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 9. Samenvatting

9.1. Inleiding en context

Dit proefschrift handelt over de cyclus van ijzer en mangaan in mariene
sedimenten. Het draagt bij aan de fundamentele kennis over biogeochemische
processen van ijzer- en mangaanoxide reductie in sedimenten. Deze kennis, en de
inpasbaarheid ervan in modellen, is nodig om ideeën over eventuele toepassingen
te kunnen uitwerken. Hierbij kan in eerste instantie gedacht worden aan microbiële
bodemsaneringtechnieken, technieken voor vermindering van methaan emissie uit
rijstvelden, en (nog zeer speculatief) verhoging van de CO2 fixatie door algen en
bacteriën in de oceanen.
IJzer is een belangrijk element voor levende organismen, het is bijvoorbeeld een
belangrijk bestanddeel van veel enzymen, cytochroom en heamoglobine. In
sommige delen van de oceanen is de ijzerconcentratie beperkt. In deze gebieden is
ijzer een limiterende factor voor de groei van autotrofe organismen waardoor ook
de voedselvoorraad voor heterotrofe organismen beperkt wordt, evenals de
opname van CO2 door de oceanen. Er is een beperkt aantal bronnen voor ijzer in
de oceanen: 1) IJzer aangevoerd met de wind in terrestrisch materiaal, 2) IJzer van
het land aangevoerd met rivier water, 3) IJzer dat vrijkomt door afbraak van
organisch materiaal in de oceaan en 4) IJzer dat uit het sediment kan vrijkomen
wanneer ijzeroxide gereduceerd wordt.
Autotrofe organismen leggen koolstofdioxide (CO2) vast tijdens het
assimilatieproces en vormen zo organisch materiaal. In de oceanen vindt dit proces
voornamelijk plaats in de eufotische zone, de waterlaag waar het zonlicht
doordringt. Het gevormde organisch materiaal dient als voedingsbron voor andere
organismen, en zal daarom vaak in de vorm van faeces, samen met ander materiaal
naar de bodem zinken. Tijdens de tocht naar beneden start de microbiële afbraak
van het materiaal, hierbij worden de organische koolstof moleculen weer
afgebroken tot CO2. Als organisch koolstof het sediment oppervlak bereikt en,
bijvoorbeeld door biologische activiteit, met het sediment vermengd wordt kan het
verder worden afgebroken. Uiteindelijk komt de meeste koolstof weer vrij in de
vorm van CO2 en dit kan dan weer gebruikt worden door autotrofe organismen.
Een klein gedeelte van het organisch materiaal komt buiten bereik van mineralisatie
processen, bijvoorbeeld doordat de moleculen moeilijk en dus langzaam af te
breken zijn voor bacteriën en het materiaal steeds dieper begraven wordt. Dit
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organisch koolstof verdwijnt uit de relatief snelle biologische kringloop en gaat
over naar de geologische kringloop, die een veel grotere tijdschaal omvat.
Afbraak van organisch materiaal kan via verschillende microbiële processen
verlopen verschillende electron acceptors gebruikt worden. De energie winst die
een bacterie haalt uit het proces is afhankelijk van de gekozen route. Routes die een
hoge energie opbrengst hebben zullen daarom als eerste verlopen, minder gunstige
routes worden pas gekozen als gunstigere routes niet meer mogelijkzijn,
bijvoorbeeld wanneer één van de benodigde componenten niet meer beschikbaar
is. Mineralisatie kan plaatsvinden in aan- of afwezigheid van zuurstof, de
zogenaamde aërobe en anaërobe mineralisatie. De te onderscheiden processen zijn
in volgorde van energieopbrengst: aërobe mineralisatie en de anaërobe processen,
denitrificatie, reductie van mangaanoxide, ijzeroxide en sulfaat en als laatste treedt
methanogenese op. Ook in mariene sedimenten verloopt de afbraak in volgorde
van de energiewinst. In de toplaag is zuurstof aanwezig, dieper in het profiel is deze
op en wordt overgeschakeld op de andere processen, waardoor er een diepte
afhankelijke sequentie afbraakprocessen ontstaat. Dit moet in brede zin worden
opgevat, want door de heterogeniteit van een sediment en het bestaan van
verschillende microniches is van een strikte horizontale gelaagdheid in de praktijk
geen spraken.
De ontdekking van de complete afbraak van organisch materiaal door anaërobe
bacteriën met behulp van metaaloxide werd halverwege de jaren 80 gedaan. Op
basis van lage concentraties van metaaloxiden in het sediment en de beperkte
ophoping van gereduceerd metaal in het poriewater werd aangenomen dat
metaaloxide reductie een beperkt aandeel in de mineralisatie had. Begin jaren
negentig werd duidelijk dat onder bepaalde omstandigheden mangaan- en
ijzeroxide reductie belangrijke afbraak processen kunnen zijn. Een belangrijk aspect
hierin is de kringloop waarin beide metalen betrokken kunnen zijn (zie fig. 1 ter
verduidelijking). Hierdoor kan het aandeel van metaaloxide(n) in het
mineralisatieproces veel groter zijn dan op basis van concentraties verwacht wordt.
Totnogtoe zijn de factoren die de metaaloxide reductie beïnvloeden niet zo
diepgaand opgehelderd als de factoren die de andere afbraakprocessen
beïnvloeden. In dit proefschrift wordt een aantal nog onduidelijke aspecten
behandeld. In de inleiding van dit proefschrift, hoofdstuk 1, wordt de context van
deze aspecten beschreven.
De onderzochte sedimenten dekken een drietal geheel verschillende
sedimenttypen. Het eerste, Appels (België), is een zoetwater sediment rijk aan
organisch materiaal op een getijdenplaat aan de oever van de Schelde met een hoog
reactief ijzergehalte. Het tweede type sediment is estuarien sediment (saliniteit 28),
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afkomstig uit het Grevelingenmeer (Nederland), met een gemiddeld organische
materiaal belasting en een gemiddelde reactief ijzerconcentratie. Het derde type
sediment is diepzee sediment uit de Middellandse Zee (saliniteit 36), dit sediment is
arm aan organisch koolstof en reactieve ijzeroxiden.
Er bestaan verschillende vormen van metaaloxiden, van amorfe en erg reactieve
oxiden tot kristallijne en bijna inerte vormen. De bacteriële energie winst is het
grootst voor hoog reactieve oxides. De compositie van de ijzeroxide stock is
daarom een belangrijke factor voor de bacteriële ijzer reductie. Lange tijd was er
geen eenduidige methode om de reactiviteit te bepalen en de relatie tot
bruikbaarheid voor bacteriën goed weer te geven. In de meeste studies worden
chemische extracties gebruikt om de stock grootte van de verschillende vormen
ijzeroxide te bepalen, maar de traditionele extracties leggen enkel grote verschillen
in ijzeroxidenpool bloot, meestal tussen sedimenten, terwijl kleine verschillen, vaak
binnen een profiel, niet naar voren komen. Daarnaast worden de resultaten van de
traditionele extractie beïnvloed door korrelgrootte en de relatieve poolgrootte en
leveren geen data over de werkelijke reactiviteit. Hoofdstuk twee beschrijft de
toepassing van een kinetische methode voor bepaling van initiële reactiviteit en de
distributie van reactiviteit van ijzeroxiden in natuurlijke sedimenten. De methode
benadert de reactiviteit als een continuüm en de resultaten zijn vrijwel
onafhankelijk van korrelgrootte en relatieve poolgrootte. Gebruik van de methode
leverde een kwantitatieve beschrijving van ijzeroxidenreactiviteit en maakte het
mogelijk om kleine verschillen in reactiviteit te detecteren. Uit de resultaten bleek
dat reactiviteit van ijzeroxiden in sedimenten soms gelijk is terwijl de absolute stock
grootte erg verschilde. Andersom bleek dat de diepte profielen van reactiviteit vaak

Fig 1. Metaal kringloop tussen de verschillende redoxzones. Een metaal
cyclus kan plaatsvinden binnen een sediment of tussen sediment en
water. Met de term ‘menging’ wordt gedoeld op mengmechanismen van
zowel opgeloste als vaste stoffen, zoals respectievelijk diffusie / irrigatie
en partikel menging.
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veel contrastrijker waren dan de traditionele extracties aangaven. Een nadeel van de
methode bleek dat een minimale pool van reactief ijzer aanwezig moest zijn om de
methode te kunnen gebruiken. In de Middellandse zee sedimenten, die arm zijn aan
reactief ijzer, bleek de methode daarom niet toegepast te kunnen worden.
Het aandeel van metaaloxide reductie in de afbraak van organisch materiaal is
afhankelijk van de hoeveelheid en kwaliteit van afbreekbaar organisch materiaal, de
metaaloxiden en van de interactie van beiden. Voor metaaloxide reductie is deze
interactie niet vaak experimenteel onderzocht, onder andere doordat het proces
beïnvloed wordt door de reactiviteit van oxiden. Terwijl voor stoffen als zuurstof
en sulfaat de aanvoer van oxidanten naar de reductie sites via diffusie in het
poriewater kan plaatsvinden, is een meer actief mechanisme nodig om de
sedimentaire metaaloxiden aan te vullen en deze afbraakroute op gang te houden.
Het feit dat de metaaloxiden zich grotendeels in de vaste fase bevinden is een extra
complicerende factor. In hoofdstuk 3 wordt een experiment beschreven waarin is
onderzocht wat in de drie bemonsterde sedimenten de limiterende factoren zijn
voor ijzeroxide reductie: beschikbaar reactief ijzer, de concentratie van afbreekbaar
organisch materiaal of beiden. Door gebruik te maken van sediment slurries was er
geen probleem met gelaagdheid van de monsters en transport van ijzeroxiden naar
de reductie sites. De resultaten toonden dat in de Mediterrane sedimenten enkel
afbreekbaar organisch koolstof limiterend is, in het zoetwater sediment is alleen de
ijzerconcentratie limiterend terwijl in de estuariene sedimenten een interactie van
beide bepalend is. Daarnaast leverden de data een waarde voor de maximale
reductiesnelheid en de affiniteit van bacteriën voor reactief ijzer oxide, twee
gegevens die nodig zijn voor modellering van de bacteriële processen en waar nog
weinig direct gemeten waarden van bestaan.

Het bestaan van een (sedimentaire) ijzer en mangaan kringloop, met bijbehorende
condities zoals de oxisch-anoxische overgangen, bepaalt voor een groot deel het
mogelijke aandeel van de bacteriële metaaloxidereductie in de totale mineralisatie.
Bioturbatie is een belangrijk proces om (sub)oxische condities in het sediment te
houden. Daarmee speelt het proces ook een belangrijke rol in de anaërobe
mineralisatie processen zoals ijzer- en mangaan reductie. Het effect van bioturbatie
op metaaloxide reductie kan worden ontleed in twee aspecten: 1) Menging van
partikels en 2) Irrigatie van het sediment. Beide aspecten voorzien in een stukje van
de metaaloxide kringloop en zorgen ervoor dat de kringloop gesloten kan worden.
De experimenten beschreven in hoofdstuk 4 zijn opgezet om het afzonderlijke
effect van partikel mening en irrigatie op sedimentaire mangaan- en ijzeroxiden te
bepalen. De experimenten toonden aan dat beide componenten belangrijk zijn
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voor de sedimentaire kringlopen. In deze experimenten was partikelmenging, hier
nagebootst door een mengopstelling in het sediment, belangrijk voor het
herdistribueren van gereoxideerde oxiden. Irrigatie, nagebootst door een
verhoogde ventilatie (d.i. uitwisselingen van gassen), was belangrijk voor de
aanvoer van opgeloste oxidanten in het sediment. De resultaten lieten zien dat het
effect van beide aspecten voor ijzer en mangaan verschillend is. Verhoogde
ventilatie had meer invloed op de mangaankringloop dan op de ijzerkringloop,
omdat ijzer sneller oxideert en ook met mangaanoxiden kan re-oxideren terwijl,
door een tragere oxidatie kinetiek, een langer contact van mangaan met zuurstof
nodig is om mangaan te re-oxideren. De efficiëntie van de ijzerkringloop bleek
meer afhankelijk te zijn van menging van partikels. Voor de mangaancyclus waren
uiteindelijk zowel irrigatie als partikelmenging van belang. Naast de
macrokringloop duidden de experimentele resultaten op het bestaan van een
microcyclus waarin mobiele, geoxideerde metalen een rol spelen.
Metaaloxiden hebben veel interacties met andere mineralisatieprocessen,
adsorberen aan partikels en zijn betrokken bij abiotische reductieprocessen.
Hierdoor voldoen eenvoudige bepalingen niet om een schatting van het aandeel in
de mineralisatie te maken. In incubaties moeten alle andere mineralisatie processen
ook gevolgd worden, bijvoorkeur met parallelle sets waarin inhibitors gebruikt
worden en is karakterisering van de metaaloxidestock in de gebruikte profielen
nodig. Hierdoor is de bepaling van metaaloxide reductie (snelheden) in natuurlijke
sedimenten een arbeidsintensieve bezigheid. Vanwege deze inspanning wordt er
vaak voor gekozen om metaaloxide reductie indirect te bepalen of te modeleren
aan de hand van de totale mineralisatie en de andere mineralisatieprocessen.
De hoofdstukken 2, 3 en 4 van dit proefschrift zijn elk gewijd aan een van de
aspecten die een rol spelen bij (het onderzoek naar) metaaloxide reductie in
mariene sedimenten en zi jn gebaseerd op mesocosmos- en
laboratoriumexperimenten. Hoofdstuk 5 handelt over metaaloxide reductie in
verschillende typen sedimenten gebaseerd op metingen onder meer natuurlijke
omstandigheden. Hiervoor werd gebruik gemaakt van anoxische incubaties waarbij
sedimentkernen in lagen werden gesneden en in diffusievrije zakken werden
verzegeld. Uit de resultaten bleek dat ijzeroxiden reductie een belangrijk aandeel
aan de afbraak van organisch materiaal kan leveren bij middelmatige tot hoge
organische stof concentraties. In de organische arme Middellandse zee sedimenten
speelde metaaloxide reductie over het algemeen geen rol omdat het grootste deel
van de mineralisatie aëroob verliep. De estuariene sedimenten hebben een
middelmatige organisch stof concentratie. Hier waren ijzeroxide en sulfaat reductie
beide belangrijk, afhankelijk van de totale mineralisatie. Het gebruik van molybdaat
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als inhibitor voor sulfaatreductie en ferrozine als chelator van gereduceerd ijzer (d.i.
het bindt aan gereduceerd ijzer zodat dit niet kan reageren met bijvoorbeeld
mangaanoxide) toonde aan dat de interactie tussen beide processen en de relatie
met mangaanoxide reductie varieerde met de totale mineralisatie snelheid. In het
organisch rijke zoetwater sediment aan Appels verliep de mineralisatie
voornamelijk via bacteriële ijzeroxide reductie, mangaan reductie en
methanogenese speelden slechts een kleine rol.




