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Samenvatting

Het begrip van spoormetalen in de oceaan, in het bijzonder van aluminium
en mangaan, staat in de kinderschoenen. Hand in hand hiermee is het
modelleren van spoormetalen eveneens in een vroege ontwikkelingsfase.
Met name het modelleren van biologisch actieve spoormetalen blijkt lastig.
De processen die aluminium en mangaan in de oceaan ondergaan, begrijpen
we tegenwoordig echter beter dan voorheen.

Achtergrond

Sinds ongeveer 1750 n.Chr. beïnvloedt de mens het mondiale klimaat op
significante wijze. Het verbranden van fossiele brandstoffen resulteert
in verhoogde concentraties van broeikasgassen, waaronder koolstofdioxide
(CO2). Deze broeikasgassen absorberen infrarode straling die door de
Aarde wordt uitgezonden. Als gevolg hiervan wordt een deel van de stra-
ling teruggezonden naar het oppervlak, wat betekent dat een deel van de
warmte wordt vastgehouden. Hierdoor is de gemiddelde temperatuur van
de atmosfeer en van de bovenste ∼700 m van de oceaan merkbaar toege-
nomen. Al met al heeft de oceaan circa 93 % van de extra warmte door
toegenomen broeikasgasconcentraties opgenomen.

Meer dan de helft van de antropogene (door de mens veroorzaakte)
CO2 is opgeslagen in de oceaan en de land-biosfeer, terwijl de rest in de
atmosfeer is gebleven. De CO2 in de lucht neigt naar een evenwicht met
de CO2 in de bovenste laag van de oceaan. Het effect in de oceaan, naast
opwarming, is dat deze verzuurt (d.w.z. minder basisch wordt). Het be-
lang van de oceaan in het systeem Aarde is duidelijk, gegeven het feit dat
40–50 % van de opslag van antropogene koolstof plaatsvindt in de oceaan,
terwijl de rest in de land-biosfeer wordt opgeslagen.
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Zowel in de oceaan als op land wordt CO2 geassimileerd door fototrofen
via fotosynthese. Belangrijke fototrofen in de oceaan zijn diatomeeën (kie-
zelwieren) en cyanobacteriën (blauwalgen). Fotosynthese is het vastleggen
van anorganische koolstof tijdens de groei van planten. Bij fotosynthese
ontstaan koolhydraten en zuurstof, terwijl eiwitten en lipiden bij andere
biochemische processen worden gevormd. Voor fotosynthese zijn zonlicht,
CO2, water en nutriënten nodig (Figuur 1.3). Behalve de veelbenodigde
nutriënten (N, P, Si), zijn voor fotosynthese ook spoorelementen essen-
tieel (Fe, Co, Mn, Ni, Cu, Zn, Cd). Deze komen de oceaan binnen via
rivieren, het oplossen van atmosferisch stof, diffusie van poriewater in het
sediment en het oplossen van opgedwarrelde sedimentdeeltjes. Voor som-
mige elementen (in dit proefschrift met name Mn; eveneens Fe) zijn vul-
kanische onderwaterbronnen belangrijk, terwijl andere elementen geen of
weinig effect tonen in de buurt van vulkanische bronnen (in dit proefschrift
met name Al).

Biologische productiviteit in de fotische zone (bovenste laag van de
oceaan waar voldoende licht is voor fotosynthese) leidt tot een ophoping
van biomassa, bestaande uit fytoplankton, bacteriën en zoöplankton. Een
groot deel van het plankton mineraliseert in de fotische zone of vlak daar-
onder, maar een klein deel ontsnapt aan directe mineralisatie en zinkt tot
grotere dieptes van de oceaan als biogene overblijfselen. Pas dan wordt
CO2 effectief onttrokken aan de atmosfeer (Figuur 1.2).

Deze studie

Het doel van deze studie is om tot een beter begrip te komen van het ge-
drag van de spoormetalen aluminium (Al) en mangaan (Mn) in de oceaan,
door middel van het simuleren van de distributies van opgelost Al en opge-
lost Mn met biogeochemische modellen die ingebed zijn in driedimensionale
oceaanmodellen. Recent zijn vele monsters van zeewater geanalyseerd bin-
nen het Geotraces-programma dat tot doel heeft de biogeochemische
kringlopen beter te begrijpen, met als focus de metingen van spoormeta-
len in monsters zeewater. Die monsters zijn geverifieerd aan de hand van
internationale referentiemonsters en de consensuswaarden van het Geo-
traces-programma. In dit proefschrift zijn deze gemeten concentraties
van opgelost Al en Mn vergeleken met gesimuleerde opgeloste Al- en Mn-
concentraties in een computermodel. Op hun beurt kunnen de resultaten
van deze simulaties worden gebruikt voor het verder ontwikkelen van deze
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modellen om de verdelingen van opgelost Al en Mn preciezer te simuleren,
en/of ons begrip van de processen te verbeteren.

Aluminium

Er zijn twee redenen waarom het gedrag van Al in de oceaan wordt on-
derzocht. Op de eerste plaats wordt Al opgenomen door diatomeeën, een
type fytoplankton met een extern skelet van kiezel (SiO2), als plaatsver-
vangend spoormetaal voor silicium (Si). De verhouding van opname is in
de orde van circa één atoom Al per 500–1000 atomen Si. Naarmate kie-
zel een hogere concentratie Al bevat, wordt de oplosbaarheid ervan lager,
wat een effect heeft op de beschikbaarheid van Si in de fotische zone waar
diatomeeën kunnen groeien. Op de tweede plaats kan de concentratie van
opgelost Al in het oppervlak van de oceaan worden gebruikt als indica-
tor voor beschikbare nutriënten van stofdeeltjes die vanaf het land via de
lucht in het oppervlaktewater van de oceanen terecht komen. Deze stof-
deeltjes bevatten zowel Al als diverse spoornutriënten, met name ijzer (Fe)
en mangaan (Mn). Het biogeochemische Al-model in dit proefschrift heeft
twee bronnen: de atmosfeer (stof) en het sediment in de oceaan. Interne
processen zijn adsorptie van Al aan kiezel, sedimentatie en circulatie (Fi-
guur 1.5).

De belangrijkste kenmerken van de wereldwijde distributie van opge-
lost Al in de oceaan zijn gesimuleerd in overeenstemming met de beschik-
bare observaties. In het bijzonder hebben we de Geotraces-observaties
in de West-Atlantische Oceaan en de Atlantische sector van de Zuidelijke
Oceaan redelijk goed kunnen reproduceren met het model (Figuur 3.7).

Eerdere studies hebben laten zien dat een oceaanmodel van aluminium,
met atmosferisch stof als enige bron en adsorptie en sedimentatie als put,
resulteert in een redelijke verdeling van opgelost Al in het grootste deel
van de oceaan (Hoofdstuk 3). Tot nu toe bestond er echter geen goede
modelsimulatie van de diepe oceaan op het noordelijke halfrond. Dit was
onder andere wegens een tekort aan metingen van concentraties van op-
gelost Al van hoge precisie in de diepe oceaan. Dit onderzoek maakt ge-
bruik van nieuwe, accurate metingen in de diepe oceaan die laten zien dat
bodemwater in de West-Atlantische Oceaan bij 45–50◦ N een hoge concen-
tratie opgelost Al bevat. Dit proefschrift beschrijft het modelleren van het
loslaten van gesedimenteerd Al dat geadsorbeerd zit aan kiezel (silicium-
dioxide gemaakt door organismen). Dit loslaten is gesimuleerd volgens een
functie van de concentratie van kiezelzuur (een zwak zuur afgeleid van sili-
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ciumdioxide) in bodemwater. Dit resulteert in een redelijke verdeling van
opgelost Al in de wereldwijde oceaan en met name in de West-Atlantische
Oceaan (Figuur 4.7). Dit resultaat ondersteunt de hypothese dat sediment
opdwarrelt waarna Al loslaat van kiezel in het bodemwater van de oceaan
(Hoofdstukken 4 en 5). Hoewel het duidelijk is dat de hoge concentratie
van opgelost Al in de diepe Noord-Atlantische Oceaan tot stand komt door
een sedimentbron, kan zeker niet worden uitgesloten dat bij nader onder-
zoek blijkt dat de onderliggende processen anders zijn dan de mechanismen
die we in het model hadden opgenomen.

De dynamica van het oceaanmodel is belangrijk voor de verdeling van
opgelost Al in de oceaan. Door middel van een tijdschaalanalyse heeft deze
studie laten zien dat de belangrijkheid van adsorptie (en sedimentatie) ver-
sus advectie sterk afhangt van de locatie (Figuur 3.19). De lokale verblijf-
tijd is ook sterk ruimteafhankelijk; met name noord–zuid-gradiënten zijn
groot. De verblijftijd varieert tussen minder dan een week in gebieden met
hoge concentraties van kiezel en sterke advectie, tot vele jaren in oligotrofe
gebieden (Hoofdstuk 3, Figuur 3.18). Tenslotte heeft het gebruik van ver-
schillende dynamicavelden een effect op de diepe meridionale structuur van
de concentratie van opgelost Al in de West-Atlantische Oceaan, alsmede
die van opgelost kiezelzuur welke op zijn beurt de concentratie van opge-
lost Al beïnvloedt in de meer realistische simulaties met het opdwarrelen
van sediment (Hoofdstuk 4).

Mangaan

Mangaan wordt gebruikt voor fotosynthese. Wegens deze belangrijke func-
tie willen we graag weten hoe Mn verdeeld is in de oceaan. Mangaan komt
binnen in de oceaan via atmosferisch stof, rivieren, onderwatervulkanen en
diffusie uit het sediment. Mangaan wordt verwijderd door oxidatie en zin-
ken van geoxideerd Mn, en het zinken van door plankton opgenomen Mn
(Figuur 1.6).

Dit proefschrift bevat het eerste onderzoek waarin de driedimensionale
distributies van opgelost Mn en mangaanoxides zijn gemodelleerd (Hoofd-
stuk 6). Veel kenmerken van de distributie van opgelost Mn zijn gerepro-
duceerd door het model. Deze kenmerken bevatten de over het algemeen
hogere concentraties van opgelost Mn onder en stroomopwaarts van lo-
caties van stofdepositie, en de verhoogde concentraties nabij vulkanische
bronnen (Figuur 6.4).
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Er zijn echter belangrijke tekortkomingen in het model, met name de
moeilijkheid om voldoende Mn opgelost te houden in het zeewater. Er
blijkt een inconsistentie tussen de basisaannames rondom het verwijderen
van opgelost Mn en diens gemeten concentratie. Dit is vooralsnog opgelost
door drempels voor oxidatie of samenklontering in het model te introdu-
ceren.

Aanbevelingen

Aluminium

Het simuleren van de verdeling van opgelost aluminium is de laatste ja-
ren verbeterd. Significante verbeteringen zijn echter nog mogelijk rondom
(i) de sedimentbron van Al; (ii) incorporatie (opname) versus adsorptie (en
sedimentatie) van Al in of aan kiezelskeletten; en (iii) het optimaliseren
van modelparameters door middel van observaties en gevoeligheidsexperi-
menten. Deze voorstellen worden in de volgende alinea’s uitgewerkt.

Wat betreft de sedimentbron: Een dataset van concentratiemetin-
gen van opgelost Al in de diepe en bodemwateren is gebruikt welke veel
groter is dan eerder beschikbare datasets. Desalniettemin is de verticale
resolutie in de buurt van de bodem van de diepe oceaan niet zo groot.
De diepste modellaag (tot 500 m dik) is wat betreft resolutie vergelijk-
baar met de metingen. Echter, in sommige gebieden is de gemodelleerde,
maximale waterkolomdiepte van 5000 m minder diep dan de werkelijke,
volledige diepte van de oceaan. Vanzelfsprekend vraagt het modelleren
van de sedimentbron om een hogere verticale resolutie vlak boven de zee-
bodem; eveneens dient de volledige diepte van de oceaan gerepresenteerd
te worden in het model. Ook is voor de monstername een vergelijkbaar
hoge resolutie wenselijk. Eveneens is poriewaterdynamica (het gedrag van
het bovenste deel van het sediment en diens interactie met bodemzeewater)
mogelijk belangrijk, dus het is wellicht nodig om een uitgebreidere para-
meterisatie van poriewaterdynamica in toekomstige modellen op te nemen.
Het is onmogelijk om poriewaterdynamica expliciet te modelleren, gezien
de lengteschaal van poriewater zo’n 1 cm is terwijl die van een typisch,
driedimensionaal, mondiaal oceaanmodel tot 500 m dik kan zijn.

Wat betreft het verdwijnen van aluminium uit zeewater: De tot nu
toe uitgevoerde simulaties beantwoorden niet de vraag of adsorptie om-
keerbaar is. Evenmin laten ze zien of opname in biota plaatsvindt en in
welke mate, en of actieve biologische opname, dan wel abiotische opname,
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belangrijk is. De totale hoeveelheid Al die wordt geadsorbeerd en geïn-
corporeerd is belangrijk vanwege het remmende effect dat Al heeft op de
oplosbaarheid van kiezel. Eveneens kunnen de relatieve hoeveelheden van
opname en de twee typen adsorptie (omkeerbaar dan wel onomkeerbaar)
relevant zijn vanwege de potentieel verschillende effecten op de oplosbaar-
heid van kiezel. Om dit verder te onderzoeken zijn er meer computersimu-
laties, laboratoriumexperimenten en metingen nodig. Zodra een realistisch
model van opname van Al in kiezel is ontwikkeld, kan als een volgende stap
het effect van Al op de Si-kringloop worden getest. Dit kan dan eindelijk
licht laten schijnen op hoe belangrijk de gereduceerde oplosbaarheid van
kiezel door Al is voor de oceaan en het systeem Aarde.

Wat betreft de modelparameters: Over het algemeen kunnen metin-
gen en experimenten helpen om parameters beter te bepalen en simulaties
te verbeteren. Aan dit proces van verbetering komen ook vaak simulaties
te pas die verschillende waarden van parameters testen door de uitkom-
sten van dergelijke simulaties te vergelijken met metingen. Er zijn grote
onzekerheden in deze methodes. Bovendien moeten de onderliggende dy-
namica en biogeochemie worden overwogen. Men moet hoe dan ook altijd
kritisch blijven over modeluitkomsten, en onderzoeken hoe de modelstruc-
turen (parameterisaties en de fundamentele vergelijkingen) kunnen worden
verbeterd, in plaats van een potentieel onvolledig model trachten te ver-
beteren door het afregelen van parameters (Sectie 2.1).

Mangaan

Het mangaanmodel liet zien dat het problematisch is Mn in oplossing te
houden in het model. Dit is vooralsnog in het model (Pisces) verhol-
pen door de invoering van een drempelwaarde voor samenklontering of
oxidatie. Modelleren is slechts één manier om dit probleem aan te pak-
ken. Bovendien kan men op basis van modellen geen definitieve uitspraken
doen over bijvoorbeeld het al dan niet nodig zijn van drempelwaarden.
Processtudies van Mn zijn nodig om de reactiesnelheidsconstanten te be-
palen, alsmede mogelijke drempelwaarden, dit alles voor redox, adsorptie,
samenklontering en sedimentatie. Meer concentratiemetingen aan man-
gaanoxides zouden ook van pas komen. Als hieraan wordt gemeten, moet
wel duidelijk zijn wat er precies gemeten wordt. Het zou bijvoorbeeld zin-
vol zijn als (i) verschillende deeltjesgrootten worden gemeten en (ii) een
structuuranalyse van de deeltjes wordt uitgevoerd, zodat men ondubbel-
zinnig kan zeggen aan welk deeltje Mn is geadsorbeerd of in welk deeltje
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het zit geïncorporeerd. Alleen dan kan een realistische simulatie van Mn
worden uitgevoerd welke de basisprincipes kan bevestigen.

Er zijn aanwijzingen dat lithogene deeltjes (uit het buitenste deel van
de Aarde) een rol spelen in het adsorberen en sedimenteren van Mn. Als
we aannemen dat deze aanwijzingen correct zijn, moet Pisces worden uit-
gebreid met lithogene deeltjes. Dit kan ook zinvol zijn voor het modelleren
van stofdepositie en processen in de buurt van de continenten. Er zijn ook
aanwijzingen dat calciumcarbonaat een rol speelt in het verwijderen van
opgelost Mn. Deze deeltjes zijn reeds deel van Pisces, en dus kunnen toe-
komstige simulaties met interacties tussen Mn en calciumcarbonaat direct
worden uitgevoerd.
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