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2017) een vaarprogramma waarbij onder 
meer aardwetenschappers, biologen, oceano-
grafen en ecologen met elkaar op pad gaan. 
Verder was er een oproep aan masterstuden-
ten om mee te varen, zodat ze praktische 
onderzoekservaring kunnen opdoen. Per leg 
varen enkele masterstudenten mee. 

 Legs / In totaal telt de NICO-expeditie 
twaalf etappes, of ‘legs’ in Engelse zeevaart-
termen. De eerste leg eindigde op de voor-
avond van de jaarwisseling. Het meer aardge-
richte onderzoek vindt plaats tijdens vijf legs. 
In leg 1 (Texel naar Las Palmas) werden boor-
kernen genomen ten behoeve van paleo-kli-
maatonderzoek. Leg 2 onderzoekt het Saha-
rastof in de Atlantische Oceaan. Tijdens leg 7, 
van Sint Maarten naar Nassau, ligt de focus 
op hetgeen de Mississippi in de Golf van Mexi-
co achterlaat. Op leg 9 kijken onderzoekers 
naar de functie van onderwaterkloven (speci-
fiek de Whittard canyon) in relatie tot voe-
dingsstoffen. De laatste leg, nummer 12, gaat 
onder meer over de gevolgen van diepzee-
mijnbouw.  
De expeditie is via de website www.nico-expe-
ditie.nl en diverse sociale media kanalen te 
volgen.Ook verschijnen achtergrondartikelen 
op een themapagina van de website Kennis-
link. 

René Prop
r.prop@nwo.nl
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NICO: expeditie over veranderende oceanen

 > Vanaf de Pelagia, het onderzoeksschip 
van NWO-instituut NIOZ (Koninklijk Neder-
lands Instituut voor Onderzoek der Zee), doen 
ongeveer 100 wetenschappers van december 
2017 tot juli dit jaar onderzoek naar de veran-
derde oceanen. Schrijvers, fotografen en jour-
nalisten kijken op diverse etappes over hun 
schouder mee. NICO vaart grofweg via de 
Atlantische Oceaan naar de Cariben en weer 
terug via de Noordzee naar de Azoren. 
NWO en NIOZ geven met deze expeditie een 
impuls aan de Nederlandse mariene onder-
zoeksgemeenschap. En passant geeft NICO 
invulling aan kennisvragen uit de Oceanen-
notitie die in  april 2017 door de Rijksminis-
terraad goedgekeurd werd. De notitie zet het 
belang uiteen van gezonde en veerkrachtige 
oceanen. Duurzaam beheer en gebruik vergt 
breed en vaak multidisciplinair onderzoek 
naar bijvoorbeeld natuurlijke hulpbronnen, 
zeespiegelstijging, ecologie en vervuiling. 

 Selectieprocedure / De selectie van 
onderzoeksvoorstellen verliep op een voor 
NWO bijzondere manier. Na een open call 
voor voorstellen konden onderzoekers hun 
plannen kort beschrijven. Tijdens twee work-
shops werden de voorstellen toegelicht en 
gebundeld. De wetenschappelijke begelei-
dingscommissie onder leiding van prof. Jack 
Middelburg (aardwetenschappen UU) hakte 
waar nodig knopen door. Op deze manier is 
het gelukt bijna alle voorstellen ‘aan boord’ te 
krijgen. Zo organiseerden NWO en NIOZ in 
heel korte tijd (van augustus tot november 

Foto boven: De RV Pelagia in Atlantische wa-
teren. Foto midden: De stoffilter van het NIOZ 
op zee. Foto onder: Route van de twaalf etappes 
van de NICO-expeditie.

Hoe krijgen we grip op de kansen en bedreigingen van de zeeën die aan 
het veranderen zijn? In de nationale, multidisciplinaire expeditie 
Netherlands Initiative Changing Oceans (kortweg NICO) verzamelen 
onderzoekers van ruim twintig organisaties kennis om Nederland 
hiervoor beter toe te rusten. NWO en NIOZ organiseren samen de 
expeditie ten behoeve van de Nederlandse mariene onderzoeks-
gemeenschap van onder meer aardwetenschappers en biologen.
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 > De eerste NICO-etappe zit erop! Volgens 
de kapitein hebben we nu precies 2018 mijl 
gevaren, toepasselijk! Wij hebben het laatste 
station gedaan en zetten koers naar Las Pal-
mas: een mooie gelegenheid om de balans op 
te maken.
Ons avontuur begon precies twee weken gele-
den vanaf Texel – niet helemaal zonder gebre-
ken en ook onderweg zijn we het een en 
ander aan materiaalpech tegengekomen. 
Door de inzet en het aanpassingsvermogen 
van de bemanning is het toch gelukt ons vol-
ledig geplande programma te draaien. Wat 
natuurlijk ook hielp, was het uitstekende 
weer. Dat maakt het werken niet alleen een 
stuk aangenamer, maar het is dan ook veel 
gemakkelijker om zware apparatuur over 
boord te zetten en weer binnen te halen van-

wege weinig golfslag. Nog belangrijker: er zijn 
tijdens de tocht geen ongelukken gebeurd en 
er is geen wetenschappelijke apparatuur 
kapot gegaan of kwijtgeraakt.

 45 meter kernmateriaal / Wat hou-
den we over aan deze vaartocht? We hebben 6 
stations aangedaan, waar we in totaal meer 
dan duizend monsters hebben genomen, ver-
deeld over de waterlaag en het sediment. 
Toen we wegvoeren, was het wateroppervlak 
nog geen tien graden; inmiddels is het meer 
dan twintig graden Celsius. Het diepste mon-
ster kwam van 4400 meter, het ondiepste van 
het wateroppervlak. 
Daarnaast is er meer dan 45 meter kernmate-
riaal uit de bodem van de Atlantische Oceaan 
gehaald. In totaal zijn we meer dan 65 uur 

NICO-EtappE 1 / 27-12-2017, RV Pelagia met het nemen van monsters bezig geweest, 
werk voor 10 wetenschappers en 12 beman-
ningsleden. 

 Het Grote Analyseren / Is de 
opbrengst hoog? Of juist laag? Het cliché wil 
natuurlijk dat de uitkomsten van zulk onder-
zoek niet zijn uit te drukken in een getal, laat 
staan in een prijs. De toekomst zal leren of 
NICO-1, met de weinig romantische code 
64PE428, succesvol zal zijn gebleken. Wellicht 
zijn de resultaten die uit onze monsters naar 
boven komen drijven voorspelbaar, misschien 
controversieel en wie weet spectaculair.
Natuurlijk is elke vaartocht spannend en 
avontuurlijk. Soms weet je al tijdens de expe-
ditie of je succesvol bent geweest: wij zullen 
onze nieuwsgierigheid echter nog een tijdje 
moeten bedwingen. Gezien de hoeveelheid 
materiaal, in combinatie met hetgeen nog 
verzameld wordt op de toekomstige NICO-
etappes, kan het haast niet anders dat er iets 
spannends huist in de beestjes, het water of 
het sediment, inmiddels veilig opgeborgen in 
koelkasten, vriezers en containers. Onze tocht 
zit er bijna op, maar het meeste werk ligt nog 
voor ons: zodra wij en de samples weer thuis 
zijn, begint het Grote Analyseren pas.
Maar is er nog een andere, tastbare opbrengst. 
Een nieuwe generatie mariene wetenschap-
pers is opgestaan. Zeven studenten van de 
Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit 
zijn medeverantwoordelijk voor de uitvoering 
van ons programma. Zij hebben met eigen 
ogen gezien en met eigen handen ervaren 
wat de basis is voor menig wetenschappelijk 
artikel, waar zij anders enkel vanuit de colle-
gebanken mee in aanraking waren gekomen. 
Met het vooruitzicht van de NICO-tochten die 
nog komen, denk ik dat de overdracht van de 
wetenschapspraktijk op volle oceaan, in veili-
ge handen aan het raken is.

lennart de Nooijer
 lennart.de.nooijer@nioz.nl

Foto’s: NICO Expedition

Groepsfoto van de wetenschappers en bemanning tijdens Leg 1. 
Foto thijs Heslenfeld

’Een nieuwe generatie mariene 
wetenschappers is opgestaan’


