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 Dit proefschrift gaat over de invloed en gevolgen van Saharastof sedimentatie 
in de equatoriale Atlantische Oceaan op 12° noorderbreedte, onder ’s werelds grootste 
stofwolk. Voor het eerst wordt Saharastof gevolgd van de bron in de woestijn waar 
het opgewerveld wordt, tot in de oceaan waar het afgezet wordt. Langs een trans-
Atlantisch transect van 23°W in het oosten naar 57°W in het westen werden op vijf 
stations sedimentvallen verankerd. De sedimentvallen verzamelden gelijktijdig en 
synchroon zowel alle uitzinkende stofkorrels als mariene deeltjes op 1200 m en 
3500 m diepte over periodes van 16 dagen, van oktober 2012 tot en met oktober 
2014. Tijdens drie scheepsexpedities werden de sedimentvallen uitgezet en weer 
teruggehaald, en werd Saharastof uit de atmosfeer verzameld aan boord van het schip. 
Daarnaast werden op twee scheepsexpedities incubatie-experimenten uitgevoerd en 
driftvallen uitgezet. Al deze observaties en metingen vormen essentiële onderdelen 
van dit proefschrift en worden gebruikt om de volgende vragen te beantwoorden:

    1) Hoe groot is de deeltjesstroom naar de diepzee langs het transect door de
 tijd heen?
    2) Hoeveel draagt de afzetting van Saharastof bij aan de bemesting van de 
 oceaan?
    3) Wat is de interactie tussen de uitstroom van de Amazone en de neerslag van
	 Saharastof,	stikstoffixatie	door	blauwalgen,	en	de	verdieping	van	de	
 menglaag in de westelijke Noord-Atlantische Oceaan?
    4) Versnelt het Saharastof het bezinken van organisch materiaal?

De resultaten van deze studie geven nieuwe inzichten in de tot nu weinig bekende 
mariene deeltjesstromen onder invloed van woestijnstof in de open oceaan. Zij 
dragen bij aan onze kennis over de rol van woestijnstof in de globale koolstofcyclus 
en uiteindelijk het klimaat. Stofmetingen zijn belangrijk voor veel disciplines die 
zich met klimaatveranderingen in het verleden en de toekomst bezighouden. De 
verkregen data zijn cruciaal omdat zij bijdragen aan onze kennis over deeltjesstromen 
wereldwijd, en daarmee het voorspellen van toekomstige klimaatscenario’s.

Uit de resultaten van het eerste jaar bleek al dat (1) de lithogene deeltjes in de 
diepzee volledig vergelijkbaar zijn met het Saharastof dat langs de Afrikaanse kust 
in de atmosfeer werd bemonsterd, en dat (2) de bijdrage van lithogene elementen 
(zoals aluminium, ijzer en kalium) met toenemende afstand van de bron verandert. 
Elementen die typisch met kleimineralen zijn geassocieerd nemen relatief toe, en 
elementen die met kwarts geassocieerd zijn nemen relatief af. Dat komt doordat 
de zware ronde kwartsdeeltjes dichter bij de bron bezinken dan de lichte vlakke 
kleimineralen. Omdat de hoeveelheid, grootte, en samenstelling van de stofdeeltjes 
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ook de stralingseigenschappen van het stof in de atmosfeer bepaalt, zijn ze van 
invloed op de inkomende zonnestraling en uitgaande warmtestraling van de aarde.

De lithogene deeltjesstroom blijkt seizoensafhankelijk. Tijdens de zomer en herfst is 
de hoeveelheid stof die zich het dichtst bij de bron op 12°N, 23°W bevindt het hoogst, 
en tijdens de winter en lente het laagst. Dit wordt toegeschreven aan de verschillende 
windsystemen in de zomer en de winter. Tijdens de zomer wordt het stof in de ‘Saharan 
Air Layer’ op grote hoogte getransporteerd en voornamelijk door regen (natte 
depositie) onder invloed van de ‘Intertropical Convergence Zone’ afgezet. In deze 
periode zijn de stofuitbraken op de locatie van de sedimentvallen duidelijk zichtbaar 
op de satellietbeelden in de hogere delen van de atmosfeer. In de winter wordt het 
stof op lagere hoogte getransporteerd, waardoor het zicht vanuit satellieten wordt 
bemoeilijkt door wolken. Daarnaast wordt het traceren van individuele stofuitbraken 
beperkt door een combinatie van de relatief lage bemonsteringresolutie van de 
sedimentvallen, de vertraging van de zinkende deeltjes van het oppervlaktewater naar 
de diepte van de sedimentvallen, en de laterale verspreiding van stof.

De hoeveelheid stof die door de sedimentvallen wordt verzameld, wordt doorgaans 
berekend op basis van het gewicht van alle deeltjes minus dat wat door plankton is 
gevormd, zoals calciumcarbonaat, organisch materiaal, en biogeen opaal. Voor die 
berekening worden doorgaans standaard omrekeningsfactoren gebruikt, maar die 
blijken	de	werkelijke	stoffractie	zwaar	te	overschatten,	met	name	door	de	omrekening	
van het organische koolstofgehalte naar het gewicht van organisch materiaal en 
het negeren van water in het biogene opaal. Hoewel de algemene patronen wel 
overeenkwamen,	bleek	de	werkelijke	 stoffractie	 tenminste	2	 tot	18	keer	 lager	dan	
eerder berekend met de traditionele omrekeningsfactoren.

De hoeveelheid Saharastof die in het oppervlaktewater terechtkomt is ook belangrijk 
voor	de	potentiële	 aanvoer	van	meststoffen	die	 leiden	 tot	 een	verhoogde	primaire	
productie van algen. In hoeverre dat het geval is, werd onderzocht middels incubatie-
experimenten tijdens een van de expedities, uitgevoerd met twee soorten Saharastof 
in lage en hoge concentraties, en met dezelfde korrelgrootte-verdeling als gemeten 
langs het transect. Om natte depositie te simuleren werd het stof eerst blootgesteld 
aan kunstmatig regenwater met dezelfde lage zuurgraad als in de atmosfeer. Voor 
droge	depositie	werd	het	stof	zonder	bewerking	aan	de	incubatieflessen	toegevoegd.	
Daarbij kwamen grote verschillen aan het licht: terwijl droge depositie niet leidde tot 
een	toename	van	de	meststoffen	in	het	oceaanwater,	resulteerde	natte	stofdepositie	
tot een verhoogde fosfaat-, kiezelzuur-, en ijzergehalte wanneer de stofconcentratie 
hoog	was.	Hoewel	het	experiment	aantoonde	dat	Saharastof	meststoffen	kan	afgeven,	
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bleef	 een	 duidelijk	 bemestingseffect	 op	 de	 algen,	 gemeten	 in	 de	 toename	van	 het	
organisch koolstofgehalte, uit. Dit komt waarschijnlijk door een ontbrekende bron 
van stikstof in dit gedeelte van de Atlantische Oceaan. Toch kan Saharastof ook 
zonder	 bemestingseffect	 invloed	 hebben	 op	 de	mariene	 deeltjesstroom,	 omdat	 het	
stof namelijk in aggregaten van organisch materiaal (‘mariene sneeuw’) kan worden 
opgenomen die daardoor zwaarder worden en sneller uitzinken. Zowel natte als droge 
depositie resulteerde in dezelfde organische koolstofconcentraties aan het einde van 
de incubatie-experimenten, wat er op wijst dat Saharastof de vorming en transport 
van mariene sneeuw stimuleert.

In de westelijke Atlantische Oceaan werd een combinatie van verschillende processen 
waargenomen die invloed kunnen hebben op de mariene deeltjes. Dit bleek toen in 
de	herfst	verdund	rivierwater	van	de	Amazone	werd	aangetroffen	in	de	Atlantische	
Oceaan, veel noordwestelijker dan gedacht (12°N, 49°W). Dit seizoensgebonden 
fenomeen beïnvloedt het oceanische oppervlaktewater in sommige jaren sterk. De 
Amazone bleek de productiviteit van vooral blauwalgen en kiezelwieren enorm te 
verhogen, toevallig samenvallend met een verhoogde natte depositie van Saharastof. 
Beide	 processen	 hadden	mogelijk	 een	 productieverhogend	 effect	 op	 kalkalgen	 op		
een grotere diepte door verdieping van de menglaag, wat mede leidde tot een zeer 
hoge en snelle export van organische koolstof naar de diepzee.

Terwijl de droge stofdepositie domineert in de winter en de lente, neemt de natte 
stofdepositie in de zomer en herfst toe door de toename van de neerslag. De natte 
stofdepositie en organische koolstofstroom laten een sterke correlatie zien. Dit 
suggereert dat Saharastof zowel de primaire productiviteit in de ondiepe oceaan kan 
stimuleren, alsmede de aggregaten van organische koolstof kan ballasten. Beide 
processen	die	van	belang	zijn	voor	een	doeltreffende	onttrekking	uit	de	atmosfeer	van	
CO2, en CO2 afvoer naar de zeebodem. De ballasttheorie werd met drijfvallen onder 
natuurlijke omstandigheden getest in tien experimenten op vijf stations, tijdens twee 
expedities. De drijfvallen verzamelden mariene deeltjes gedurende 24 uur op drie 
verschillende dieptes (100, 200 en 400 m). Om de afbraak van organische koolstof 
en stikstof te bepalen, werd gekeken naar de verhouding van organische kool- en 
stikstof in de mariene aggregaten. Omdat stikstofcomponenten in organisch materiaal 
sneller worden afgebroken, duidt een constante koolstof-stikstof verhouding op de 
verschillende dieptes op een snel transport (met lage afbraak door ballasting) van het 
Saharastof. In onze experimenten hadden we geluk met een stofuitbraak op tenminste 
één station tijdens beide expedities. Tijdens de meest krachtige uitbraak in januari 
2015 bleef de verhouding van organische kool- en stikstof gelijk op alle dieptes, 
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terwijl die in een stofvrije atmosfeer varieerden. Dit is een goede aanwijzing voor 
versneld transport door de waterkolom, aangedreven door Saharastof.

Samenvattend kan worden vastgesteld dat Saharastof de mariene deeltjesstroom 
in de equatoriale Atlantische Oceaan op verschillende manieren beïnvloedt. De 
bronnen van Saharastof produceren stofdeeltjes van verschillende samenstelling en 
grootte, die met de wind getransporteerd worden via actieve en seizoensafhankelijke 
windsystemen.	Terwijl	grof	en	zwaar	stof	dichtbij	de	bron	wordt	afgezet,	wordt	fijn	
en licht stof verder naar het westen en tot het Caraïbisch gebied getransporteerd. 
Door deze sortering wordt natte depositie met toenemende afstand vanaf de bron 
steeds	 belangrijker	 om	fijne	 deeltjes	 die	 niet	meer	 door	 de	 zwaartekracht	worden	
afgezet, uit de atmosfeer te wassen. Tijdens het transport door de atmosfeer wordt 
het	stof	blootgesteld	aan	sterk	verzuurde	omstandigheden,	waardoor	voedingsstoffen	
en sporenmetalen uit het stof vrijkomen. Na deze atmosferische bewerking worden 
de	 voedingsstoffen	 gemakkelijker	 aan	 het	 zeewater	 afgegeven,	 vooral	 als	 ze	
door natte depositie in het water terechtkomen. Hoewel Saharastof de voor algen 
essentiële	meststoffen	 in	 het	 oppervlaktewater	 verhoogt,	 ontbrak	 in	 de	 incubatie-
experimenten een stikstofbron. Wanneer Saharastof in de atmosfeer met salpeterzuur 
in	contact	komt,	kan	dit	de	stikstofbron	vormen	die	samen	met	de	andere	meststoffen	
de algengroei in Atlantische Oceaan stimuleert. Ook levert de verdieping van de 
menglaag	stikstofrijke	voedingsstoffen	terug	aan	het	oppervlaktewater,	afkomstig	uit	
de afbraak van organisch materiaal dat oorspronkelijk werd gevormd door blauwalgen 
en bepaalde kiezelalgen. Vooral in de warme voedingstofarme wateren van de 
westelijke Noord-Atlantische Oceaan produceert het samengaan van verschillende 
processen hoge deeltjesstromen die van belang zijn voor de koolstofcyclus. Bovendien 
levert	de	Amazone	voedingsstoffen	(vooral	silica	en	ijzer)	wanneer	het	rivierwater	
oostwaarts uitstroomt in de Noord-Atlantische Oceaan, die de regionale productie 
van blauwalgen en bepaalde kiezelwieren stimuleren. Als woestijnstof door natte 
depositie	in	de	oceaan	terechtkomt,	brengt	het	(1)	aanvullende	voedingsstoffen,	en	
(2) fungeert het als een ballast mineraal na opname in mariene sneeuw wat de export 
naar de diepzee versnelt. De exportstromen worden ook versneld na droge depositie, 
hoewel	dit	de	concentraties	van	meststoffen	in	het	oppervlakwater	niet	verhoogt.	Van	
het oosten naar het westen nemen die exportstromen af, waarbij droge depositie in 
de winter domineert, en natte depositie in de zomer. Deze gradiënten suggereren 
dat verschillende stof-gerelateerde processen per seizoen en locatie overheersen, en 
afhankelijk van de mate van atmosferische bewerking, droge en/of natte depositie, 
bemesting en/of ballast, de omvang van de mariene deeltjesstroom, en daarmee de 
koolstofcyclus, bepalen. 


