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Link tussen kiezelwieren en anti-fouling stoffen 
 
De onderkant en het roer van een boot die op enkele weken tijd volledig bedekt worden door wieren 
en pokken, een vervelend fenomeen dat elke watersportliefhebber kent. De begroeiing van een nat 
oppervlak met micro-organismen, wieren, planten en dieren wordt ‘biofouling’ genoemd, producten 
om dit tegen te gaan, beschrijven we dan als ‘anti-fouling’. Deze begroeiing vertraagt een schip en 
kan het zelfs beschadigen. Vijftig jaar geleden werd al heel veel anti-fouling verf gebruikt op schepen, 
die dan voornamelijk de chemische stof TBT (tributyltin) bevatte wat extreem giftig bleek te zijn voor 
mens en dier en dan ook verboden werd. Anti-fouling producten werden aangepast en nog steeds is 
men op zoek naar nieuwe, natuurlijke en veelbelovende anti-fouling stoffen.  
 
Onderzoek op kiezelwieren kan een grote stap voorwaarts zijn in de ontwikkeling van een nieuwe 
anti-fouling stof. Kiezelwieren en bacteriën leven al miljoenen jaren samen in verschillende habitats, 
maar toch is nog maar weinig geweten over hoe deze organismen met elkaar interageren. Eerder 
werd al ontdekt dat bacteriën niet zomaar individuele cellen zijn, maar elkaar kunnen voelen en hun 
gedrag kunnen coördineren. Dit laatste noemt men ‘quorum sensing’. Hun manier van 
communiceren is geen taal maar bestaat uit signaalmoleculen. De link tussen quorum sensing en 
biofouling is snel gemaakt. Een interessante piste voor onderzoek naar anti-fouling stoffen. 
 
Recent onderzoek heeft nu aangetoond dat het kiezelwier Nitzschia cf pellucida bepaalde moleculen, 
‘gehalogeneerde verbindingen’, produceert die signaalmoleculen van bacteriën deactiveren. De 
afbraak van die signaalmoleculen kan verhinderen dat bacteriën een biofilm vormen op een 
oppervlak, zoals de onderkant van een boot. Verbindingen geproduceerd door dit kiezelwier hebben 
dus een enorm potentieel in de anti-fouling productie.  
 
Meer info? Professor Sven Mangelinckx, <sven.mangelinckx@ugent.be> 
Lees het artikel hier. 
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