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Terwijl de mensheid druk bezig is koolstof de 
atmosfeer in te pompen, is de oceaan druk 
bezig het te absorberen. Koolstofdioxide is 
oplosbaar in zeewater en vanuit hier kan het 
levende organismen binnengaan. Fytoplankton 
– microscopische zeeplanten – leven aan 
het oppervlak van de oceaan en nemen via 
fotosynthese koolstof in hun cellen op. Door 
sterfte of andere processen in de voedselketen 
zinkt een deel van deze koolstof uiteindelijk 
in de diepe oceaan, waar het in zeewater 
en sedimenten op de oceaanbodem wordt 
opgeslagen. Zo werkt de oceaan als een 
onmisbare koolstofopslag die de snelheid van 
klimaatverandering significant verlaagt.

Dit effect wordt de 'biologische pomp' 
genoemd. “De biologische pomp is de 
verticale overdracht van organische materie 
uit fotosynthese van het oppervlak van de 
oceaan naar de diepe oceaan,” zegt professor 
Katsumi Matsumoto van de University of 
Minnesota. “Dit houdt in dat koolstofdioxide 
uit de atmosfeer naar diepe wateren wordt 
gebracht, waar het eeuwen of langer vastgelegd 
kan blijven. Hoe sterker de biologische 
pomp, des te beter hij het mondiale klimaat 
koelt door vermindering van de hoeveelheid 
koolstofdioxide in de atmosfeer.”

Maar de snelheid waarmee dit gebeurt 
wordt deels bepaald door de betrokken 
gemeenschappen van fytoplankton. Afhankelijk 
van de milieuomstandigheden kunnen deze 
fytoplanktongemeenschappen sterk variëren, 
wat van invloed is op hun rol in de mondiale 
oceaankoolstofkringloop. Katsumi werkt op het 
gebied van oceaanbiogeochemie en voorspelt 
met computermodellen de groei van deze 
microscopische organismen en hun invloed op 
de koolstofkringloop op mondiale schaal.

FYTOPLANKTON
“Alle levensvormen groeien met dezelfde 
elementaire basisingrediënten, zoals koolstof 
(C), stikstof (N) en fosfor (P),” zegt 
Katsumi. “Koolstof is de basisbouwsteen van 
cellen, stikstof is een belangrijk bestanddeel 
van eiwitten en fosfor is essentieel voor 
nucleïnezuren zoals DNA.” Katsumi bestudeert 
de verhouding C:N:P van fytoplankton – met 
andere woorden hoe en waarom de verhouding 
van deze drie elementen binnen deze 
organismen varieert.

In dit werk worden vraagtekens gezet bij een 
historisch precedent. “Bijna een eeuw geleden 
nam Alfred Redfield waar dat de C:N:P-
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ademhaling, rotting en verbranding

KOOLSTOFVASTLEGGING – het proces 
van afvangen en opslaan van koolstofdioxide 
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belangrijkste inhoudt is dat voedingsstoffen 
in diepere lagen minder kans hebben om naar 
oppervlaktewater gevoerd te worden, waardoor 
het milieu van fytoplankton minder N en P 
beschikbaar heeft. Op basis van alleen de 
Redfield-verhouding zal dit naar verwachting 
de biologische pomp aanzienlijk verzwakken, 
omdat het fytoplankton zonder beschikbaar N 
en P geen C kan afvangen.

Maar uit het onderzoek van Katsumi blijkt dat 
dit deels gecompenseerd kan worden door de 
andere factoren die hij onderzocht heeft en 
die van invloed zijn op de C:N:P-verhouding. 
“Lage gehalten voedingsstoffen verhogen de 
C:N:P-verhouding in cellen, wat betekent 
dat ze in verhouding meer C dan N en P 
vastleggen,” legt Katsumi uit. “Tegelijkertijd 
zijn afnemende voedingsstoffen en stijgende 
temperatuur gunstig voor gemeenschappen 
van C-rijke fytoplanktonsoorten, zoals 
cyanobacteriën.” Deze fysiologische en 
taxonomische reacties betekenen dat hoewel 
de biologische pomp tegen het eind van de 
eeuw toch zwakker wordt, hij 30% minder 
verzwakt dan verwacht mag worden zonder 
deze informatie in een standaardscenario voor 
toekomstige opwarming.

verhouding in zeeplankton stabiel was en sterk 
leek op de C:N:P-verhouding van zeewater. 
Deze observatie kwam bekend te staan als de 
'Redfield-verhouding' en is een centraal idee 
in biologische en chemische oceanografie,” 
zegt Katsumi. “Maar uit recent werk blijkt dat 
deze C:N:P-verhouding in plankton eigenlijk 
flink kan variëren. Het doel van mijn project 
is een manier te vinden om deze variatie op te 
nemen in oceaanmodellen en deze modellen te 
gebruiken om de impact van deze variatie op 
de oceaankoolstofkringloop en het mondiale 
klimaat te verkennen.”

INVLOEDEN OP DE C:N:P-
VERHOUDING
“In algemene termen wordt de kracht van 
de biologische pomp vaak beperkt door de 
beschikbaarheid van voedingsstoffen,” aldus 
Katsumi. “Net als dat tuinplanten meer groeien 
als ze met N en P bemest worden, doet 
fytoplankton in zee dat ook.” Uit onderzoek 
blijkt echter dat dit een wat al te eenvoudige 
verklaring is, omdat wordt aangenomen dat de 
C:N:P-verhouding constant is en de Redfield-
verhouding volgt. Het echte leven is, zoals zo 
vaak, aanzienlijk ingewikkelder.

“Mijn onderzoek heeft drie brede factoren aan 
het licht gebracht die de C:N:P-verhouding in 
fytoplankton op verschillende schalen bepaalt,” 
stelt Katsumi. “Voor individuele cellen wordt 
de C:N:P-verhouding bepaald door de 
beschikbaarheid van N en P, temperatuur en 
lichtniveau. Bijvoorbeeld, wanneer P in het 
omringende zeewater schaars is, zullen cellen 
compenseren en C-rijk worden en zuinig zijn 
met P.” Nu wordt de zaak ingewikkelder, want 
verschillende fytoplanktonsoorten reageren op 
verschillende manieren op deze milieufactoren. 
“Taxonomie is daarom de tweede brede factor 
die de C:N:P-verhouding beïnvloedt. Zo zijn 
bijvoorbeeld cyanobacteriën een bijzonder 
C-rijk type fytoplankton en dus zullen 
gemeenschappen waar deze soorten domineren 
een hoge C:N:P-verhouding hebben.” De 
effecten van deze verschillende soorten op 
de mondiale biologische pomp hangen af van 
hoeveel ze over de wereld heen voorkomen – 
plekken met een hoge 'productiviteit' (d.w.z. 
veel fytoplankton aanwezig) zullen een grotere 
bijdrage leveren aan de mondiale productie 

dan laagproductieve gebieden. “Dus de drie 
regelmechanismen zijn fysiologie, taxonomie 
en productiviteit,” concludeert Katsumi.

DE VERHOUDING IN MODELLEN 
INBOUWEN
“Numerieke modellen van de oceaan zijn 
wiskundige voorstellingen van hoe de 
echte oceaan werkt,” zegt Katsumi. “Zo 
zullen winden het oppervlaktewater van de 
oceaan voortduwen en oceaanstromingen 
opwekken, en er zijn vergelijkingen die deze 
relatie tussen wind en stroming uitdrukken.” 
Fysische en chemische processen zijn in 
het algemeen gemakkelijk te modelleren, 
omdat de fundamentele 'wetten' voor hoe ze 
werken beter begrepen worden. Anderzijds 
zijn biologische processen, zoals productiviteit 
van fytoplankton, complexer en kunnen 
in modellen teveel vereenvoudigd worden. 
Katsumi werkt eraan om dat te veranderen. 
“Veel vergelijkingen van biologische processen 
zijn gebaseerd op waarnemingen,” zegt hij. “Ik 
bestudeer de resultaten van observationeel 
onderzoek van oceaanbiogeochemie en 
probeer die vast te leggen in eenvoudige 
vergelijkingen, die ik daarna in mijn modellen 
opneem.”

Momenteel wordt de Redfield-verhouding 
algemeen gebruikt om het oceaangedrag 
zoals de koolstofkringloop te modelleren, 
maar zoals we gezien hebben, is dit niet altijd 
een nauwkeurige voorstelling. Nu kunnen 
oceanografen de modellen van Katsumi 
binnen hun eigen modellen gebruiken om een 
meer levensecht beeld van de wereldwijde 
oceaan te geven. “Met mijn werk kunnen 
wetenschappers schatten hoe de C:N:P-
verhouding van fytoplankton varieert met 
verschillende milieuomstandigheden,” aldus 
Katsumi. “Dit kan vervolgens leiden tot 
nauwkeurigere modellen om te schatten hoe 
het klimaat er in een ver verleden uitzag, 
en hoe de oceaan reageert op huidige en 
toekomstige klimaatverandering.” 
ONTDEKKINGEN
Aanhoudende opwarming van het klimaat leidt 
tot een effect in de oceaan dat thermische 
stratificatie wordt genoemd. Dit betekent dat 
de 'lagen' van water op verschillende diepten 
minder mengen dan voorheen. Wat dit als 



VERKEN EEN CARRIÈRE IN DE 
OCEAANBIOGEOCHEMIE

•  Er zijn vele organisaties die leerlingen kunnen ondersteunen 
als ze oceanografie of verwante vakken willen studeren. In de 
VS helpt de NOAA Sea Grant leerlingen op hun weg naar 
loopbanen in de oceanografie, zoals door het aanbieden van 

beurzen en stages: seagrant.noaa.gov

•  De Department of Earth and Environmental Sciences aan 
de University of Minnesota, waar Katsumi werkt, biedt 

regelmatig publieke promotieprogramma's (cse.umn.edu/
esci/initiatives). Katsumi geeft de meeste zomers workshops 
met lokale middelbare scholen, geeft openbare lezingen en 

verwelkomt studenten in zijn onderzoeksgroep om samen te 
werken aan 'hapklare projecten'. 

•  Katsumi zegt dat een loopbaan in de oceaanbiogeochemie 
waarschijnlijk in het academisch of overheidsonderzoek zal 
zijn. Volgens PayScale is het gemiddelde salaris voor een 

oceanograaf in de VS circa $70k.

TOPTIPS VAN KATSUMI

01   Vind iemand die jou inspireert en een goed rolmodel is.

02   Als je academisch betrokken bent en een actieve 
belangstelling voor milieukwesties hebt, ben je goed 
voorbereid op een loopbaan in de oceanografie.

03   Hou een gezonde balans tussen werk en leven aan. Dit is 
essentieel voor welk aanhoudend succes dan ook in het leven.

TRAJECT VAN SCHOOL NAAR 
OCEAANBIOGEOCHEMICUS

Gezien de interdisciplinaire aard van de oceaanbiogeochemie adviseert 
Katsumi om jezelf bekend te maken met de basiselementen van STEM: 

natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde. Op de universiteit 
zijn cursussen oceanografie, geochemie of aardwetenschappen heel 

nuttig, maar andere wetenschappelijke graden kunnen ook de nodige 
achtergrond leveren.

Katsumi legt meer uit over zijn onderzoeksgebied 
en zijn loopbaan.

WAT IS OCEAANBIOGEOCHEMIE?
Oceanografie, het onderzoek aan oceanen, 
is heel breed en interdisciplinair. Het omvat 
natuurkunde (bijv., oceaanstromingen, 
warmte-inhoud), scheikunde (bijv., 
elementconcentraties en isotopen in 
zeewater), biologie (bijv., biologische productie, 
microbiële ademhaling) en geologie (bijv., 
rivierinvoer, sediment). Oceaanbiogeochemie 
is een deelgebied van de oceanografie 
en heeft betrekking op de kringloop van 
belangrijke elementen op tijdschalen van 
dagen tot millennia. Omdat er bij deze 
kringlopen fysische, chemische en biologische 
processen betrokken zijn, is het van nature 
interdisciplinair.

WAT KOMT ER BIJ JE 
ONDERZOEKSLOOPBAAN KIJKEN?
Als computationeel-chemisch oceanograaf 
voer ik onderzoek uit aan een breed scala aan 
onderwerpen die in brede zin te maken hebben 
met de mondiale oceaankoolstofkringloop 
en hoe die gekoppeld is aan het mondiale 
koolstofsysteem. Oceanen hebben een grote 

invloed op het koolstofdioxidegehalte in de 
atmosfeer, dat een grote drijvende kracht 
van klimaatverandering is. In mijn onderzoek 
werk ik aan het kwantitatief begrijpen van de 
belangrijke drijvende krachten van de mondiale 
oceaankoolstofkringloop in het vroegere, 
tegenwoordige en toekomstige klimaat.

WAT VIND JE HET MEEST LONEND 
AAN JE WERK?
Oceaanbiogeochemie is heel relevant 
voor de wereldwijde klimaatverandering. 
De oceaan absorbeert veel van het 
koolstofdioxide dat vrijkomt door verbranding 
van fossiele brandstoffen, en zal dat blijven 
doen. Onderzoek op gebieden als marien 
fytoplankton en de biologische pomp staan 
centraal in het begrijpen hoe de mondiale 
koolstofkringloop werkt en wat dit betekent 
voor de impact van klimaatverandering op de 
wereld.

WAT IS HET VOLGENDE WAAR JE 
AAN GAAT WERKEN?
Ik heb twee toekomstige richtingen in 
gedachten. Eerst wil ik satellietgegevens 
gebruiken om de C:N:P-verhoudingen van 
fytoplankton op afstand te kwantificeren. 

Dit zou mijn theoretische modelleerwerk 
aanvullen met gegevens uit de echte wereld. 
Als tweede wil ik mijn theoretische werk aan 
fytoplankton uitbreiden naar zoöplankton. Deze 
microscopische diertjes eten fytoplankton en 
bewegen zich verticaal in de oceaanwateren, en 
zijn dus een belangrijk deel van de biologische 
pomp. Ze veranderen waarschijnlijk de 
C:N:P-verhouding van fytoplankton terwijl de 
fytoplankton-biomassa zinkt.

MET WELKE KWESTIES KRIJGT 
DE VOLGENDE GENERATIE 
OCEAANBIOGEOCHEMICI TE 
MAKEN?
Het is nodig om biologische processen te 
ontrafelen tot kwantificeerbare mechanismen 
om deze processen nauwkeurig te modelleren, 
maar dit is uitdagender voor de biologie dan 
voor de scheikunde en natuurkunde. Het 
onthullen van de vergelijkingen achter deze 
processen is essentieel. Een andere uitdaging 
voor de volgende generatie is hoe je de enorme 
hoeveelheden data verwerkt die door sensoren 
op afstand worden verzameld, zoals door 
satellieten en autonome boeien. Deze datasets 
zullen onmisbaar zijn voor ons begrip, maar pas 
als we er effectief wijs uit kunnen worden.

OVER OCEAANBIOGEOCHEMIE
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Professor Katsumi Matsumoto logt op afstand 
in op supercomputerfaciliteiten om mondiale 

oceaanbiogeochemie te modelleren.

Chlorofylconcentratie in de oceanen. Rode gebieden geven hoge concentraties fytoplankton aan en blauwe gebieden geven lage concentraties fytoplankton aan. Bron: NASA en SeaWiFS

WAT WAREN JE INTERESSES ALS 
KIND?
Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de 
natuur. Als jonge jongen wandelde ik graag met 
mijn gezin en ving ik samen met mijn broers 
insecten. Als tiener maakte ik me zorgen over 
milieubescherming en -behoud.

WIE INSPIREERDE JE OM 
WETENSCHAPPER TE WORDEN?
Toen ik opgroeide was niemand van mijn 
familie wetenschapper, dus dat stond niet 
op mijn radar. Toen mijn oudere broer ging 
studeren, werden mijn ogen geopend voor 
verder onderwijs. Later werd ik geïnspireerd 
door de diepe kennis van mijn hoogleraren 
aardwetenschappen, zoals Tom Webb aan 
Brown University en Wally Broecker aan 

Columbia University.

WELKE PERSOONLIJKE 
EIGENSCHAPPEN HEBBEN JE EEN 
SUCCESVOL WETENSCHAPPER 
GEMAAKT?
Doorzettingsvermogen is essentieel. 
“Genie is 1 procent inspiratie en 99 procent 
perspiratie,” zoals Thomas Edison zei, en 
doorzettingsvermogen is waarschijnlijk de 
belangrijkste reden geweest voor de successen 
die ik heb gehad. Vaak komt er ook geluk bij 
kijken, maar je hebt doorzettingsvermogen 
nodig om geluk te hebben.

HOE OVERWIN JE OBSTAKELS IN JE 
WERK?
Wederom, met doorzettingsvermogen. Ik 

steek zo veel tijd en moeite als ik kan in een 
probleem, vaak terwijl ik leer van anderen 
om me heen. Ik stop als ik voel dat ik zo hard 
mogelijk geprobeerd heb, en kom na een 
tijdje weer terug op het probleem. Vaak kan ik 
obstakels overwinnen nadat ik dit proces een 
paar keer doorlopen heb, maar dit duurt soms 
een hele tijd!

OP WELKE PRESTATIES IN JE 
LOOPBAAN BEN JE HET MEEST 
TROTS?
Ik ben het meest trots op de publicaties geleid 
door mijn studenten. Ik ben ook trots op de 
mogelijkheden die ik krijg als gasthoogleraar. In 
eerdere sabbaticals heb ik onderzoek gedaan in 
Sydney, Hobart, Tokyo en Oxford.

HOE IS KATSUMI 
OCEAANBIOGEOCHEMICUS 
GEWORDEN?



KENNIS 
1. Wat is fytoplankton?
2. Wat is de mondiale oceaankoolstofkringloop?

BEGRIP 
3.  Kun je het belang van de biologische pomp in de context van 

wereldwijde klimaatverandering uitleggen?
4.  Waarom zijn fysische en chemische processen makkelijker te 

modelleren dan biologische processen?

TOEPASSING 
5.  De oceaantemperaturen stijgen door klimaatverandering. Welk effect 

denk je dat dit zal hebben op de biologische pomp?
6.  Veel wetenschappers stellen dat de oceaan belangrijker is dan bomen 

als het gaat om koolstofvastlegging. Waarom zou dit volgens jou het 
geval kunnen zijn?

ANALYSE 
7.  Waarom wordt de Redfield-verhouding nog steeds gebruikt in 

oceanografische modellen, terwijl het bekend is dat die een te 
eenvoudige voorstelling is?

8.  Welke invloed kan zoöplankton (dat fytoplankton eet) op de C:N:P-
verhouding van fytoplankton hebben?

9.  Katsumi noemt het gebruik van satellietgegevens om zijn modellen 
aan te vullen. Hoe denk je dat deze informatie zijn modellen kan 
verbeteren?

EVALUATIE 
10.  Het onderzoek van Katsumi geeft aan dat de biologische pomp 

misschien niet zo veel verzwakt als eerder werd gedacht. Denk je dat 
dit betekent dat de wereld wat minder hard hoeft te werken om de 
klimaatverandering aan te pakken?

GESPREKSPUNTEN

•  De Earth and Environmental Sciences Department van 
de University of Minnesota heeft een aantal promotie-
initiatieven zoals leerlingensymposia, openbaar beschikbare 
hulpmiddelen en op het publiek gerichte projecten die 
wetenschap en kunst combineren. Kijk hier voor meer 
informatie: cse.umn.edu/esci/initiatives

•  Dit NASA-artikel geeft achtergrondinformatie 
over fytoplankton en het belang ervan, zoals hoe 
fytoplanktongemeenschappen met satellieten opgespoord 
kunnen worden: 
earthobservatory.nasa.gov/features/Phytoplankton 

•  Deze video geeft achtergrondinformatie over 
ijzerbemesting, een controversiële voorgestelde techniek 
om fytoplankton extra voedingsstoffen te geven om 
koolstofvastlegging te stimuleren: 
www.youtube.com/watch?v=8ZO9M1_CJD0

MEER 

HULPMIDDELEN

OCEAANBIOGEOCHEMIE 

MET PROFESSOR 

KATSUMI MATSUMOTO
Teken met je eigen kennis en met wat je in dit artikel geleerd 
hebt een diagram van de mondiale oceaankoolstofkringloop. 
Maak je diagram zo duidelijk en boeiend mogelijk. Zorg dat je 
het volgende erin verwerkt:

• Fotosynthese
• Voedselketens
• Oppervlaktewateren en diepe wateren
• Zeesediment
• Atmosferische koolstof
• Koolstofemissies

Als je klaar bent met je diagram, zoek dan wat voorbeelden 
online op. Hebben die iets wat jij niet hebt getekend? Kun je 
je diagram aanvullen met iets nieuws dat je geleerd hebt?

Als je tijd hebt, denk dan na over hoe andere 
voedingsstofkringlopen van de oceaan eruit kunnen zien. 
Hoe zou de stikstofkringloop van de oceaan eruitzien? Welke 
invloed zouden menselijke activiteiten erop kunnen hebben?

ACTIVITEITEN DIE JE THUIS OF IN 

DE KLAS KUNT DOEN

cse.umn.edu/esci/initiatives
earthobservatory.nasa.gov/features/Phytoplankton
www.youtube.com/watch?v=8ZO9M1_CJD0


Illustratie van hoe toekomstige veranderingen in de oceaan van invloed zullen zijn op de C:N:P-verhouding van fytoplankton. Bijvoorbeeld, fytoplankton zal vanwege stratificatie 
beperkt blijven tot een dunnere, door de zon beschenen bovenste laag van de oceaan, en zal dus aan meer licht blootgesteld worden. Als er meer licht is (4) kan fytoplankton sneller 

fotosynthetiseren (meer C) en/of heeft het minder chlorofyl (minder N) nodig en wordt het dus C-rijker.

Katsumi die een presentatie geeft over C:N:P van fytoplankton in Sydney in 
Australië.

Bron: NASA

Katsumi installeert een weerstation op het dak van een gebouw.
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