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 Effect van windmolens op 
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Verzuring?
 Daling van de pH

 pH is een maat voor de hoeveelheid

H+ in het water ([H+])

 Uitgedrukt op een logaritmische

schaal

 log (10) = log (101) = 1 

 log (100) = log (10²) = 2

 log (1000) =  log (10³) = 3 

 log (0.1) = log (10-1) = -1

 Verschil van 1 eenheid op 

logaritmische schaal is een groot

verschil op een rechtlijnige schaal



Verzuring?
 pH = - log [H+]

 Neutraal zeewater

 [H+] = 10-7 = 0.0000001 mol/l

 pH = -log (10-7) = 7

 Verzuring: afname in pH

 pH = 6

 6 = -log(10-6)

 [H+] = 10-6 = 0.000001 mol/l

 Afname in pH is een toename van H+



Verzuring?
 Verzuring is een DALING van de pH

 Verzuring is een TOENAME van [H+]

 Een verschil van 1 eenheid op de pH schaal is in werkelijkheid een

(zeer) groot verschil in hoeveelheid [H+]



Klimaatsverandering

Menselijke activiteiten zorgen voor een enorme uitstoot van CO2 in de atmosfeer

1 gigaton = 1 miljard ton



Klimaatsverandering



Van CO2 naar temperatuur



CO2 en de oceanen

 2007 – 2016

 26% van de menselijke CO2

uitstoot wordt opgenomen door de 

oceanen. (Feely et al. 2018)

 Zonder oceanen: veel meer CO2 in 

de atmosfeer => 

klimaatsverandering zou zich

sterker laten voelen

 Oceanen: belangrijke buffer tegen

klimaatsverandering



CO2 en de oceanen

In gebieden met koud water: CO2 opname, in gebieden met warm water: CO2 afgifte aan atmosfeer

Netto: opname!



Van CO2 opname naar verzuring



Van CO2 opname naar verzuring
 CO2 + H2O  H2CO3

 H2CO3  H+ + HCO3
- : stijging van [H+]

 HCO3
-
 H+ + CO3

2- : stijging van [H+]

 Stijging van [H+] is een daling van de pH (pH = -log [H+])



Station Aloha (noorden van Hawaï)



So What?



Verzuring en kalk
 Mariene organismen: kalkskelet / schelp

 In verzuurde omstandigheden: kalk ‘lost op’

 In verzuurde omstandigheden: bouwstenen voor kalkskelet / schelp

zijn minder voorradig



Verzuring en Limecola balthica

(nonnetje)



Limecola balthica (nonnetje)

Wijd verspreid, 17 000 vindplaatsen opgenomen in

Global Biodiveristy Information  Facility



Limecola balthica (nonnetje)
 Verzamelen van 600 adulten in Paulinapolder (Nederland)



Labowerk
 Stimuleren van adulten om 

geslachtscellen aan te maken

 Koudeshock + blootstelling aan een

anti-depressivum

 Kunstmatige bevruchting

 3 pH scenario’s: 

 Huidige pH

 pH = 7.8 (open oceaan, 2100)

 pH = 7.5 (kust, 2100)



Overleving van de larvale stadia



Groei van de larvale stadia



Metamorfose



Samenvatting

Aantal larven dat

tot volwassen nonnetjes

kan uitgroeien daalt met

38 tot 89%



Verzuring – reukvermogen van vissen

 Goudbrasem (dorade royale)

 Commercieel belangrijk in Middellandse Zee

 aquacultuursoort



Verzuring – reukvermogen van vissen
 Sterk verminderd reukvermogen voor sommige stoffen

 Deels verklaard door de veranderende eigenschappen van de 

geurmolecule in het verzuurde water

 Deels verklaard door veranderingen in het ‘neusweefsel’ van de vis in 

verzuurde omstandigheden

 Verminderd vermogen om soorgenoten, prooi en predator te ruiken?



Effecten op voedselweb



Verzuring en voedsel uit de zee

Noorse garnaal



Smaak en textuur Noorse garnaal
 Experiment: 3 weken

 1 temperatuur (maximale temperatuur voor Noorse garnaal)

 pH = 8 (controle)

 pH = 7.5 (toekomst, buiten elke hedendaagse variatie)

 Verzuring: extra sterfte van 63%! 

 Overlevende garnalen:

 Klaargemaakt door professionele chef

 ‘2 verzuurde en é niet verzuurde’ garnalen op 1 bord ‘

 Proefpanel van 30 kenners

 Wil je meer betalen voor de lekkerste garnalen?



Smaak en textuur Noorse garnaal

29 leden van het proefpanel wilden meer betalen voor de betere garnaal

Verzuring heeft een invloed op smaak en uitzicht van ons voedsel

Verzuring kan in de toekomst een effect hebben op ons koopgedrag / economie



Verzuring en de kwaliteit van oesters

Europese platte oester Japanse oester



Verzuring en de kwaliteit van oesters
 12 weken

 2 temperaturen (controle, +3°C)

 3 pH niveaus (controle, zwak verzuurd, sterk verzuurd)

 Oesters controleren op

 Voedingswaarde (vetten, eiwitten, suikers)

 Minerale samenstelling

 Opslag van koper in weefsel



Verzuring en de kwaliteit van oesters
 Sterkste effecen genoteerd voor Japanse oester

 Sterke daling in voedingswaarde

 Verandering in minerale samenstelling, eiwitten, suiker en vetten kan 

een effect hebben op smaak (niet getest)

 Accumulatie van koper in weefsel => effect op volksgezondheid

 Japanse oester: 90% van de gekweekte oesters voor consumptie

=> Verzuring kan een effect hebben op voedselvoorziening en economie



Oceaanverzuring
 Wel degelijk ‘de andere kant van de klimaatsverandering’

 Zorgt voor grote veranderingen in het evenwicht van het marien

ecosysteem

 Heeft gevolgen voor onze voedselvoorziening/economie


