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Samenvatting
Woestijnstof uit de Sahara wordt in grote hoeveelheden getransporteerd over de 
Atlantische Oceaan. Een groot deel hiervan wordt, voor het stof het Caraïbisch 
gebied bereikt, al afgezet. Er is vrij weinig bekend over deze sedimentatie van stof 
over de Atlantische Oceaan en de fysieke eigenschappen van deze stofdeeltjes. 
Daarom is er een transect van sedimentvallen onder water en stof-vangende 
boeien boven water uitgezet, die een unieke kans bieden om de sedimentatie 
van stof in detail te bestuderen. Dit proefschrift beschrijft de depositiefluxen en 
atmosferische stofconcentraties, de korrelgrootte van het woestijnstof en ook 
de trends langs het transect. Het laat zien dat reuze stofdeeltjes (>75 µm) naar 
de andere kant van de Atlantische Oceaan worden gebracht, getransporteerd 
over duizenden kilometers. Dit hebben we geprobeerd te verklaren aan de 
hand van een aantal mogelijke mechanismen. Ook is er gekeken naar een 
mogelijke invloed van sedimenten afkomstig van de Amazone Rivier in de 
westelijk gelegen sedimentvallen door middel van geochemische analyse.

Hoofdstuk 2 ‘Korrelgrootte Analyse Methoden’ geeft een gedetailleerde beschrijving 
van de verschillende voorbehandelingsmethoden die zijn gebruikt voor de 
verschillende stofmonsters. Dit varieert van atmosferisch stof verzameld op 
de Atlantische Oceaan tot sedimenten van de zeebodem. Ook worden drie 
verschillende apparaten beschreven die zijn gebruikt voor de analyse van de 
korrelgrootteverdelingen van woestijnstof. Dit zijn de Coulter LS13 320, welke de 
breking van licht als maat voor korrelgrootte gebruikt; de Sympatec QicPic, die de 
grootte van een deeltje door middel van tweedimensionale contouren van een korrel 
bepaalt met camerabeelden; en de Coulter ‘Counter’ Multisizer 3, die het volume van 
een deeltje kan bepalen dat het elektrisch veld tussen twee elektroden verstoort.

Korrelgroottes van de stofdeeltjes van het eerste jaar van bemonstering langs het 
Atlantische transect van sedimentvallen worden gepresenteerd in Hoofdstuk 3 
‘Hedendaags Transport en Depositie van Sahara Stof over de Equatoriale Noord 
Atlantische Oceaan Herleid door Korrelgrootte’, samen met zeebodem sedimenten 
en de identificatie van reuze stofdeeltjes (>75 µm) tot op 4.400 km vanaf de west 
Afrikaanse kust. We zien een duidelijke afname in korrelgrootte met toenemende 
afstand tot de bron, doordat de grootste deeltjes dichtbij deze bron worden afgezet 
en kleinere deeltjes over grotere afstanden kunnen worden getransporteerd. Ook 
zien we duidelijke seizoensgebonden trends, waarbij er grofkorreliger stof wordt 
afgezet in de zomer en fijn-korreliger stof in de winter en het voorjaar. Dit wordt 
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toegeschreven aan stoftransport op verschillende hoogten in de atmosfeer over de 
Atlantische Oceaan tijdens de verschillende seizoenen, waarbij het woestijnstof  
’s zomers op grote hoogten (tot 5–7 km) en bij hoge windsnelheden wordt 
vervoerd in de Sahara Luchtlaag en ‘s winters op een lager niveau (0–3 km) met de 
Harmattan passaatwinden. Bovendien kan de afzetting van grofkorreliger stof ook 
gerelateerd zijn aan een toename van natte depositie door neerslag in de zomer 
en door frequentere stofstormen vanaf de noordwestelijke Afrikaanse kust.

De verschillende mechanismen van stofafzetting, namelijk droge- en natte depositie 
en hun invloed op de biologische beschikbaarheid van de getransporteerde 
nutriënten, worden beschreven in Hoofdstuk 4 ‘Tropische Regenbuien Bepalen 
de Afzetting van Sahara Stof en de Biologische Beschikbaarheid van Nutriënten’. 
Allereerst wordt twee jaar van stof depositiefluxen uit de sedimentvallen en 
woestijnstof dat is verzameld op Barbados gecombineerd met modelsimulaties 
en satellietobservaties. De sedimentvallen onthullen dat de meeste depositie 
plaatsvindt in de zomer, tegelijk met een toename van neerslag, een indicatie voor 
natte depositie. In de winter zijn zowel de depositieflux als de neerslag laag. Deze 
observaties komen overeen met de modelsimulaties, die ook de hoogste (natte) 
depositiefluxen laten zien in de zomer en droge depositie alleen in de winter en 
in kleine hoeveelheden. Op Barbados, ver van de Afrikaanse bron verwijderd, 
zijn de stofconcentraties het hoogst vlak voordat de zomerregens beginnen. Dit 
impliceert dat het woestijnstof dat de Caraïben bereikt het overblijfsel is van stof 
dat niet door regen is weggespoeld tijdens de Atlantische oversteek. Wij betogen 
daarom dat het stof dat Barbados bereikt bepaald wordt door neerslag over de 
Noord Atlantische Oceaan. Verder laten incubatie experimenten zien dat tijdens 
atmosferische processen en natte depositie nutriënten vrijkomen van woestijnstof. 
Daarom heeft natte depositie waarschijnlijk het grootste effect op het mariene milieu 
door de beschikbaarheid van nutriënten (fosfor, silicium en ijzer) te vergroten en 
daardoor ook op de primaire productie en de langdurige opslag van koolstof.

Een mogelijk mechanisme voor het transporteren van reuze stofdeeltjes (>75 µm) 
over duizenden kilometers over de Atlantische Oceaan wordt gepresenteerd in 
Hoofdstuk 5 ‘Het Mysterieuze Transport van Reuze Stofdeeltjes over Grote Afstanden’. 
De traditionele natuurkundige wetten die de valsnelheid van deeltjes beschrijven 
overschatten de valsnelheden voor deeltjes >20 µm, waardoor hun transport over 
lange afstanden onmogelijk lijkt. Naar aanleiding van het bewijs dat deze reuze 
stofdeeltjes tot wel 3.500 km vanaf de west Afrikaanse kust in de atmosfeer gevonden 
worden hebben wij de mogelijke mechanismen onderzocht die het transport van 
deze reuzedeeltjes mogelijk kunnen maken. Allereerst is de Sahara Luchtlaag, die stof 
transporteert op grote hoogten en met hoge windsnelheden, hoogstwaarschijnlijk 
een belangrijk en essentieel aspect. Turbulentie in deze luchtlaag zorgt ervoor dat 
de stofdeeltjes continu worden gerecirculeerd, en de hoge concentraties zorgen 
voor het zogenaamde tribo-elektrisch effect, oftewel de door wrijving verkregen 
elektrische lading. Deze lading werkt als een kracht die het gewicht van een deeltje 
compenseert waardoor deze langer in de lucht kan blijven. Dit lijkt vooral efficiënt 
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voor grote kwartskorrels die het voornaamste deel uitmaken van de reuzedeeltjes in 
de stofmonsters. Convectie kan ook nog een rol spelen in de zomer wanneer deze 
reuzedeeltjes tot grote hoogten gebracht kunnen worden door grote convectiecellen 
of tropische cyclonen. We hebben hier bepaald hoe waarschijnlijk het is dat 
stofdeeltjes meerdere keren omhoog gebracht kunnen worden door convectie.

De korrelgrootte en depositie fluxen van het bemonsteren van woestijnstof over 
meerdere jaren langs het Atlantische transect worden gepresenteerd in Hoofdstuk 
6 ‘Seizoenaliteit van Saharastof Deeltjes en de Fysieke Eigenschappen Hiervan over 
de Atlantische Oceaan: Transport Versus Depositie’, gecombineerd met twee jaar 
stofconcentraties en korrelgrootte bemonsterd door twee verankerde boeien en 
passieve MWAC (Modified Wilson and Cooke) samplers. De resultaten laten 
grote overeenkomsten zien tussen het stof in de atmosfeer en het afgezette stof 
in de oceaan, maar ook belangrijke verschillen tussen de karakteristieken van 
stof tijdens transport en na depositie. De sedimentvallen vangen stof dat met 
zowel de zwaartekracht naar beneden komt (droge depostie), als ook door middel 
van regen (natte depositie). De sedimentvallen laten zien dat er meer stof wordt 
afgezet in de zomer, tegelijk met veel neerslag. De boeien vangen alleen het stof 
tijdens (droog) transport op zeeniveau, en laten geen hogere stofconcentraties in 
de zomer zien. Dit komt doordat het stof op grote hoogten wordt getransporteerd 
in de zomer wat buiten het bereik van de boeien valt. Hierdoor lijkt het alsof de 
grote hoeveelheden van natte depositie in de zomer de seizoenaliteit bepalen 
van zowel de hoeveelheid stofdepositie alsmede de korrelgrootte ervan.

Strontium, Neodymium en Hafnium isotopen, zeldzame aarden en hun 
verwantschap met de korrelgrootte van stofdeeltjes, voor zowel de sedimentvallen als 
de aerosolen die zijn bemonsterd tijdens zeegaande expedities, worden beschreven 
in Hoofdstuk 7 ‘Noord-Afrikaans Woestijnstof over de Tropische Atlantische Oceaan: 
Inzichten door Korrelgrootte, Radiogene Sr-Nd-Hf Isotopen en Zeldzame Aarden 
van Woestijnstof ’. Deze resultaten laten geen relatie zien tussen Sr en Nd isotopen 
en de korrelgrootte van de stofdeeltjes. Daarentegen is de goede correlatie tussen 
Hf isotopen en korrelgrootte verwant aan het ‘zirkoon effect’ omdat grofkorrelige 
zirkoon mineralen lage 176Hf/177Hf isotoop ratios hebben. De verschillen in 
isotoopsamenstellingen tussen de verschillende monsters is te wijten aan de 
afgelegde afstand vanaf de bron van het stof en de oorsprong van het stof. Dit is 
van invloed op de mineralogie en korrelgrootte van het bemonsterde stof. Verder 
is er gekeken naar alternatieve bronnen van mineraaldeeltjes in de meest westelijke 
sedimentvallen. De invloed van sedimenten afkomstig uit de Amazone Rivier 
wordt verwaarloosbaar geacht, gebaseerd op de geochemische eigenschappen van 
sedimenten uit het Amazone bekken en van zijrivieren van de Amazone Rivier. Dit 
bevestigt dat de primaire bron van sedimenten in de sedimentvallen in het noorden 
van Afrika ligt. De combinatie van Strontium en Neodymium isotopen laat zien 
dat de bron van het stof zich in de westelijke regio van Noord-Afrika bevindt.
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In Hoofdstuk 8 ‘Slotopmerkingen’ wijd ik uit over mogelijk toekomstig 
onderzoek gerelateerd aan dit project, over andere analyses die toegepast kunnen 
worden op de bestaande monsters en veranderingen aan de opstelling van het 
huidige transect. Ik bespreek het verschil in korrelgrootte langs het transect, 
dat verschilt per seizoen. Ook laat ik de eerste resultaten van korrelgrootte 
analyse van stofmonsters van Barbados zien waarmee het huidige transect van 
sedimentvallen en boeien uitgebreid kan worden. Verder bediscussieer ik de 
analyse van korrelvorm en de mogelijke uitkomsten en belangen en hoe dit 
bijdraagt aan de karakterisatie van stofdeeltjes vanaf de bron tot de sedimentatie.


