolg van de klimaatverandering zijn ook van direct 

belang voor goed bestudeerde gebieden zoals de zuidelijke Noordzee". 

Omdat onze wateren op een drukke scheepvaartroute liggen, in de buurt van een aantal grote havens, 

en veel verschillende gebruikers tellen (scheepvaart, visserij, hernieuwbare energie, zandwinning, 

baggerwerken, toerisme, ...), blijft het een voortdurende uitdaging om alle activiteiten op een 

beperkte oppervlakte met elkaar in overeenstemming te brengen, zodat de cumulatieve effecten  



          
 

aanvaardbaar en mitigeerbaar blijven. En natuurlijk zijn de gevolgen van de klimaatverandering niet 

uitsluitend beperkt tot tropische gebieden. 

Aansturen van beleidswijziging en praktijken 

Niet alle voorspelde effecten zijn negatief. De auteurs denken dat de ontwikkeling van nieuwe 

technologieën, zoals zachte robotica en betere opsporingssystemen onder water, wetenschappers in 

staat zal stellen meer te weten te komen over mariene soorten en hun verspreiding. Dit zal dan weer 

leiden tot de ontwikkeling van meer doeltreffende beschermde mariene gebieden. Maar zij 

waarschuwen ook dat de gevolgen van deze technologieën voor de biodiversiteit moeten worden 

geëvalueerd voordat zij op grote schaal worden toegepast. 

"Onze vroegtijdige identificatie van deze problemen en hun mogelijke gevolgen voor de biodiversiteit 

in zee en aan de kust zal wetenschappers, natuurbeschermers, beheerders van hulpbronnen, 

beleidsmakers en de bredere gemeenschap helpen bij het aanpakken van de uitdagingen waarmee 

mariene ecosystemen worden geconfronteerd," aldus Herbert-Read. 

Het hoofddoel van de studie is dan ook de bewustwording te vergroten en investeringen aan te 

moedigen om de voorspelde problemen nu volledig te evalueren, en mogelijk beleidswijzigingen te 

stimuleren, voordat de problemen een grote impact hebben op de biodiversiteit. 

Door vroegtijdig te waarschuwen voor de opgesomde problemen, werken de auteurs in synergie met 

andere lopende processen. De Verenigde Naties hebben 2021-2030 uitgeroepen tot het "VN-

decennium van de oceaanwetenschap voor duurzame ontwikkeling". Bovendien zal de vijftiende 

Conferentie van de Partijen (COP) van het VN-Verdrag inzake biologische diversiteit eind 2022 de 

onderhandelingen afronden over een mondiaal kader voor biodiversiteit. Doel is het verlies aan 

biodiversiteit te vertragen en om te buigen en tegen 2050 doelstellingen voor positieve resultaten 

vast te stellen. 

Dit onderzoek werd gefinancierd door Oceankind. 
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Bijlage - De volledige lijst van voorspelde problemen 

Ecosysteemeffecten 

1. Effecten van bosbranden op kust- en mariene ecosystemen 

2. Verdonkering van de kust 

3. Verhoogde toxiciteit van metaalverontreiniging ten gevolge van oceaanverzuring 

4. Equatoriale mariene gemeenschappen verarmen (gebrek aan variëteit) ten gevolge van 

klimaatverschuivingen 

5. Gewijzigde voedingswaarde van vis als gevolg van klimaatverandering 

Exploitatie van hulpbronnen 

6. Onbenut potentieel van mariene collagenen en hun invloed op mariene ecosystemen 

7. Effecten van de toenemende handel in zwemblazen van vis op doelsoorten en niet-

doelsoorten 

8. Effecten van de visserij op mesopelagische (middeldiepe) soorten op de biologische 

oceaanpomp 

9. Winning van lithium uit diepzeepekelbassins 

Nieuwe technologieën 

10. Co-locatie van mariene activiteiten 

11. Drijvende zeesteden 

12. Verontreiniging met sporenelementen verergerd door de wereldwijde overgang naar groene 

technologieën 

13. Nieuwe onderwater-traceersystemen om zeedieren te bestuderen die niet aan de 

oppervlakte komen 

14. ‘Soft robotics’ voor marien onderzoek 

15. Effecten van nieuwe biologisch afbreekbare materialen in het mariene milieu 

 


