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Samenvatting 
 

Sinds 1960 is de wereldbevolking gegroeid van 3 miljard tot nu meer dan 6 
miljard mensen. Het verbruik van fossiele brandstoffen (aardolie, aardgas, steenkool) is nog 
sneller gestegen van 2 Petagram koolstof per jaar in 1960 tot nu bijna 7 Petagram koolstof 
per jaar (1 Petagram C = PgC = 1015 gram C). De 6 miljard mensen omvatten een biomassa 
(alleen de koolstof=C) van 'slechts' ~0.056 Pg. Elke wereldburger verbrandt dus ruim 100 
maal haar/zijn eigen lichaamsgewicht aan fossiele brandstoffen per jaar. Dit is een 
gemiddelde, bewoners van rijke westerse landen zoals Nederland verstoken per persoon 
veel meer dan medeburgers in arme derde wereld landen. De wereldeconomie is dus een 
vooral op fossiele brandstoffen gebaseerde economie. Dit heeft echter wel grote gevolgen 
voor de biosfeer van onze planeet. Sinds het begin van de Industriele Revolutie in 1780 is 
het gehalte CO2 in de lucht toegenomen van 0.028 % tot nu 0.038 %, ofwel van 280 10-6 
atm naar 380 10-6 atm. Omdat CO2 een belangrijk broeikasgas is (naast waterdamp en 
andere spoorgassen) kan dit leiden tot opwarming van de aarde. In 2001 concludeerde het 
Intergovernmental Panel of Climate Change (www.ipcc.ch) dat de CO2 toename de meest 
plausibele verklaring is voor gemeten stijging sinds ~1860 van de gemiddelde temperatuur 
(voor ~1860 waren er nog geen betrouwbare thermometer reeksen van de lucht). Overigens 
spelen andere spoorgassen (H2O, CH4, N2O, CFK's), stofdeeltjes en vele processen ook een 
rol, maar niemand twijfelt eraan dat de doorgaande stijging van het CO2 gehalte in de lucht 
grote gevolgen heeft of zal hebben voor het klimaat op aarde. 

De gemeten jaarlijkse toename van CO2 in de lucht blijkt overigens maar ~60% 
van de jaarlijkse emissies van fossiele brandstoffen. De overige ~40% verdwijnt in de 
zeeen en oceanen. De opname van CO2 in zee gaat langs tenminste twee routes of 'pompen'. 
De 'fysische pomp' is omdat het stijgende CO2 gehalte hoger is dan het CO2 gehalte in 
zeewater, dus gaat er een stofstroom lopen vanuit de lucht in de zee. Deze lucht/zee gas-
uitwisseling is alleen in het oppervlaktewater, maar in de winter koelt het water in koude 
poolzeeen zo sterk af dat het iets zwaarder wordt en naar de diepzee zinkt. Aldus wordt de 
extra fossiele brandstof CO2 naar de diepzee gepompt. De andere route is door 
fotosynthese. Algen die groeien in het oppervlaktewater nemen CO2 op dat wordt 
aangevuld vanuit de lucht. De algen worden verder opgenomen in de voedselketen en soms 
vallen  brokjes organisch materiaal naar beneden in de diepzee. Aldus komt er organisch 
vastgelegd koolstof in de diepzee terecht, en dat wordt daar grotendeels weer omgezet door 
bacterien naar CO2. Van begin tot eind neemt de biologische pomp dus CO2 op uit de lucht 
die tenslotte wordt opgeslagen in de diepzee. 
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omringend water was het te meten effect van chlorofyl toename en afname van voedings-
stoffen en kooldioxide navenant sterk verdund. Bovendien, door de diepe menging tot ruim 
100 meter diepte, zitten de algen vaak in dieper, donker, water en krijgen zo onvoldoende 
zonlicht voor fotosynthese en CO2 opname. Niettemin werd een maximale afname van 23 
10-6 atm gemeten in het oppervlaktewater ten opzichte van de CO2 druk in de lucht. Aldus 
ontstond er ook een bescheiden instroom van CO2 vanuit de lucht in de zee. Het totale 
opgeloste CO2 gehalte nam af met 15 millimolen per kubieke meter zeewater, en dit werd 
vergeleken met de gemeten afname van voedingstoffen fosfaat en nitraat in het zeewater. 
Tevens kon de verhouding worden berekend waarin de algen deze essentiele stoffen 
opnemen. Dit was C/P=82 en C/N=5.9 in vergelijking met klassieke literatuur waardes van 
C/P=106 en C/N=6.6 volgens de beroemde Redfield-verhoudingen. Een voorlopige budget 
berekening voor het gehele experiment kwam uit op een totale CO2 opname van 13 duizend 
ton koolstof. De enorme verdunning van de oase met onderliggend water en omliggend 
oppervlaktewater is de oorzaak van grote onzekerheid in dit totale CO2 budget. Daarom 
werd vervolgens een meer accurate schatting van deze menging en verdunning gemaakt. 
Dit is mogelijk op grond van de gemeten SF6 gehaltes, die door de menging en verdunning 
steeds lager werden gedurende de drie weken van het experiment. Op grond van deze SF6 
afname kon de verdunning en menging worden verrekend in de CO2 metingen. Dit leidde 
tot een viermaal lagere schatting van de CO2 opname van 'slechts' 2840 ton koolstof 
gedurende de eerste 18 dagen van het experiment. De 4-voudige discrepantie met de 
eerdere schatting geeft aan hoe moeilijk het is om budgets te maken van een stormachtige 
oase in de Antarctische Oceaan. 

Niettemin zijn beide schattingen van totale CO2 opname nogal laag vergeleken 
met de originele ijzer hypothese door John Martin (1990). Dit heeft consequenties voor 
zowel het verleden als de toekomst. In het verleden blijken de lage CO2 gehaltes in de lucht 
tijdens ijstijden samen te vallen met hogere gehaltes ijzer-rijk stof in het Antarctisch 
gebied. Dit werd gezien als aanwijzing dat een hogere ijzer toevoeging met ingewaaide stof 
zou hebben geleid tot meer fotosynthese van algen, dus een sterkere biologische pomp voor 
opname van broeikasgas CO2 uit de lucht, et voila een ijstijd. De resultaten van ons 
experiment EisenEx (2000) en andere experimenten (SOIREE, 1999; SOFeX, 2002) in de 
Antarctische Oceaan zijn echter niet gunstig: per toegevoegde hoeveelheid ijzer wordt veel 
minder CO2 opgenomen dan eerst was gedacht. Ook voor de toekomst was het voorstel 
gedaan om de Antarctische Oceaan met ijzer te bemesten, and zo het probleem op te lossen 
van het toenemende broeikasgas CO2 door verbranding van fossiele brandstoffen. Echter de 
experimenten (EisenEx, SOIREE, SOFeX) laten zien dat per toegevoegde hoeveelheid ijzer 
veel minder CO2 wordt opgenomen dan men had gedacht. Samenvattend blijkt ijzer dus wel 
degelijk de essentiele missende stof voor algengroei in de Antarctische Oceaan, maar 
opheffing van deze ijzer-armoede heeft weinig effect op het gehalte van broeikasgas CO2 in 
de lucht. 
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Opname van kooldioxide door de Noordzee 
 

De Japanse collega professor Tsunogai kwam in 1999 met een hypothese voor een 
variant van de biologische pomp: de CO2-pomp op het continentale plat. In kustzeeen is 
vaak een onderstroom van oceaanwater dat in en dan weer uit de kustzee stroomt. 
Ondertussen zorgt de biologische pomp in het oppervlaktewater van die kustzee dat er 
steeds meer CO2 wordt toegevoegd aan die onderstroom. Als gevolg bevat de uitgaande 
onderstroom meer CO2 dan de ingaande, en is er een netto transport van CO2, vanuit de 
lucht via algen en oppervlaktewater van de kustzee naar de diepe wateren van een 
naastgelegen oceaan. Promovendus Yann Bozec heeft samen met projectleider Helmut 
Thomas en collega Khalid Elkalay en vele anderen deze hypothese getoetst in de Noordzee. 
Van alle kustzeeen ter wereld is de Noordzee, temidden van ontwikkelde landen, de best 
bestudeerde kustzee ter wereld. Stromingen, voedingsstoffen stikstof (N) en fosfaat (P), 
algengroei waren in het algemeen goed bekend. Er loopt ook een onderstroom die vanuit de 
Atlantische Oceaan ten oosten van Schotland binnenkomt en na een rondreis langs de 
Noorse kust in een diepe geul weer terugstroomt in de diepe Noord Atlantische Oceaan. 
Echter over het CO2 gehalte en transport in de Noordzee was vrijwel niets bekend. Vier 
expedities van telkens 1 maand werden uitgevoerd in 4 jaargetijden (vrij naar Vivaldi), 
namelijk augustus/september 2001, november 2001, februari/maart 2002 en tenslotte mei 
2002. Per expeditie met eigen schip PELAGIA werd op 97 locaties ('stations') een verticaal 
profiel gemeten over een diepte varierend van 25-50 meter in de zuidelijke Noordzee tot 
100-400 meter in de noordelijke Noordzee. Per station was het aantal meetpunten 12 op de 
diepe stations, wat minder in de ondiepe locaties. Terwijl het schip van station naar station 
voer werden onderweg tevens ~22,000 metingen uitgevoerd van het CO2 gehalte in het 
oppervlaktewater. Daarnaast werden ook metingen van voedingsstoffen, algen biomassa 
enzovoorts uitgevoerd. Aldus werd verreweg de meest uitgebreide en nauwkeurige dataset 
ooit gerealiseerd voor een kustzee. 

De meetresultaten stelden ons in staat te berekenen hoeveel CO2 per jaar door deze 
continentaal-plat-pomp wordt opgenomen uit de lucht en tenslotte opgeslagen in de diepe 
Noord Atlantische Oceaan. Dit bleek 1.4 mol CO2 per vierkante meter per jaar. Dit is veel 
hoger dan de jaarlijkse opname in de open oceaan. De reden is dat de fotosynthese in de 
Noordzee veel sterker is, want de daarvoor benodigede voedingsstoffen (N, P) zijn ruim 
beschikbaar. Integratie over de gehele Noordzee levert een jaarlijkse opname van fossiele 
brandstof CO2 van 8.5 x 1012 gram C per jaar. Wanneer we dit zouden extrapoleren naar 
alle kustzeeen van de wereld (waar de Noordzee 2% van uitmaakt) dan zouden alle 
kustzeeen een opname van fossiele brandstof CO2 hebben van 0.4 PgC per jaar.  Dit zou 
~20% zijn van de totale CO2 opname door de wereldzeeen. Kustzeeen die samen maar 7% 
van het totale zee oppervlak zijn, nemen dus zeer efficient CO2 op; dit door ruime 
beschikbaarheid van voedingsstoffen voor fotosynthese zodat veel meer CO2 wordt 
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vastgelegd dan in oppervlaktewater van de open oceaan waar vaak juist een gebrek aan 
voedingsstoffen is. 

Het geleverde bewijs van de CO2-pomp op het continentale plat, door interactie 
van biologische fotosynthese met chemische stoffen CO2, N en P, en fysische 
onderstromen, was een doorbraak die in 2004 in het beroemde tijdschrift Science werd 
gepubliceerd. Dit leidde tot zeer veel aandacht, maar ook debat over de extrapolatie van de 
Noordzee (8.5 x 1012 gram C per jaar) naar alle kustzeeen van de wereld (0.4 Pg C per jaar). 
Echter recent zijn meer, zij het kleinere, studies van andere kustzeeen beschikbaar 
gekomen, en die leveren steeds sterker aanwijzingen dat alle kustzeeen samen inderdaad 
een flinke opname van fossiele brandstof CO2 realiseren. 

 
Effect van ijzer bemesting op CO2 huishouding van de Antarctische Oceaan 

 
Naast het CO2 onderzoek in de Noordzee, is het proefschrift ook gericht op het 

testen van de ijzer hypothese voor de Antarctische Oceaan. Door gebrek aan opgelost ijzer 
in zeewater is de fotosynthese door microscopische algen niet optimaal in de Antarctische 
Oceaan. Dit enorme gebied, ~20% van het zee-oppervlak ofwel ~14% van het 
aardoppervlak heeft ondanks zijn Hoge concentraties Nutrienten fosfaat, nitraat en silicaat 
maar zeer Laag Chorofyl (de groene kleur van algen) in het oppervlaktewater. Deze 
"HNLC condities" zijn ook bekend als de Antarctische Paradox: hoe kan het dat er zo 
weinig algen groeien ondanks ruime beschikbaarheid van voedings-stoffen? In fotosynthese 
wordt met zonlicht (ingevangen door het groene chlorofyl) het opgeloste CO2 vastgelegd in 
biomassa en aangevuld vanuit de lucht, door het ijzer-gebrek is deze biologische pomp voor 
CO2 opname vanuit de lucht dus ook niet optimaal.  

Tijdens een experiment EisenEx in november 2000 werd een gebied van ruim 50 
vierkante kilometer driemaal verrijkt met opgelost ijzer vanaf de ijsbreker Polarstern. 
Tijdens de eerste ijzer toevoeging werd ook een kleine hoeveelheid sulfur-hexafluoride 
(SF6) toegevoegd. Dit molecuul is zelfs in zeer lage concentraties nog meetbaar, en dient 
om de ijzer verrijkte plek steeds weer terug te kunnen vinden, en in kaart te brengen. De 
bedoeling was een groene oase van chlorofyl te realiseren in een verder diepblauwe oceaan. 
Het effect van toenemende fotosynthese en daarmee gepaard gaande extra opname van 
voedingsstoffen fosfaat, nitraat en silicaat, en kooldioxide, werd gedurende drie weken 
gevolgd. Reeds vijf dagen na de eerste ijzer-verrijking werd een afname van het CO2 
gehalte gemeten. Vervolgens werd door zware stormen de met ijzer verrijkte plek sterk 
verdund, zowel met onderliggend ijzer-arm water, als met ijzer-arme oppervlaktewateren 
van rondom. Het experiment en ons schip met opvarenden bevonden zich zonder meer in de 
'roaring forties' die berucht zijn om de intensieve stormen. Aldus was na drie zware stormen 
de plek tot een diepte van ~100 meter doorgemengd, en in oppervlakte toegenomen van 
~50 tot ~950 vierkante kilometer. Door de grote verdunning met onderliggend en 




