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Voorwoord

Op16september1987werdendevertegenwoordigersvandetechnischontwikkelde
landen het op een bijeenkomst te Montreal, onder auspiciën van de Verenigde
Naties,eens overhet eerstewereldwijde verdrag betreffende het terugdringen van
de luchtvervuiling. Na maandenlange onenigheid en geruzie over wat er moest
wordengedaanenhoeveelenhoesnel,tekendeeeninitiatiefgroepvanzevenentwintig
naties het document waarbij zij zich verplichtten om de uitstoot van bepaalde
chemische stoffen, chloorfluor-koolwaterstoffen of CFK's genoemd, voor het
eindevandetwintigsteeeuwmet50procentomlaagtebrengen.Demilieuorganisaties
reageerden enerzijds verheugd op dezepositieve stap enanderzijds metkritiek op
deonuitvoerbaarheid endevele'mazen'.Nietteminwasditdeeerstekeerdatpolitici
zichinvoldoendemateomdebedreigingvanhetwereldmilieuhadden bekommerd
om stappen teondernemen ten eindeditprobleem aante pakken.
De kwestie die aanleiding was tot deze opmerkelijke ontwikkeling was niet een
verschijnsel datzichineenofmeervandeondertekenendelandenvoordeed -geen
zureregendiedebossenvernielt,ofloodvanuitlaatgassendatdegezondheidvande
mensbedreigt, of eniganderprobleem datzichdichtbijhuisafspeelt. Integendeel,
de politici namen, op aandringen van de wetenschapswereld, stappen om de
ozonlaag in de atmosfeer te beschermen, een gebied vele kilometers boven ons
hoofd, waar eenijlelaagvanhetgasozon, eendrie-atomigevormvanzuurstof, de
aarde beschermt tegen debinnenkomende ultraviolette stralingvande zon.
In bepaald opzicht was het tijdstip van de bijeenkomst te Montreal ongelukkig
gekozen. De ontdekking drie jaar voordien, dat ieder voorjaar op het zuidelijk
halfronddeozonbovenAntarcticaverdwijntwanneerdeterugkerendezoneeneind
maaktaandelangepoolnacht,iseenvanbelangrijksteredenenwaaromdepolitieke
machinerie dietothetinternationaleverdragleidde,moeizaam opgangkwam.Die
verdwijning van ozon is zo opvallend dat de wetenschappers prompt zijn gaan
pratenoverhet 'gat'indeozonlaag,watdemediadanweervertaaldenin 'hetgatin
de dampkring'. Aansluitend op de ontdekking van het gat stelde in 1986 een
expeditienaarAntarcticadeomvangdaarvanvast.Dezeexpeditievondtevenssterke
aanwijzingendathetdoordeaanwezigheidvanchlooratomenindestratosfeerwerd
veroorzaakt. De chlooratomen zijn zelf weer het gevolg van de afbraak van
chloorfluorkoolwaterstoffen, en dat zijn verbindingen die uitsluitend worden
veroorzaakt door menselijke industriële activiteiten op aarde en diealom worden
gebruikt als drijfgassen in spuitbussen, voor de vorming van gasbelletjes in de
schuimplastic doosjes die hamburgers warm moeten houden, in koel- en
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airconditioninginstallaties ook in auto's, bij de industriële vervaardiging van
Computerchips,enz.Indezelfde tijd datdepoliticiinMontrealeroversprakenwat
hun antwoord op deze menselijke bedreiging van zo'n belangrijk deel van ons
atmosferische milieu zou moeten zijn,was er ophetuiterste zuidelijke puntje van
ChilivanuitPuntaArenaseenveelgrotere,doorNASAgeleideexpeditiemettwee
vliegtuigen, in het ozongat bezig en ontdekte daar dat de verschijnselen sterker
warendanooittevoren.Diezelfdeexpeditieleverdeookhetuiteindelijke onomstotelijke bewijs - het 'rokende pistool' - dat chloor afkomstig uit de
chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's) deschuldigewas.
Vanwege het grote belangvan deze ontdekkingen en vanwege de alom verbreide
publiekebelangstellingenbezorgdheidoverdebedreigingvandeozonlaag,hieldhet
PuntaArenas-teamaanheteindvanseptember(nettweewekennadatdeMontrealovereenkomstwasgetekend)eenpersconferentie omaandewereldtevertellenwat
erallemaalaanhunontdekkingenvastzat.AlsdeMontrealbijeenkomstinplaatsvan
tweeweken daarvoor, tweeweken nadiepersconferentie hadplaatsgehad zou die
zekereenveelverdergaandverdraghebbenopgeleverd.Opeenhoogtevanongeveer
18km boven het aardoppervlak vanAntarctica was in het voorjaar van 1987het
grootstedeelvandeozonvernietigd.Enveranderingenindehoeveelheid aanwezig
chlooroxide liepen precies gelijk op met veranderingen'in de hoeveelheid ozon.
Waarhetchlooroxidetoenam,namdeozonaf,waaruit duidelijk wasteziendatde
chloor deozon vernietigde.
Waarom zouden wij onsdaar zorgen over moeten maken? Nadat men indejarenzeventig had ontdekt welke belangrijke rol ozon in het ecosysteem van de aarde
speelt, ontstond er bezorgdheid over de gevolgen die de ozonlaag zou kunnen
ondervindenvanhoogvliegendesupersonischevliegtuigen(SST's),zoalsdeConcorde
en zijn (veronderstelde) opvolgers. Aansluitend op het SST-debat is er in de
Verenigde Stateninhetmiddenvandejarenzeventigheftig gediscussieerd overde
schadedie CFK's aandeozonlaag zouden kunnen berokkenen.
Dedirectebedreigingvoordemensisdat,alsdeozonbovenonzehoofden afneemt,
ermeerultraviolettestralingvandezonophetaardoppervlakzalaankomen,diehet
optredenvanbepaaldevormenvanhuidkanker bij demens zaldoen toenemen en
mogelijk schadezaltoebrengenaangewassenendieren.Eenstapverdergaandedan
dezebedreigingvanhetmenselijkleven,waarschuwdedeatmosferische wetenschap
ook voor een mogelijke verlaging van de temperatuur in de stratosfeer die de
warmtebalansvandeaardezoukunnenveranderen,endaarmeeookdeweerpatronen
waarbij zoweldewind alsderegenzoneswaaraanwegewendzijn,zouden kunnen
veranderen. Terwijl deze tweede bedreiging in de discussies van dejaren zeventig
nog maar eenbijkomstigheid was,komt dieinhetlichtvanderecentestudiesveel
sterker naarvoren.
Zelfs zonder dat er toen directe metingen waren die aantoonden dat de ozonlaag
werd beschadigd, beschouwde dewetgevervandeVerenigde Statende bedreiging
ernstig genoeg om maatregelen tenemen die deproduktie enuitstoot van CFK's
vanaf 1978moesten beperken. In die tijd produceerden deVerenigde Staten meer
dandehelftvanalleCFK's endezewetgevinghadhetonmiddellijk resultaat datde

VOORWOORD

O M HET BEHOUD VAN DE OZONLAAG

werelduitstootvandezeverbindingen omlaagwerd gebracht.Derestvandewereld
negeerdeevenwelhetprobleemmethetgevolgdatindejarentachtigdewerelduitstoot
vandezegassenalweeromhooggingtoenhetgatindeatmosfeer bovenAntarctica
werd ontdekt. Met dit dramatische bewijs van de menselijke aantasting van de
atmosfeervoorogenisnudetijdgekomenomhetheleozondebatnogeensopnieuw
tebeoordelen eneensenvooraltijd, maarnuininternationaalverband,tebeslissen
of we erzonder chloorfluorkoolwaterstoffen niet beter aantoe zouden zijn.
In de eerste week van november 1987had in Berlijn de eerste wetenschappelijke
bijeenkomst plaats waarop de nieuwe resultaten van de Punta Arenas expeditie
werden besproken enin een brede samenhang met andere milieuaspecten werden
geplaatst.Hetwasopéénvaneenreekswetenschappelijke bijeenkomsten dieindie
stadregelmatigplaatsvindenals'Dahlem Konferenzen' waarbijonderwerpen wordenbehandelddieinternationaaldeaandachthebben,dieactueeleninterdisciplinair
van aard zijn en waarbij veel verschillende wetenschappelijke-specialisten bijeen
wordengebracht.Het onderwerp 'Deveranderendeatmosfeer' voldeed volkomen
aan dezevoorwaarden. En de keuze vanhet tijdstip voor deze bijzondere bijeenkomst-welenigermatetoevalligomdatdiealmaandentevorenwasvastgesteld-was
methetoogopdemeestrecentewaarnemingenbovenAntarcticaalevengunstigals•
het gekozen tijdstip voor deMontreal-bijeenkomst ongunstigwas.
Ikhad hetvoorrecht om alsuitgenodigd waarnemer bij diebijeenkomst in Berlijn
aanwezigtezijnenhetisdaardoordathetmemogelijkisomueenoverzichttegeven
vanwatertotnutoebesprokenisenwatderesultatenzijn.Erisgeentwijfelaandat
zich ieder voorjaar een gat in de atmosfeer boven Antarctica voordoet en dat dit
verschijnt als gevolgvanmenselijke activiteiten,dat het ernietwasvoor ongeveer
1979endathetin1987'dieper'was(indiezindatermeerozonwasverdwenen) dan
ooit tevoren. Hoewel de ozonafname in 1988geringer was dan in 1987,was het
ozongat in1989en1990van noggrotereomvang danin1987(ziefig. 12).Recente
satellietgegevenshebbenaangetoonddatdeozonlaagwereldwijd indeafgelopen12
jaar3%dunner isgeworden. Ditboek gaatoverdevraagwaaromwijons hierover
zorgen moeten maken, wat dit voor de toekomst te betekenen heeft en welke
maatregelenwezoudenmoetennemen,zowelalspersoonalsinwereldverband, om
allemogelijke bedreigingenvoorhetlevenopaardezogoedmogelijk aftewenden.
Als ik degelegenheid niet had gekregen om deDahlem-bijeenkomst bij te wonen
hadikditboeknietkunnenschrijven, enikdankSilkeBernhard enhaarteamvoor
deuitnodigingdaarvoorenvoordeorganisatievanzo'ngoedgeregeldebijeenkomst
op eenzo goed gekozen tijdstip.Maar bovenal zou ikdank willen brengen aande
elfjeden van de groep die zich op die bijeenkomst in het bijzonder hebben
beziggehouden met deveranderingen indeAntarctische ozon. Hoewel enigevan
heninhet beginleken teschrikken vandeaanwezigheid van eenjournalist tijdens
dediscussies,spaardemenelkaarnietbijdedebattenenallemaalnamenzedetijd om
mij intelichten overhun eigenwerk aanditprobleem. Het waren: Guy Brasseur,
vanhetU.S.NationalCenterforAtmosphericResearch;JoeFarman,vandeBritish
AntarcticaSurvey;IvarIsaksen,vandeUniversiteitvanOslo,BerndKrügervanhet
AlfredWegenerInstitutinBremerhafen;KarinLabitzkevandeFreieUniversitätte
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Berlin;JerryMahlmanvanPrincetonUniversity;PatMcCormick,vanhetNASALangley Research Center; Phil Solomon, van de State University of New York;
Richard Stolarski,vanNASA-Goddard; RichardTurco,vanR & D Associates;en
BobWatson, vanNASA Washington.
Anderedeelnemersaandebijeenkomst,dieinhoofdzaak bijandereaspectenvande
discussies over de veranderde atmosfeer waren betrokken, hebben ook de tijd
genomen om eenpaarvanmijn misvattingen recht te zetten.
Daaromdankaan:BobCharlsonvandeUniversityofWashingtoninSeattle;Ralph
Cicerone,vanNCAR (NationalCenter ofAtmosphericResearchteBoulder,US);
Paul Crutzen, van het Max Planck Institut für Chemie te Mainz, Duitsland; Jim
Lovelock,vanCoombeMill;enSherryRowland,vandeUniversityofCalifornia te
Irvine.Alsernunogmisvattingenzijn overgebleven, danzijn diegeheelvoor mijn
eigen rekening.
John Gribbin
7December, 1987
Alsvertalersvanhetboek 'TheHole intheSky 'hebben wijnietalleeneen omzetting
van het boek in het Nederlands voor ogengehad,maar tevens getracht de meest
recente wetenschappelijke en beleidsmatige informatie toe te voegen. Door per
hoofdstuk demeestrelevanteliteratuurinformatie, waarvan gebruik isgemaakt, op
tegeven, ishetmogelijk geworden om het boek alsstartpunt tegebruiken vooreen
meergedegenstudievan allefacetten van dit boeiende enbedreigende fenomeen.
Ten einde devele behandele aspecten overzichtelijker en toegankelijker te maken
hebben wij een samenvatting in de vorm van een uitgebreide inhoudsopgave
bijgevoegd.Verdermoeten hetregistervan onderwerpen enpersonenendelijstvan
afkortingen ookhet gemak bijlezen ennaslaan bevorderen.
Door onstoegevoegde tekstgedeelten zijn ineenafwijkend lettertype gedrukt.
Deze bewerking van Gribbin'sboek ismede devrucht van informatie dieonsdoor
velen isaangereikt. Ook hebben wijgebruik kunnen maken van suggestiesvan de
herenC.G vanderLee(AKZO)J. Swager(VROM) enH. vanderWoerd (RIVM).
Dank aan hen allen, maar bovenal aan mevrouw E. Plesman-Bonnike die met
onverflauwde ensomshardnekkige toewijding onzemin ofmeerduidelijkegeschriften enaanwijzingen tot deuiteindelijke tekst heeft verwerkt.
PeterBuikjes en
Dirk Krayenhoff van de Leur
september1991
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1.1 Zuurstof, ozon enhet leven
Ozoniseenlichtblauwgas,datzelfsinlageconcentratiesgiftigisvoorhetmenselijk
levenenschadelijkisvoordevegetatie. Het ontstaatbijelektrischeontladingen -in
denatuur door debliksem enkunstmatig inelektrische hoogspanningsapparatuur
enookbijvoorbeeld bijkopieerapparaten -enhetheeft eentypische,scherpe geur.
Het kan ook op eenlaagniveau ontstaan door degevolgenvanchemische reacties
waarbijzonlichtinwerktopluchtvervuiling;ozonopditgrondniveaumaaktdeeluit
van defotochemische 'smog'.Zo op het eerste gezicht kan ernietveel goeds over
ozon worden gezegd, hoewel het wel degelijk in de chemische industrie wordt
gebruikt, alsbleekmiddel enalseenkrachtigbacteriëndodend middel dat gebruikt
wordt om zowel drinkwater als zwembaden te steriliseren. Maar op een veilige
afstand isozonvangrootbelangvoor onswelzijn.Deozonindestratosfeer boven
onshoofdbeschermthetaardoppervlaktegendeultraviolettestralingvandezondie
andersophetgrootstegedeeltevanhetvastelandopaardehetlevenzouwegvagen.
En ozon is een vorm van zuurstof, het actieve bestanddeel van de lucht die we
inademen, het gasdat essentieelisvoor allevormenvanmenselijk endierlijk leven
op aarde.Het verschilisalleen dat de moleculen vannormale zuurstof ieder twee
atomenbevattenterwijldemoleculenvanozonerdriehebben;datisnethetverschil
tussenlevenendood voor eendierdatmeerdan eenspoortje ozon zou inademen;
maar het is ook de ozon die nauw verbonden was met het ontstaan van leven op
aarde.
Tegenwoordigisdeatmosfeer vandeaardeeenwarmedeken,rijk aanzuurstof,die
devoorwaarden in stand helpthouden dienodig zijn voor hetleven,zoalswij dat
kennen.Dathoeft onsnauwelijks teverbazenomdathetlevenzoalswedatkennen
zoisgeëvolueerd dathetpastbijdeomstandigheden onderdiedekenvanlucht.En
deelvandezorgendieweonsmakennadeontdekkingvanhetgatinde atmosfeer
bovenAntarctica,betrefthetfeitdatdeatmosfeernuzozoukunnenveranderen,dat
er omstandigheden op aarde ontstaan die ons soort van leven nog nooit heeft
meegemaakt.
Voor het gemak delen deatmosferische wetenschappers deatmosfeer op in denkbeeldigelagen.Dezelagenwordenheteenvoudigstebeschrevenaandehandvande
manierwaaropdetemperatuurmetdehoogteverandert,maardegrenzentussendie
lagenzijn nooit zo scherp alsdenamen,diedewetenschappers eraangeven, doen
vermoeden.Inwerkelijkheid zijndiegrenzen altijd meerofmindervaagenzullen
de gassenzich opwaarts enneerwaarts over degrenzenvermengen (figuur 1).
Delucht dichtbij degrond iswarm omdat degrond (enook het oppervlakvande
zee)zelfwarmis.Alshetzonlichtdoordeatmosfeervalt,wordtdiedaarnietdirect
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doorverwarmd(tenminstenietbijdegrond)maarhetwordtgeabsorbeerd doorde
zee,hetlandendevegetatieophetland.Hetwarmeaardoppervlak straaltdanweer
warmte terug naar de ruimte; maar deze buitenwaartse straling heeft veel grotere
golflengten dan het zonlicht en ligt in het infrarode deel van het spectrum. Die
infrarode stralingwordtopzijnwegnaarbuitenwelgedeeltelijk geabsorbeerd door
de atmosfeer bij de grond enmaakt diewarm. Om begrijpelijke redenen staat dit
procesbekend alshetbroeikaseffect. Dieopwarmingneemtafmetdehoogte -hoe
verderverwijderd vanhetwarmeaardoppervlakhoekouderhetwordt-totaaneen
hoogtevanrond 12km,waardetemperatuur ongeveer -60°Cis.Dit 'rond 12km'
iseenbijzondervaaggemiddeldewaarinhetfeitverborgenisdatbovendepolende
afkoeling op8kmstopt,maarbijdeevenaarpasop16km.Delaagvande atmosfeer
onder dezegrenswordt detroposfeer genoemd. De grenszelf heet de tropopauze
endiegeefthetbeginaanvaneenlaagwaarindetemperatuureerstconstantblijft bij
toenemende hoogte,maar dan met dehoogte gaat toenemen.
Totaanongeveer48kmneemtdetemperatuurmetdehoogtetoe,totdatdeluchtop
diehoogte,alisdieergdun,bijnaevenwarmisalsdeluchtopzeeniveau.Dezelaag
vandeatmosfeer, vanevenbeneden 16km tot aan48km,isdestratosfeer enwaar
de temperatuur het hoogst is, ligt de stratopauze. Maar nog eens, in deze
wereldgemiddeldenzijnbelangrijkeregionaleverschillenverborgen.Hoewelhetin
hetkoudste gedeeltevandestratosfeer gemiddeld ongeveer -60°Cis,wordthet 's
winters boven depoolgebieden,wanneer dezon niet opkomt, veelkouder, endat
heeft belangrijke gevolgenvoor de ozonlaag.
Bovendestratopauzewordtdeatmosfeer, doordemesosfeerheen,opnieuwkoeler
tot aaneenhoogtevan 80km envervolgensweerwarmer indethermosfeer, maar
daarzijnnogmaarzoweinigmoleculendathetbegrip'temperatuur'daarallangzijn
alledaagse betekenis verloren heeft. Maar deze lagen boven de stratosfeer spelen
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nauwelijks meer eenrolin degeschiedenisvan de ozon enhet gatinde ozonlaag.
De onderste laag van de atmosfeer, de troposfeer, is het gedeelte waarin wij
ademhalen enhet gedeelte waarin het weer optreedt, aangedreven door convectie
('warme lucht gaatomhoog').Hoeweldielaagbetrekkelijk dun is,isde troposfeer
hetdichtstedeelvandeatmosfeer omdatdaardeluchtdoordebovenliggendelagen
wordt samengedrukt. Indetroposfeer bevindtzichdaarom 85%vandemassavan
deatmosfeer,deoverblijvende 15%bevindtzichpraktischallemaalindestratosfeer
- onder eenniveauvanongeveer40km bevindtzich99%vandetotale luchtmassa
van de atmosfeer. De lucht in de stratosfeer is zeer ijl vergeleken met de lucht op
grondniveau.
Maar,integenstellingtotdetroposfeer enondanksdegeringedichtheid, absorbeert
destratosfeer warmtevandezonindevormvanultraviolettestraling.Dat gebeurt
omdat zuurstof die uit de troposfeer doordringt naar boven, zonne-energie opneemt.De zonnestraling maakt detweeatomenvaneenzuumofmolecuul daaruit
los en maakt ze beide vrij om zich te binden aan andere, twee-atomige
zuurstofmoleculen en aldus twee moleculen ozon tevormen. De term 'ozonlaag'
heeftbetrekking opdestratosfeer. Omdat destratosfeer opgroterehoogte warmer
wordt,stijgtdewarmeluchtdaarnietlangerop,omdatbovendeluchtwarmerisdan
beneden energeenconvectiekan optreden.Zoisdestratosfeer dusindeware zin
des woords een deksel op de troposfeer, dat de convectie en het weer onder de
tropopauze houdt.
1.2 De huidige ozonlaag
De ozonlaagdanktzijn bestaanaandezuurstof vandetroposfeer diedaardoor de
levendemateriewordtgeproduceerd,inkleinehoeveelhedennaarbovendoordringt
inde stratosfeer endaar reageert met zonlicht om drie-atomige ozonmoleculen te
vormen.Overdehelehoogtegemiddeldbevatdehuidigeluchtongeveer78procent
stikstof (volume),21procent zuurstof (vrijwel geheelindenormale twee-atomige
vorm), 0,035 procent koolstofdioxide en 1procent argon en sporen van andere
gassen.Zoalswezullenzienishetnietaltijdzogeweest.Maardehuidigeaanwezigheidvanzoveelvrije zuurstof verklaart hoe de ozonlaag instand kan blijven.
Die verklaring hangt samen met de aard van de straling die door de zon wordt
uitgezonden, en met de manier waarop zowel ozon als zuurstof op die straling
reageren(wanneerikdetermzuurstof,zondernadereaanduidinggebruikbedoelik
daardetwee-atomigevormmee).Demeesteenergiewordtdoordezonuitgestraald
in de vorm van geel licht waarvan de golflengten in het bereik van 500 tot 600
nanometers liggen (1 nm is één miljardste van een meter, 10"9m). Het licht dat
zichtbaarisvooronzeogen,ligtinhetbereiktussenrood met760nm,envioletmet
400nm,maarerisnogeenaanzienlijke hoeveelheid zonne-energie dieterweerszijdenvanditbereikwordtuitgezonden,inhetinfrarood enhetultraviolet(UV).Het
isdeultravioletterandvanhetspectrumdieeenrolspeeltbijhetinstandhoudenvan
destratosfeer (fig.2).
De moleculen reageren alle op speciale golflengten van de straling. Voor het
openbreken van een bepaalde moleculaire binding is een specifieke hoeveelheid
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energie nodig en dat is ook het geval bij de binding van de twee atomen in een
zuurstofmolecuul. Menkanzich elektromagnetische straling, zoalshetlichtvande
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Fig.2aSpectrumvandezonnestraling (6000K)endeaardsestraling(255K).Het zichtbare
licht ismetderegenboogkleuren aangegeven
Fig.2bPercentagevandestralingdiegeabsorbeerd wordt tussendeaarde endetopvande
atmosfeer. Aangegeven isbijwelke golflengten diverse stoffen absorberen
(Bron:Ozonlaag,debeschermerbedreigd,T N O Inforeeks,1989,DenHaag)

zon, indenken alspakketjes energie, fotonen genoemd. Zulke fotonen met korte
golflengten (hogerefrequenties) bevattenmeerenergiedandiemetlangere golflengten (lagere frequenties). D eenergie diedoor dezoninhetultraviolette deelvanhet
spectrumwordt uitgezonden, iszwakvergeleken metdeenergiedieindegele band
wordt uitgezonden, in diezindater minder fotonen metultraviolette golflengten
worden uitgezonden.Maar iniedervan deze ultraviolette energiepakketjes zit meer
energie dan in één enkel energiepakketje van het gele licht. Zuurstofmoleculen
reageren bijzonder sterk op golflengten onder 190n m in de ultraviolette band.
Energiepakketjes metdiegolflengten verbreken deband tussendetweeatomen van
een zuurstofmolecuul omdat ieder pakketje meer energie bij zich heeft dan de
energie die de atomen bij elkaar houdt. De reactie die daar het gevolg van is,de
fotolyse, kandoor devolgende vergelijking worden weergegeven:
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o 2 +UV->o + o
In hetvolgende stadium vanhet ozonvormingsproces moet eenander molecuul
aanwezig zijn omalskatalysator optetreden. Gewoonlijk isditeenmolecuulvan
stikstof,hetgrootstebestanddeelvandeatmosfeer,maarhetzouookbijnaelkander
molecuul kunnen zijn, duswekunnen hetMnoemen:
0 +0 2 + M ^ 0 3 +M
Dereactiedieozonproduceert,levertenergieaanhetextramolecuulMdatdaardoor
sneller gaatbewegen. Alsgasmoleculen sneller bewegen betekent dat, dathetgas
warmerwordt.Dusheteffectvandeultraviolettestralingvandezonmetgolflengten
onder 190nm op zuurstofmoleculen vandestratosfeer is,dater ozon gevormd
wordt endestratosfeer wordt verwarmd. Hetmeeste zonne-rUVmet golflengten
onder200nmwordtopdezemaniergeabsorbeerdendatgeldtookvooreendeelvan
destralingtotaanongeveer240nm.Maarzelfsbovendetroposfeergaatdeopbouw
vandeozonindeatmosfeer nietalsmaardooromdatdeozonmoleculen zelf zowel
metzonlicht alsmetanderestoffen reagerenwaardoor zeuiteenvallenentenslotte
weer opnieuw zuurstofmoleculen vormen.
De hoeveelheid energie die in een bepaald gedeelte van de stratosfeer wordt
geabsorbeerd, hangt afvandeaantallen zuurstofmoleculen diedaar aanwezig zijn
omdeultraviolettestralingoptevangen,maarookvandehoeveelheidstralingzelf.
Erzijnonderindestratosfeermeerzuurstofmoleculen;daarisdeluchtminderijlen
dichterbijdetroposfeerwaarzuurstofvandaankomt.Maardeultraviolettestraling
is het sterkste bovenin de stratosfeer, voordat er nog iets van geabsorbeerd is.
Bovendien moet, om ozon tekunnen vormen, eenzuurstofatoom, datdoor het
uiteenvallen vaneenzuurstofmolecuul is ontstaan, nogeenpartner vinden inde
vormvaneenanderzuurstofmolecuul endatisookalweergemakkelijker naarmate
deluchtminderijlis.Erisduseenzekereafwegingdieeropneerkomt datdegrootste
concentratievanozon ergensmiddenindestratosfeer ligttussenongeveer 19en32
kmhoogte.Deze ozonlaagwordtvaakChapman-laaggenoemd,naar de ontdekker
van hetvormingsmechanisme van ozon uitzuurstof.
Als ozon eenmaalisgevormd zalhetgemakkelijker uiteenvallen danzuurstof.De
energie die het ozonmolecuul samenbindt, is kleiner dan de energie die een
zuurstofmolecuulbijelkaarhoudtenhetisvooreenenergiepakketjemeteenlangere
golflengte,maarnoginhetultraviolettedeelvanhetspectrum,betrekkelijk gemakkelijk omeenzuurstofatoom vaneenozonmolecuul aftestoten.Dit langgolvige
ultraviolet, datwel dichter ligt bijdetopvandeenergieuitstraling vandezon, is
overvloediger aanwezig danhetUVmethogere energiedatde zuurstofmoleculen
uiteen laat vallen. Daardoor heeft ozon het dus ergmoeilijk en de enige reden
waarom hetindeatmosfeer voorkomt isdaterzoveelzuurstof aanwezigis, zodat
hetmogelijkisdatdereactiesdieozonproducerenkunnenoptreden.Praktischalle
straling met golflengten tussen 230en 290nm die onze atmosfeer binnenkomt,
wordt door deozonindestratosfeer geabsorbeerd enbereiktnooitdetroposfeer,
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laatstaandegrond;eendeelvandestralingmet golflengten tot350nmwordt ook
geabsorbeerd. Het proces is vrijwel gelijk aan dat waarmee het UV met hogere
energie dezuurstof openbreekt:
o 3 +UV -» O + o 2
Vandevrijezuurstofatomen dieopdezemanierontstaanzullendemeestealsneleen
zuurstofmolecuul tegenkomen en opnieuw ozonmoleculen vormen. Dat heeft
weiniggevolgenvoor dechemievandestratosfeer -maarmenmoetwel bedenken
dat er een absorptie van zonne-energie heeft plaatsgevonden die de stratosfeer
warmer heeft gemaakt; 03 isdan ook een broeikasgas.Maar er zijn ook andere
reacties gaande die de ozon weer terug omzetten in zuurstof. Vrije atomen van
zuurstof,diedoorhet optreden vanultraviolettestralingzijn ontstaankunnen vrij
eenvoudigweer eenozonmolecuul tegenkomen methet resultaat:

O+o 3-»o2+o 2
Eriseenhelefamilie vanscheikundige reactiesvande soort:
N O +0 3 ->N 0 2 + 0 2
N 0 2 + O -» N O + 0 2
die hetzelfde karweitje verrichten met behulp van een katalysator (in dit geval
stikstofoxideNO) dienaafloopvandereactieweerindeatmosfeerterugkeert. Dit
isbelangrijk omdatinzo'nproceséénmolecuulN O steedsopnieuwvelemalende
cycluskandoorlopenwaarbijhetNO-molecuul ozonuitdeluchtverwijdert door
het om tezetteninzuurstof terwijl het zelf onveranderd blijft. Een belangrijkdeel
van deNO indestratosfeerisafkomstig van N20: N20 + O —»2NO, waarbij het
O-atoomafkomstig kanzijnvandefotolysevanN20:N20 +UV-^N2 +O;waarbij
ook dereactieN20 +O —>N2 + 02 mogelijk is. N20 komt van nature voor inde
atmosfeer.Het isvan bacteriële oorsprongenhet vormt via deaanmaak van ozon
doorfotolyse van zuurstof en deafbraak via NO afkomstig van N20 (enmet de
afbraak doorOHbeneden30kmen dooreengeringehoeveelheid Civan natuurlijke
oorsprongboven de30km) eenevenwicht indeaanwezige natuurlijkeconcentratie
ozon. Versterking van deze afbraakcycli doet de balans naar de afbraakkant
doorslaan(ziehoofdstuk 4).
Een soortgelijke seriereacties met chloor (Cl)inplaatsvanN O zou zeer effectief
zijn voorhet opruimen vanozon; maarchloorkomt maarweiniginde stratosfeer
voor-datwastenminstezovoordatweCFK'sindeluchtloslieten.Maarhetisgeen
gemakkelijke zaak om uit te rekenen in hoeverre deze menselijke invloed het
natuurlijk evenwichtzal aantasten.
Ondankshetfeitdatingewikkeldemoleculendoorultravioletlichtindestratosfeer
wordenafgebroken, watdesituatieaanzienlijkvereenvoudigt,moetenchemicimet
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gecompliceerdeberekeningenwerken.Bijhetuitwerkenvandebijzonderhedenvan
de totale ozonbalans (afwegen van verlies door deze processen tegen winst door
fotolyse van zuurstof) moeten zij berekeningen maken van reacties waarbij 50of
meerchemischeverbindingen,50ofmeerdaarmeeverbondenfotolyseprocessenen
misschienwel150chemischekettingreacties betrokken zijn.Menhoeft zicherdus
nauwelijks overteverbazendatzenietprecieskunnenvoorspellenwatdegevolgen
vanverstoringenvanhetnatuurlijk systeemzullenzijn-bijvoorbeeld doortoevoegingvaneenzekerehoeveelheidchloor.Ikzalmehierconcentrerenopeenalgemeen
beeldvandenatuurlijketoestandvandeozonlaagdiegenoegverrassingenbevatdie
eropduidendatheteenwondermaghetendatdechemicionsüberhauptietskunnen
vertellenoverwaterzoukunnengebeuren,wanneerdienatuurlijke toestand wordt
verstoord.
Alsdestratosfeerwordtverstoord,zalhetchemischsysteemeenbepaaldetijdnodig
hebben om z'n evenwicht terug te vinden (of een ander evenwicht in te stellen)
waarbij deinkomende en deuitgaande ozon elkaar opheffen. Maar die benodigde
tijdzelfhangtafvandehoogteindestratosfeer.Hogerdanca.40kmisermisschien
maar een paar minuten nodig om weer een evenwicht tot stand te laten komen,
terwijlditonderca.30kmweleenaantaldagenkankosten.Enop20km hoogtewel
enkele honderden dagen. Omdat de betrokken reacties van de aanwezigheid van
zonlicht afhangen endusdecyclusvandagennachtmoetenvolgen (of trachten te
volgen) betekent dit dat het onderste deel van de stratosfeer, waar een constante
verstoring door interacties met de troposfeer en een toevloed van verse zuurstof
plaatsvindt, inhet geheelnooit echtin evenwicht zalzijn. Deze eigenschapvan de
ozonlaagwordtopdramatischewijzegeïllustreerddoorwaarnemingendieverkregenworden door indeatmosfeer naarboventekijken, endieonslatenziendatde
concentratie vanozon boven onzehoofden 'snachtsinfeite toeneemt,wanneer er
geen energiepakketjes van ultraviolette zonnestraling zijn die de reacties teweeg
kunnen brengen.
Dezeconcentratieswordenmetbehulpvanspectroscopiegemetenwaarbijhetlicht
vandesterren,demaanofdezonzelfwordtgeanalyseerdendedonkerelijneninhet
spectrum, diedoor absorptieinde ozonlaagzijnveroorzaakt, worden opgezocht.
Dergelijke spectroscopische metingen worden uitgevoerd met een zogenaamde
Dobson-spectrofotometer. De intensiteit van deze lijnen geeft aan wat de
ozonconcentratie ineenkolom bovenonzehoofden isendievertoont eennachtelijketoename.Ditkomtwaarschijnlijk doordatophoogtenbovenongeveer40km,
waardeatmosfeersnelopveranderingenreageert,hetalgemeneeffectvandereacties
de ozonmoleculen vernietigt die op eenlagerniveau worden geproduceerd en tot
dezehoogte omhoog zijn gekomen, 'sAvondskomt dezevernietigingbinnen een
paarminutentotstilstand.Maarlager,waarhetalgemeneeffectvandereactiesozon
oplevert,begintdeatmosfeerpaste'merken' datdezonisondergegaanwanneerdie
alweer aan het opkomen is. De hele nacht door komen de enkelvoudige
zuurstofatomen,dieindevorigedagdoorfotolysezijnontstaan, zuurstofmoleculen
tegenenvormen dannieuwe ozonmoleculen.
Door reactieswaarbij zonlicht en zuurstof zijn betrokken,wordt inde stratosfeer
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voortdurendozongeproduceerdenvernietigd.Hetiseenmisverstandwanneermen
daarbijaaneeneindigevoorraaddenkt,zoalsoliedieeensenvooraltijdkanworden
vernietigd of aan een zeepbel die, als hij eenmaal is doorgeprikt, voor altijd
verdwenen is.Wat zou kunnen gebeuren isdathet totaal vandeverzameling van
evenwichtsreacties diedelaagin stand houdt,kan worden verschovenhetzij in de
richtingvanmeer -hetzij inde richting vanminder ozon.De geschiedenisvanhet
ontstaan van leven op aarde toont ons duidelijk hoe verstrekkend de gevolgen
kunnen zijn.
1.3 Zuurstof enleven
Inhetbeginbevattedeatmosfeer vanonzeplaneetinhetgeheelgeenvrije zuurstof.
Toen deplaneet net was gevormd uit een grote hoeveelheid kleinere delen, zoals
planeetjes en meteorieten, die door de zwaartekracht tegen elkaar aan getrokken
werdenentoenversmoltentotéénklompineenbaanronddejongezon,wasernog
helemaal geen dampkring. Er kan alleen maar een deken van gassen zijn ontstaan
door vulkanische activiteit en het ontsnappen van gassen uit de hete steenmassa.
Gevormddoorbotsingeneninslagenwasdejongeplaneetinderdaadheet,netzoals
een meteoorkrater heet is vlak na de inslag van de meteoor. Vrijwel het hele
oppervlakwasbijdeaanvankelijke vulkanische eruptiesbetrokken.Toendeaarde
aandeoppervlakteafkoeldeendoordezwaartekrachteenbeetjeineenkromp,kwam
er in zijn binnenste zwaartekrachtenergie vrij die zich voegde bij de energie
afkomstigvandevannatureaanwezigeradio-actieveelementen.Daardoorbleefhet
binnensteheeteningesmolten toestand.Doornatuurlijke radioactiviteitisdekern
vandeaardezelfsnu nogvloeibaar, meerdanvierduizend miljoen jarenlater.Inal
dieafgelopen4,5miljardjarennadathetzonnestelselontstond,zijnvulkanen,geisers
enanderesoortgelijkeprocessengassenblijvenuitstoten,zijhetinkleinerwordende
hoeveelhedennaarmatedeaardeouderwerd.Watwarendiegassenenwaarzijn ze
allemaal gebleven?
Hetsimpeleantwoordisdateengrootdeelervanwaterdampwasendatvormde,na
afkoeling, de oceanen op aarde. De cijfers die door een aantal deskundigen, die
verschillende vulkanen hebben bestudeerd, worden opgegeven, lopen enigszins
uiteenmaartegenwoordigzijnvulkanischegasseninhetalgemeeneenmengselvan
hoofdzakelijk waterdamp (ongeveer 80procent) enkoolstofdioxide (ongeveer 12
procent) met een behoorlijke hoeveelheid zwaveldioxide (7procent), een beetje
stikstof (1 procent) en sporen van verbindingen die daarmee verwante stoffen
bevattenzoalszwavelwaterstof, ammoniak enmethaan.Erisgeenredenomaante
nemendatdegassendieindevroegegeschiedenisvandeaardewerdenuitgestoten,
belangrijk van dit mengsel afweken en er zijn sterke aanwijzingen dat ze precies
hetzelfdewaren.Hoewelveelhandboeken onsnoglerendatindeeerstedampkring
van onze planeet hoofdzakelijk methaan en ammoniak voorkwamen, wordt dit
tegenwoordigalseenfoutieve veronderstellingbeschouwd dieisgebaseerd op een
niet opgaande vergelijking met Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus, de
reuzeplaneten vanhet zonnestelsel.
Dieplanetenzijnvervandezonverwijderd,hebbeneenenormemassaenzijngeheel
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verschillendvandeaarde.Detweeplaneten dieinzekeropzicht opdeaarde lijken,
zijnonzenaasteburen:Venus(bijnaevengrootalsdeaardemaardichterbijzon)en
Mars (kleiner dan de aarde en verder van de zon). Beide planeten hebben een
dampkringdierijkisaankoolstofdioxide. Venusheeft eensuperdikkedekendiede
warmte zeer goed vasthoudt en die de temperatuur ver boven het kookpunt van
water omhoog heeft doen schieten; Mars heeft een dun laagje atmosfeer met een
zwak broeikaseffect dat niet heeft kunnen voorkomen dat deplaneet bevroor. De
aarde,met eenstikstof-zuurstofdampkring, iseen buitenbeentje. Men begrijpt nu
datditeengevolgisvandeaanwezigheidvanlevende organismenopaarde,waarbij
de aanwezigheid van vloeibaar water en dejuiste afstand tot de zon essentiële
voorwaarden zijn voorhet ontstaanvan leven zoalswij dat kennen.
Venuswasaltijd tewarm omdaar oceanentelatenontstaan enMarsisnu te koud,
hoewel ereens misschien oceanenvanwater opzijn oppervlak zijn geweest.Mars
isbevrorenomdathijverdervandezonafisdanwijenomdat,daarhijkleinerisdan
deaarde,zijnzwaartekrachttekleinisomeenbehoorlijke hoeveelheidluchtvastte
houdendiedeinfrarode uitstraling kontegenhouden.De aardewasenisnetop de
juisteplaats,op dejuiste afstand van dezon, zodat dewaterdamp diehet grootste
bestanddeelvandevulkanische gassenuitmaakt, oceanenvanvloeibaarwater kon
vormen endievloeibare oceanen hebben dekoolstofdioxide efficiënt opgenomen
doorhetvanuitdeluchtoptelossenenhetvastteleggeninsedimentendierijk zijn
aancarbonaten zoals kalksteen.
Waterwasookdesleuteltothetontstaanvanlevenopaarde.Hoeweler aanwijzingenvoor zijn dat ernog binnen eenmiljard jaren nahet ontstaan vandeplaneet al
eencelligevormenvanlevenindeoceanenwaren,verschenendemeercelligevormen
van leven pas ongeveer 600 miljoen jaren geleden, bijna 4 miljard jaren na het
ontstaanvandeaarde;plantaardiglevenophetlandkwampasongeveer420miljoen
jarengeledentevoorschijn.Debewijzenvoordezealgemenebeweringenzijninmijn
boek Genesis te vinden::"De reden waarom dit zo lang duurde, was hoogstwaarschijnlijk dat de atmosfeer zo lang nodig had om een beetje te gaan lijken op zijn
huidigesamenstelling.Zodradeatmosfeerwasgevormd,zouzuurstof indievroege
dampkring kunnen zijn vrijgemaakt door de fotolyse van waterdamp onder de
invloed van de ultraviolette zonnestraling, net zoals zuurstof en waterstof in de
huidigestratosfeervanelkaargescheidenworden.Maarberekeningenlatenziendat
ditproces nooit meer zou kunnenproduceren dan eenduizendstevande zuurstof
dieernu indeluchtzit.Deonvermijdelijke conclusieisdatdezuurstof indelucht
door de werking van levende organismen is ontstaan. Planten hebben, door
fotosynthese, grotehoeveelhedenvandebeschikbare koolstofdioxide, hetdeeldat
nietindezeeënwasopgelost,omgezetinkoolstof enzuurstof.Maarwaar kwamen
delevende organismen, die dat karweihebben uitgevoerd, vandaan?
Totdatdeatmosfeer eenflinkzuurstofaandeel hadontwikkeld,bereiktehetzonneUVdegrondensteriliseerdehetoppervlakvandeaarde.Niemandweetprecieshoe

*John Gribbin "Genesis"New York: Delta; London: Oxford University Press
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leven ontstond, maar alle gegevens wijzen erop dat ultraviolette straling daar een
belangrijkebijdrageinkanhebbengeleverddoordeenergievoorhetomvormenvan
moleculen teverschaffen enchemischeprocessen testimulereninde waterplassen
op het oppervlak van de jonge planeet - plassen die op beeldende wijze oersoep
worden genoemd. Teveelultraviolet zou natuurlijk eenslechte zaak zijn geweest
want dan zouden ingewikkelde moleculen sneller zijn afgebroken dan ze konden
worden opgebouwd. Wanneer erhelemaal geenUV zou zijn geweest dan zouden
dechemischereactiesnietopdevereistemanierzijnverlopen.Ergensmoetdebalans
netgoedzijngeweest.Eénboeiendeveronderstellingisdatdejuisteomstandigheden
alleendaaroptradenwaarongeveer10mwaterbeschikbaarwasombeschermingte
biedentegenhetergsteUV,zodatdeplassenwaarindieoersoepontstond, ongeveer
zodiepmoeten zijn geweest.Maarwat dedetailsookkunnenzijn geweest -enhet
isergonwaarschijnlijk datmendaar ooitzekerheid overzalkrijgen -eenfeitisdat
hetlevenindewaterenvandeaardehouvastkreegenhetmilieubegonteveranderen.
Voor de eerste levensvormen op aarde was zuurstof eenvergif.Het gas reageert
heftigmetanderestoffen -speciaaldesoortstoffen diebelangrijk zijnvoorhetleven
-verbindingendiewaterstof enkoolstof bevatten.Maarhetwasonvermijdelijk dat
het gas werd geproduceerd toen levende organismen koolstofdioxide-moleculen
begonnenaftebreken,metgebruikmakingvandeenergieuitzonlicht,endekoolstof
voordeopbouwvanhun eigencellengingengebruiken.Deallereerste organismen
voeddenzicheenvoudiguitdechemische rijkdommen vandeoersoep,deingewikkeldemoleculenontstondenmetbehulpvanultravioletteenergie.Ditlevensproces
heetfermentatie;hetgaatvandaagnogdoorwanneerorganismenzoalsgisttoegang
krijgentotvoedselmoleculen,zoalssuiker,dieergensanderszijnopgebouwd.Maar
toendevoorraadoersoepuitgeputbegonteraken,oefendeditopdeoorspronkelijke
organismen een evolutionaire druk uit om andere bronnen van energie te gaan
zoeken.Hun antwoord kwamindevormvandefotosynthese waarbijzonlicht uit
het zichtbare deelvan het spectrum wordt genomen, waar dezon het helderste is
(zelfs al is ieder energiepakketje niet zo krachtig als de energiepakketjes van het
ultraviolet) endatzonlicht wordt gebruikt om demoleculen diezenodig hebben,
optebouwen.Dezefotosynthetische activiteitverlooptalsvolgt:2H20 +C02 +hn
—> CH20 +H20 +02 waarbij hn eendeelisvan het zichtbare spectrum.
Sommigevandievroegelevensvormenslotendegevaarlijke,agressievezuurstof die
bijfotosynthese wordt gevormd, opinandereverbindingen. Maar datvoegde een
complicatietoeaanhetlevensproces,eencomplicatiedievoordielevensvormeneen
achterstand betekende tegenover deorganismen dieeenvoudigeenspoortje zuurstof alsafvalindezeeloslieten.Deanalogievanditsoort gedragendehoudingvan
sommige menselijke wezens tegenover onze vervuiling van het tegenwoordige
milieuistevoor dehandliggend omverderuittewerken maarhetgeeft eenaardig
ironisch tintje aande geschiedenis.In het beginhad het kleine beetje zuurstof dat
losgelaten werd, maarweinig invloed op de omgeving. Het reageerde met andere
stoffen en het werd gebonden in geoxideerde oppervlakken van gesteenten. De
fotosynthese werd ongeveer 2,7 miljard jaren geleden 'uitgevonden', en enorme
afzettingenvanijzeroxiden-roestige'rodelagen'-wordengevondeningeologische
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formaties van ongeveer 2,6 miljard jaren oud. Maar er was een grens aan de
hoeveelheid zuurstof die de omgeving kon opnemen, en de zuurstof begon zich
onverbiddelijk indeatmosfeer optehopen.Organismendiezichzelfniettegen zijn
agressieveeigenschappenkondenbeschermen-waaronderookorganismendiezelf
zuurstof uitstootten - werden eenvoudig vergiftigd en stierven uit. Maar andere
floreerden. En toen de zuurstofconcentratie eenmaal ongeveer één procent had
bereikt, kon het leven eenandere truc ontwikkelen - ademhaling.
Bijfermentatievoedenlevendeorganismenzicheenvoudigmetchemischerijkdommen die met andere middelen zijn verschaft. Of dat nu is door de werking van
ultravioletlichtopdeoersoepofdoorfotosynthesediedoorandereorganismen tot
standisgebracht,zewetenhetnietenhetkanzeooknietschelen.Bij fotosynthese
gebruiken levende organismen direct dezonne-energie enscheiden zuurstof afals
eenafvalprodukt. Enbij ademhaling gebruikenlevende organismen deenergiedie
vrijkomtwanneerzuurstofreageertmetdewaterstofdieinorganischeverbindingen
wordtafgesplitst,enwaarbijwatervrijkomtenkoolstofdioxidewordtteruggeleverd
aanhetmilieu. Chemischgezien wordt deademhaling weergegeven doorCH20 +
02 —» C02 +H20. Ademhalingkomtneeropeenlangzamevormvanverbranding
endieverschaft meerenergieendoetditooksnellerdanfotosynthese -endatisde
redenwaarom men geenbomen ziet rondrennen. Maar delevensvormen,zoals de
onzedieopademhalingberusten,kondenzichpasontwikkelentoendelevensvormendiedefotosynthese gebruiken,aanhetwerkbegonnenwarenomdeatmosfeer
van de aarde van een koolstofdioxiderijke in een zuurstofrijke- te veranderen
(natuurlijk hangen we ook afvan defotosynthese vanplanten die onshet voedsel
moetenverschaffen waaruitwedekoolstof krijgen ommetzuurstof inonslichaam
te 'verbranden';zelfsalswevleeseten,etenwetweedehandsplanten).Zonder vrije
zuurstofindeatmosfeerzouademhalingnietmogelijkzijnenhetlevenvandemens
- onder anderen -zou onmogelijk zijn.En zonder zuurstof indeatmosfeer zou er
geenozonlaag zijn,felultraviolet lichtzou tot opde grond doordringen ener zou
voor ons leven geen vooruitzichten zijn om op aarde te blijven bestaan. Volgens
sommigeberekeningen zouzelfsnu aleenbescheidenreductievandeconcentratie
in de ozonlaag ernstige gevolgen kunnen hebben, speciaal, maar niet uitsluitend,
voor mensenmet eenlichte huid.
1.4 Kanker, gewassen envee
In het beginvan dejaren zeventig begonnen mensen buiten de wetenschappelijke
wereld hun oren tespitsen enaandacht teschenken aandeveronderstelde gevaren
VQordeozonlaagtoenhieraanhetbeladenwoord 'kanker'werd gekoppeld.Leven,
en daarbij ook het menselijk leven, is buitengewoon gevoelig voor ultraviolette
stralingmet golflengten tussen ongeveer290nm en320nm -zo gevoeligdat deze
bandvanhetspectrumhetbiologischactiefultravioletwordtgenoemd,ookbekend
alsUV-B.Datis,zoalswehebben gezien,juist datdeelvanhet spectrum waarvan
destratosferische ozon demeeste,maarniet alle,doorvallende straling absorbeert.
UV-B is een klein gedeelte van de zonnestraling die de grond bereikt. Hij is
krachtiger boven in debergenwaar minder ozonmoleculen aanwezig zijn om het
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karweivanhetopruimenvanhetUVteklaren,enindetropenwaardezonmetvolle
kracht omlaagschijnt. Stralingmet golflengten kleiner dan 290,diethans volledig
door de stratosfeer wordt geabsorbeerd, kan nucleïnezuren (RNA en DNA)
verwoestenenookeiwitten,debasismoleculenvoorhetleven;indebandtussen240
nm en290nmspreektmenvanUV-C.Niemand kanmetzekerheidzeggenwatde
gevolgenzoudenzijnwanneerdezestralingtotopdegrondzouworden doorgelaten.MaaromdatUV-Binderdaaddegrondbereikt,opsommigeplaatsensterkerdan
opandere,ishetmogelijk omeenjuistealgemeneregeloptestellenvoorwaterzou
gebeurenwanneerdeintensiteitmeteenpaarprocentzoutoenemen,gewoon door
dehuidigesituatiesopverschillendeplaatsenvandewereldmetelkaartevergelijken.
UV-B verbrandt dehuid, enmensendieaanmeerUV-B zijn blootgesteld hebben
meerkansopbepaaldevormenvanhuidkanker endaartoebehoortookdekwaadaardigemelanoma,diedikwijlsdodelijkis.Doordekankerstatistiekenvanverschillende gebieden metelkaartevergelijken hebben onderzoekers diewerkenvoor de
U.S.EnvironmentalProtectionAgency(EPA),berekenddatvooriedere1procent
afname van de ozonconcentratie in de stratosfeer er elkjaar 4procent meer nietkwaadaardigevormenvanhuidkankerindeVerenigdeStatenzoudenoptreden-dus
nogeens10.000à20.000slachtoffers bovenopdehuidigeaantallen.Diekankerszijn
verontrustend,maarzekunnengewoonlijk chirurgischverwijderd worden zonder
kwade gevolgen. De kwaadaardiger vormen van melanoma zijn minder nauw
gekoppeld aanUV-Bmaarerzijn aanwijzingen dat elke 1 procent toenamevande
stralingdemortaliteitdoordezeziekteookmet1procentzalverhogen.Indejaren
zeventigwasindeVerenigdeStatenhetgemiddeldejaarlijkse optredenvankwaadaardige melanoma ongeveer 4,2 gevallen op iedere 100.000 mensen. Dit is een
bedreigingdie ongeveer net zo grootisalsdievanborstkanker endiewas verantwoordelijk voor 1 procentvanallesterfgevallen door kanker.
Maargeenvandezekankervormenontwikkeltzichonmiddellijk;zevormenzichop
latereleeftijd alshetgevolgvanblootstellingaanUV-Bovereenzekeretijdsduur.De
nuoptredendeblootstellingaanstralinghooptvoordetoekomstigetientallenjaren
problemenop,zowelvoordeindividuenalsvoordemedischeprofessie,enzelfsvoor
levensverzekeringsmaatschappijen.
Inderdaadisindeafgelopendecenniahetvoorkomenvankwaadaardige melanoom
inpraktischallelandentoegenomen.Ditisvermoedelijk hetgevolgvanveranderde
gewoonten,zowelindezin datmoderne kleren groteredelenvanonslichaam aan
dezonblootstellen,alsdeneigingdiedemensentegenwoordighebbenommeertijd
aanzonnebaden tebesteden.VoorVictoriaansedameszoudateen onbegrijpelijke
gedachtezijnwant diecultiveerdenjuist eenbleek eninteressant uiterlijk alsteken
dat zenietvoorhun bestaanhoefden tezwoegen.Men moet bovendien bedenken
dat de mensen tegenwoordig langer leven onder andere omdat allerleid ziekten
overwonnen zijn. De kans dat sluimerende ziekten zich op de oude(re) dag
openbaren,wordtdusgroter.Indenegentiendeeeuwwarendezwoegersinhetveld
waarschijnlijk al lang aan iets anders dood gegaan voordat ze de leeftijd hadden
bereikt waarop de kwaadaardige melanoom zich manifesteert. Tegenwoordig is
echterhetuitdezonblijvenniethetvolledigeantwoord opdevraaghoetehandelen

1.4 KANKER, GEWASSEN EN VEE

O M HET BEHOUD VAN DE OZONLAAG

indienwatmeerUV-Bdegrondzalbereikenindetoekomst.Erzijnstudieswaaruit
volgt dat dezevormen van kanker meer voorkomen onder mensen die een leven
binnenshuis leiden maar die zo nu en dan over korte perioden aan intense UV-B
wordenblootgesteld,zoalskantoorwerkersdieelkjaarnaarhetzuidenvliegenvoor
hunvakantie.Eenbruine kleur over hethelejaar schijnt ten minste enige beschermingtegen deschadelijke straling tebieden -en dat iseenschrale troost alsje een
kantoorwerker bent.Maar alsgevolgvaneentoegenomen blootstelling aanUV-B
wordt huidkanker tegenwoordig beschouwd als één van de vele risico's voor de
menselijkegezondheid.Huidkanker iseenvan demeestvoorkomende vormen van
kanker bijblanken. De meestvoorkomende vorm behoort totde huidcarconomen,
dieinderdaadsterkgekoppeldismet UV-B belasting, maarrelatiefnietzo dodelijk
is.Demeestlevensbedreigendevorm ishetmelanoom (kankervan depigmentéeHen),
waarvoor eenergonzekere relatiemet UV-B geldt.Destralingonderdrukt ookde
activiteitvanhetmenselijkimmuunsysteem,hetnatuurlijk afweermechanisme van
het lichaam. Eén van de gevolgen zou zijn dat tumoren gemakkelijker groeien
zonderdathetlichaammetsuccesterugvecht.VolgenseenEPA-rapportdatin1987
werdgepubliceerdmoetmenooktotdegevolgenrekenendaterwaarschijnlijk meer
infectieszullenoptredendoorhetherpesvirus(hepatitis)endoorparasietenveroorzaakteinfectiesvandehuid.Andersdanhetprobleemvandehuidkanker,daterger
is voor mensen met een blanke huid, zijn dit problemen waar mensen met alle
huidskleurenmeetemakenkrijgen.NiemandheeftnogingetallenkunnenuitdrukkenhoedezeproblementoenemenbijelkprocenttoenamevandehoeveelheidUVBdiedegrond bereikt.MaarinnogeenanderestudiebeweertSidneyLermanvan
deEmoryUniversityinAtlanta,Georgia,dat1procentafnamevandehoeveelheid
ozon boven onshoofd hetaantalslachtoffers vanstaarindeVerenigde Staten met
25.000 zou doen toenemen. De boodschap van al deze studies is dezelfde - de
menselijke gezondheid zal eronder lijden alsde ozonlaagwordt aangetast.
Hoe staathetmetdierenenplanten?Demeesteplantenzijn eenvoudignognietop
degevolgenvaneentoenamevanUV-Bonderzocht,maarvande200waarbij datwei
isgedaan,vertoonde tweederde op zijn minst enige gevoeligheid. Soja, éénvan de
belangrijkste moderne landbouwgewassen, brengt 25procent minder op wanneer
het UV-B met 25 procent toeneemt. In de oceanen schijnt het fytoplankton, de
kleinedrijvendeorganismendieaandebasisvandevoedselketenstaan,ooktelijden
onder een toenemende blootstelling aan UV-B, en van het larvestadium van
sommigevissenisbekenddathetgevoeligisvoorstraling.Vissendienucommercieel
wordengevangen,zoudenkunnenwordengeschaadwaardoor eenextrabeperking
aandevoedselvoorradenvoordegroeiendewereldbevolkingzouwordenopgelegd.
Zelfsdefavorietvandemilieubeweging,dewalvis,zouingevaarkomenwanneerhet
krillwaarvanhijleeft, ongunstig zouworden beïnvloed door eentoenemend UVB.Watdedierenbetreft heeftonderzoekalvastgestelddathetveetelijdenheeftvan
eentoenamevandekwalendiebekend staanals 'cancereye' en 'pink eye' wanneer
zeaanmeerUV-Bworden blootgesteld; naar degevolgenvoor dewildedieren en
denatuurlijke begroeiingvandeaardekan mennu alleennog maar raden.
HoeweldegevolgenvaneenaanzienlijketoenamevanUV-Bduidelijknegatief zijn,
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kanhet ermisschien oplijken dat erweinig of geenredenvoor bezorgdheid isals
natuurlijkefluctuatiesdeconcentratievanozonbelangrijkkunnenlatenveranderen
vanmaandopmaandofvanjaaropjaar(ofdatvanhetenetientaljarenophetandere)
enalsertussen depolen endeequator algroteverschillen zijn inblootstelling aan
UV-B. Hoe groot moet een verandering zijn om significant te worden? Zo is
bijvoorbeeld bovenPhiladelphiadehoeveelheid UV-Bdie 'szomers binnenkomt,
zesmaalzogrootalsindewinter.Maarkalmafwachten iszekermisplaatst!Indien
degemiddeldeozonconcentratiemetéénoftweeprocentzouafnemenzoudatzelfs
niet ontdekt kunnenworden tegen de 'ruis' vandenatuurlijke fluctuaties, maar er
zoutochnogaltijdeentoenamevanhetgemiddeldeUV-Bzijndiegedurendelange
tijdiedereplekopaardezoubereiken.Alsuernietvanovertuigdbentdatditeriets
toedoet,moetueenskijkennaareensoortgelijke veranderingvande temperatuur.
Eenveranderingvan3,5°Cvandagtotdagoftussendagennachtisheelgewoonnietsomuoveroptewinden.Maareenverschuivingvan3,5°Cvandegemiddelde
temperatuuropdewereld,inéénrichtingzouonsineenvolledigeijstijd latenonder
gaan, of in de andere richting, de ijskappen aan de polen laten smelten waardoor
steden alsNew York, London enLeningrad onder zouden lopen.
Dezelfdesoortvananalogiekanonsookduidelijkmakenwatderegionalebetekenis
vandeafbraak vandeozonkan zijn. De gemiddelde'jaartemperatuur in Houston,
bijvoorbeeld,isongeveer21°CeninChicagoongeveer10°C.Inbeidestedenwonen
mensen en die houden het redelijk goed uit. Sommigen geven er misschien de
voorkeur aan omvanHouston naar Chicago teverhuizen omdat de temperatuur
daargemiddeld 11 °Clageris.Alszedatdoengaathetlevengewoondoor.Maarhet
zou heel wat anders zijn wanneer de hele wereld 11°C zou afkoelen"'. En zelfs
wanneer er grote natuurlijke fluctuaties in de ozonconcentratie optreden zou een
verlagingvandegemiddeldeconcentratiebetekenendatermeerUV-Bhetaardoppervlak zou bereiken dan enighierlevend organisme ooitheeft ondergaan; endat
zouoptredenalshetmomentvandegrootsteneerwaartsefluctuatieinhetvoortdurend patroonvanveranderingen zou zijn bereikt.
Dus de ozonlaag, een giftige laagrondom de aarde,staat in nauw verband met de
aanwezigheidvanlevenopaarde.Datisvooronsvanpersoonlijk belang,maarhet
is ook een teken van leven, een proclamatie in het heelal dat de aarde, onder alle
planeten vanons zonnestelsel,hetleven huisvest.
Vooronsisvuurietswatwevanzelfsprekend vinden.Maarinhetheleuniversumis
eenplaneetdieeenatmosfeerheeft diezorijkisaaneenagressievestof alszuurstof,
datverbrandingvrijaanhetoppervlakkanoptreden,eenzeerafwijkend verschijnsel.
Denatuurlijke toestandvaneenchemischsysteemdataanzichzelfisovergelaten,is
datmenallemogelijkereactieszichzietvoltrekken,waarbijdeactieveingrediënten
in stabiele verbindingen opgesloten worden. Gassen zoals koolstofdioxide zijn

* Ik heb deze temperatuuranalogieën ontleend aan 'The Ozone War' waarin het verhaal van de
strijd over de ozon in begin en midden van dejaren zeventig wordt verteld. Dotto L., H. Schiff
'The Ozone War' New York: Doubleday, 1978.
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inderdaad stabiel en reageren niet krachtig met de meeste andere stoffen. Een
intelligentvreemd schepseldat ons zonnestelsel bezoekt, zou vanveraf de dampkringenvanVenusenMarskunnenonderzoeken,opmerkendatzeinhoofdzaakuit
koolstofdioxidebestaanenconcluderendathetstabielesystemenzijnwaarnietveel
aandehandis.Maardezelfdeafstandsobservatiesvandeaardezoudeneenatmosfeer
laten zien die rijk is aan zuurstof, dat door chemische reacties hoort te worden
opgesloten,ennogsporenbevatvanhetzelfsnogagressievereozon.Zo'n atmosfeer
ischemischonstabiel,dusineenofanderedynamischebalanstoestand,maarnietin
een stabiel evenwicht. Het zou een voor de hand liggende plaats zijn om eens te
kijken naar deinteressante biologische processen diezichdaar afspelen.
De biosfeer, waartoe dit merkwaardige fenomeen van een chemischonstabiele
atmosfeer behoort,endievoor het leven noodzakelijk is,ermee samenhangt,jaer
wellicht doorwordt bepaald, wordt wel aangeduid met de term "Gaia" (Moeder
Aarde), eenzichzelf regulerendsysteem, dathiernanogterspfake zal komen.
Enhoeveelozonziterindiekritiekelaag,dieonsbeschermttegeneenonaangename,
of dodelijke, blootstelling aanultraviolette zonnestraling? In delaagvan deatmosfeertussen14,5en48km,uitgedruktindehoogten,dusmeerdantweemaalzodik
alsdetroposfeerwaarinweleven-zalongeveervierofvijfmiljardtonozonaanwezig
zijn.Alsaldat gasomlaagkonworden gebracht naarhet zeeniveau en gelijkmatig
overdeheleaardbolzouwordenverdeeld,danzouhetgewichtvandeatmosfeerhet
inelkaardrukkentoteenlaagjevanmaarongeveer2à3mmdikte.Datlijktnieterg
veelgasomzo'n belangrijke taaktevervullen.Maardediktevandehele atmosfeer
vandeaardeis,vergelekenmetdegroottevanonzeplaneet,nietmeerdandedikte
vaneenappelschilvergelekenmetdeafmetingvandeappel.Indegeïndustrialiseerde
wereldiseenreisvan16kmnauwelijksvanenigebetekenis.Sommigemensenleggen
dagelijks veel grotere afstanden af naar hun werk en terug, terwijl anderen een
wandeltochtvan16kmophetweekendzienalseenmooiegelegenheidomdebenen
testrekkenenvanhetlandschaptegenieten.Maarom16kmrechtomhoogtegaan
isgroottechnischvernuft nodig(datisdehoogtewaaropdeConcordevliegt)endat
brengt ons in het onderste deelvan de stratosfeer die zichzelf aan de rand van de
ruimte bevindt. De mensen hebben zich pas gerealiseerd dat er een menselijke
bedreigingvandeozonlaagzoukunnenbestaanmetalleswat daaraanvastzit, toen
deruimtetechnologiewasgevorderdtothetpuntwaaropheternaaruitgingziendat
vluchtentot zulkeontzagwekkende hoogten eenmogelijke routinezaak begonnen
teworden.
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2.1 Eensupersonisch dwaalspoor?
De Concorde -het Engels-Franse supersonische transportvliegtuig (SST)- wordt
dikwijlsbeschouwdalseensoortwitteolifant.Erzijnmaarweinigvangebouwden
zewordenalleenmaargebruiktdoordenationaleluchtvaartmaatschappijenvande
landen die de Concorde hebben ontwikkeld. Alleen wanneer men de enorme
ontwikkelingskosten afschrijft endoet of dienooit zijn betaald endan alleenmaar
kijktnaarwathetkostomhetinbedrijf tehouden,zoumenkunnenzeggendathet
zijn geldopbrengt.Maargezieninhetkadervanhetzichontwikkelende begripdat
doormenselijke activiteitschadeaandeozonlaagkanwordenaangebracht,lijkthet
ermeeropdatdeConcordeeensupersonischdwaalspoorheeft getrokken.Het feit
dat men bezigwas om ditvliegtuig teontwikkelen endat er eenmogelijkheid was
dat er ook nog een concurrerende Amerikaanse SSTzou worden gebouwd, was
aanleidingtothetmakenvanberekeningen.Dezewezeneropdaternstigeschadeaan
deozonlaagzoukunnenwordenaangerichtwanneerermaargenoegvliegtuigenvan
ditsoortopeenhoogtevan16kmenmeerzoudengaanvliegen.Latereberekeningen
lietenziendatdeschadelijkegevolgennietzoergzoudenzijnalseerstwerdgevreesd
en toen er maar zo weinig SST's in bedrijf werden genomen is dit bijzondere
probleem uit zichzelf alverdwenen.
Maardeaandeordegesteldezakenkwamennutersprakeindebrederecontextvan
degevolgenvanmenselijkeactiviteitenvoordeozonlaag-enerisaltijdhetrisicodat
eentoekomstige regeringindeverleidingzou komen omdeontwikkelingvaneen
vlootvansuperSST'sgoedtekeuren.Erzijninderdaadaltekenendiedaaropwijzen
enerwordtzowelindeVerenigdeStatenalsinEuropagesprokenoverhypersonische
vliegtuigen.Dezezoudenalsnormalevliegtuigenstartenomdanineenbaanomde
aardeterechttekomennetzoalseenruimteveer(space-shuttle).Ookhetruimteveer
zelf zou, alsdat ooitveelvuldig genoegzou worden gebruikt, op z'n weg door de
stratosfeer aanzienlijke hoeveelheden ozon kunnen vernietigen. Er is dus geen
enkeleredenomdezakenmaarophunbelooptelaten,integendeel,erisallereden
om de bijzonderheden van het eerste ozondebat nauwkeurig na te gaan als een
waarschuwingvoor de toekomst.
2.2 Wekomen vliegend in moeilijkheden
Het ozondebat begonmethetwerkvanJamesMcDonald vandeUniversiteit van
Arizona.Op verzoekvandeU.S.NationalAcademy ofSciences(NAS)voerde hij
in dejaren zestig eenonderzoek uitnaar de gevolgen diedeSST'svoor het milieu
zoudenkunnenhebben.Indietijdhaddenmensendiezichzorgen maaktenbijhet
vooruitzicht van groteaantallenvliegtuigen indestratosfeer, erop gewezen dater
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eenmogelijkheidbestonddatdewaterdampdiedoorhetvliegtuigwordtuitgestoten
(eenvandeuitlaatgassenvandemotoren),grotecondensatiesporen enwolkenvan
fijne ijskristallen zoukunnen opleverendiemaarlangzaamzouden oplossenenhet
klimaatopaardezoudenkunnenveranderendoordezonnewarmteterugtekaatsen,
voordat die in de troposfeer zou kunnen doordringen. McDonald was lid van de
groepdiezichbinnendeAcademymetweers-enklimaat-veranderingenbezighield,
en een expert op het gebied van ijskristallen in de atmosfeer. Zijn berekeningen
toonden aandat dit gevreesde klimato-logische gevolgvan eenvlootvanSST's in
feite geen serieus probleem zou opleveren en die conclusies werden in 1966
gepubliceerd.
Hetwastegenheteindevan dejarenzestigdathetwerk aande Concorde (en zijn
gelijksoortige Russische 'kopie',deTupulev 144)begon op teschieten endat ook
Boeingbezigwasmetz'nplannenvoor eenverbeterdeAmerikaanseSSTdiehoger
ensnellerdandeConcordezoukunnenvliegenendiemeerpassagierszou kunnen
meenemen(dieSSTwerdde2707genoemd).DeAcademyvroegtoenaanMcDonald
om nog eens te kijken naar de manier waarop zulke SST's de stratosfeer zouden
kunnen beïnvloeden en toen hij daarmee bezigwas besefte hij dat ditvliegtuig in
principe de ozonlaag zou kunnen vernielen.
De manierwaarop eenvliegtuigdeozonlaagzou kunnen aantastenisin algemene
zingemakkelijkintezienmaarhetismoeilijkomdieaantastingpreciesteberekenen.
Elkemachinediegrotehoeveelhedenluchtopzuigtendaaruitdezuurstof gebruikt
ombrandstof bijhogetemperaturen teverbrandenproduceertinzijn uitlaatgassen
ook stikstofoxide -per slot is stikstof verreweg het grootste bestanddeel van de
atmosfeer. De groep oxidesvanstikstof wordt door deatmosferisch chemici N O x
genoemd endaartoebehorendiversestoffen; deeenvoudigste,stikstofoxide (NO),
ruimt, zoalswehebben gezien,deozon zeer efficiënt op enook andereoxidesvan
stikstof spelen eenrolin dereacties dieozon uitdestratosfeer verwijderen. Uit de
brandstof zelf produceren de motoren ook oxides van waterstof, water daarbij
inbegrepen,diedoor dechemicimetH O j worden aangeduid.Waterzelfvernietigt
geenozon, maar hethydroxylradicaal H O doet datwel,door eensoortgelijk stel
reactiesalsdiewaarbij N O betrokken is.McDonald waszelfnietzo bezorgd over
deeffectenvanNOx opdestratosfeer, maarhijbegonerzichzorgenovertemaken
datHOx ernstige gevolgenvoor deozonlaagzou kunnen hebben.
De basisreactiesdiedeaantasting van ozon typeren,zijn devolgende:

x+o3-*xo +o2
xo + o-*x+o2
Hierbij staatX voorNO, Cl,Br, OHofH. De reactieszijn katalytischinX, d.w.z.
dat X na afbraak van een molecuul 03 weer opnieuw beschikbaarkomt om een
volgend O3-molecuulaf te breken.
In 1970leekhetersterkopdatdeSST'salseenbelangrijk transportmiddel,speciaal
opdegrootsteNoord-Atlantischeroutezoudenwordeningezet.Demensenvande
vliegtuigindustriesprakeneroverdatereenvlootvan800SST'stussen1985en1990
inbedrijf zoukomen.ToenMcDonald dataantalinzijnberekeningbetrok kwam
hijtotdeconclusiedatzo'nluchtvlooteen4procentdalingvandeozonconcentratie
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indestratosfeer totgevolgzouhebben.Toenhijmetdezeconclusiekwam,weeshij
eropdat1procentdalingvandeozonconcentraties eenjaarlijksetoenamevan5000
tot 10.000gevallenvanhuidkanker alsgevolgzouhebben,alleenalindeVerenigde
Staten -niet een totaal van 5000 tot 10.000 gevallen, maar elk jaar zoveel nieuwe
gevallen.Zeerbezorgd alshijwasoverdezeontdekkingvanhetverband tussenhet
vliegenmetSST'senkanker,rapporteerdeMcDonaldvooreind1970zijnconclusies
zowelbijdeAcademyalsbijdeDepartmentofTransportation.Inmaart1971sprak
hijinhet openbaar zijn bezorgdheid uittoenhij optrad alsgetuige-deskundige bij
hoorzittingenvanhetCongressovereenwetsontwerp betreffende het voortzetten
vandefinanciële steun aanhetBoeingSST-project. Zijn optreden was emotioneel
ensomsmoeilijktevolgenenwaarnemersmelddendathijdeschijnwektedathijde
SSTwildebestrijden inplaatsvaneenvoudigdewetenschappelijke feiten televeren
en die voor zichzelf te laten spreken. McDonald maakte geen vrienden op die
hoorzittingmaarhetprobleemwasnu aandedaggetredenenhetwerd algauwhet
onderwerp vanbrederewetenschappelijke discussies.
Infeite hadden alandere onderzoekers vóór McDonald berekeningen betreffende
degevolgenvanzowelH O ï alsN O opdestratosfeergepubliceerd,maardiehadden
niet zo'n algemene belangstelling gekregen. De oxides van waterstof en stikstof
komen allebeivannatureinhetmilieuvoor enzehadden alvoordat deSSTop het
toneelverscheendebelangstellingvanwetenschappers diedestratosfeer bestudeerden.JohnHampson,eenEngelsmandieinCanadawerkte,hadhetHC^-probleem
aangepakt en ook Halstead Harrison, eenonderzoeker van Boeingpubliceerde in
november 1970cijfers diemetdievanMcDonald overeenkwamen, maar Harrison
had daaruit geen alarmerende conclusies getrokken. Ook al in 1970 wees Paul
Crutzen, een in Nederland geboren onderzoeker die in verschillende landen
gewerktheeft, ophetbelangvankatalytischekettingreactieswaarNO^bij betrokken is (hij legde zelfs de schakel met SST's), erop wijzende dat de voorgenomen
luchtvlootevenveelNOx indestratosfeer zoubrengenalsdenatuurlijke processen
nu aldoen.Maarhijwastoennogeenjongeonderzoeker, oorspronkelijk opgeleid
alsmeteoroloog ennietalschemicus,dienogwatterug-houdend wasmethetvoor
hetwetenschappelijk forum brengen vanz'n ideeën.Hij kreegniet de gelegenheid
omtegetuigenvooreenhoorzittingvanhetCongressen,watergbelangrijkwas,hij
deed niet de stap die McDonald maakte door de ozonafname met kanker te
verbinden.
IndetijddatMcDonaldvanzichliethorenwasereengroepdiedoordeDepartment
ofCommerceTechnicalAdvisoryBoardwasingesteld,bezigdewetenschappelijke
gegevens over de gevolgen die de voorgestelde SSTluchtvloot op het milieu zou
kunnenhebben,teverzamelen.Hoewelinhetbegin destratosferische chemieniet
éénvandebelangrijksteonderwerpenvoordegroepwas,wasdaarweleenchemicus
bij,JoeHirschfelder vandeUniversityofWisconsin,diedeandereledenertoewist
tebrengeneenwetenschappelijke bijeenkomst overditonderwerp tebeleggen.Die
werdop18en19maart1971 teBoulder,Coloradogehoudenendaarwashetdathet
mogelijkebelangvanN O .inSST-uitlaatgassenvoorheteerstruimeaandachtkreeg.
De doorbraak kwam van Harold Johnston van de University of California te
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Berkeley,diehetprobleemvandefotochemischesmogbijdegrondhadbestudeerd,
waarN O inderdaadeenrolspeeltbijdeproduktievanozon.McDonaldhadopde
eerste dagvan debijeenkomst zijn berekeningen over H O gepresenteerd enwas
daaropenlijkuitgescholdendoorhetgehooromdathijindediscussieskanker erbij
gehaaldhad.Hoewel zijnwerknuwordt gewaardeerd enerkendheeft McDonald
het gedurende het begin van 1971 zwaar te verduren gehad van de leden van het
Congress, de pers en zijn collega-wetenschappers. Zijn werk aan ozon werd op
dezelfde manierbeoordeeld alszijn belangstellingvoorUFO's waaralgemeen om
gelachen werd, zelfs al was het enige wat hij zei dat de berichten over UFO's
wetenschappelijkmoestenwordenonderzochtomvasttestellenofdaarwelietsof
nietsaandehandwas.Diezomerpleegdehijzelfmoord, maarerisgeenbewijs dat
diehet gevolgwasvan zijn betrokkenheid bijde strijd over de ozon.
Op de tweede dag van de bijeenkomst presenteerde Johnston een gedetailleerde
chemischeanalysevandeNO%indestratosfeer -hijwas zichtoennietbewustvan
het werk dat Crutzen daaraan het jaar daarvoor had gedaan- en hij kwam tot de
conclusie dat, hoewel er nog veel onzekerheden waren, de activiteiten van een
luchtvlootvan500SST'sintweejaartijdsdeozonconcentratieindestratosfeer met
tenminste 10procent enmisschienveelmeer zouverlagen.In dediscussies die op
zijnofficiëlevoordrachtvolgdenwarenzijncollega'shet,zijhetmetenigeaarzeling,
methemeensdathijeenaspectvandemanierwaaropdeSST-uitstootdestratosferische
chemiezoukunnenbeïnvloeden,ophetspoorwasgekomendatweleensernstigzou
kunnen zijn en tot nu toe was verwaarloosd. Hoofdzakelijk op grond van deze
bijeenkomstinBoulderrapporteerdedegroepaandeministervanhandeldataande
SSTgeenverklaringvanonschadelijkheidvoorhetmilieukonwordenuitgereikten
dat meer onderzoek van de chemie van de stratosfeer nodig zou zijn voordat het
mogelijk zou zijn "omuittemakenofeengroot aantalvluchtenvan supersonische
vliegtuigen al of niet een reëel gevaar voor het milieu van de mensheid zou
opleveren"""
HetSST-projeetwasalinfinanciëlemoeilijkhedenenhetstondophetpuntomdoor
het Congress te worden gestopt. Boeing kreegnooit het geldwaarom ze hadden
gevraagdenwatheninstaathadmoetenstellenomtweeprototypesvanhetnieuwe
vliegtuig te bouwen. De schrik door het gelegde verband tussen SST's, ozon en
huidkankerwasgeenbeslissendefactor;eigenlijkwerddebeslissinginhoofdzaakop
economische gronden genomen. Maar die schrik over de kanker bereikte wel de
koppenvan dekranten enmaakteaanhetbredepubliek dekwetsbaarheid van de
ozonlaagduidelijk.Hijzettebovendientenminsteeenpaarwetenschappersaanhet
werkomnauwkeurigerdanooittevorendestratosferischechemieteonderzoeken
endaarbijvasttestellenwelkereactiesbelangrijkzijn(enhoesneldieindestratosfeer
verlopen) en welke kunnen worden verwaarloosd. Dat onderzoek is een heel
moeilijkproces,waarveelurenrekenwerkopmodernecomputersmeezijngemoeid
enwaarbijhetgaatomeengrotevaardigheidbijhetmetenvandesnelheidwaarmee

* aangehaald uit Dotto en Schiff, The Ozone War, New York, Doubleday (1978).
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chemischestoffen onderverschillendeomstandighedeninhetlaboratoriumreageren.Metbeterecomputers enbeterescheikundewashetzeker datmetdejarende
getallen die uit die berekeningen tevoorschijn komen, zouden veranderen, maar
hopelijk zouden zesteedsbeter worden.
De zaakkwam inaugustus 1971echtinbeweging, toenJohnstons' berekeningen,
zoals ze ook altijdens de Boulder-bijeenkomst waren gepresenteerd, in het tijdschriftSciencewerdengepubliceerd.Daarbijwerddehelewetenschappelijkewereld
eropgewezendathetwerkelijkeprobleemvanhetvliegenvanSST'sindestratosfeer
nietdeuitstootvanHOx maardievanNOx was.Dedefinitieve uitspraak over dit
punt, inhetlichtvandebeschikbare chemischekennis,kwam in 1974alsresultaat
van een driejarig onderzoeksprogramma, waarbij een duizend wetenschappers
warenbetrokkenendat21 miljoendollarheeftgekost.Ditprogramma,datdoorhet
ClimaticImpactAssessmentProgram(CIAP)wasgeorganiseerd,steldevastdateen
vloot van 500 Boeing 2707's die zeven of acht uur per dag in de stratosfeer zou
vliegen,daarbijpervliegtuigongeveer ééndeelstikstofoxide op72delen gebruikte
brandstof uitstotend, een verlaging van ongeveer 15 procent in de totale
ozonconcentratievandestratosfeer vanhetnoordelijk halfrond teweegzou brengen.Zelfszouerinhetzuidelijkhalfrond nogeenverlagingvan8procent optreden,
hoeweldaarmaarweinigSST'szoudenvliegen.Johnstonhadgelijkeninzekerezin
werdookMcDonald gerehabiliteerd (hoewelhijwatbetreft debetekenisvan H O
geengelijkhad)doordegevolgtrekkinginhetCIAP-rapportdatiedereBoeing2707
diein bedrijf zouworden gesteld, eentoename van enige honderden gevallenvan
huidkanker perjaarentenslotteverschillende doden tot gevolgzouhebben. Maar
dat was tegen het midden van de jaren zeventig een vrijwel academische kwestie
geworden omdat niet teverwachten was dat zulkevloten SST'sin bedrijf zouden
wordengesteldenomdatertalvanandereredenenwarenvoorbezorgdheidoverde
ozonlaag. Hoewel de discussies in de strijd over het al of niet verlenen van
landingsrechtenvoordeConcordeinNoord-Amerikatelkensweeroplaaiden,was
de kwestie van de SST's tegen het eind van de jaren zeventig in de publieke
belangstellingvoor hetmilieu alsterk op de achtergrond geraakt.
Wanneerhetpubliekzichnogsteedszorgenzouhebbengemaaktoverdegevolgen
vanSST'svoordeozondanzoudatzeerverbaasdhebbengestaanenerheelweinig
van hebben begrepen toen verbeterde berekeningen (betere chemie en betere
computermodellen) in 1977aangavendatdebestaande ontwerpenvandezevliegtuigen tenslotte toch weinig gevolgen voor de stratosfeer zouden hebben. Deze
verandering was het gevolg van het feit dat de nieuwe berekeningen een andere
hoogteindeatmosfeeraangavenwaaropdereactiesmetN O nietmeerdeaanmaak
van ozon begunstigen zoals zedatinde smoglagen doen, maar overgaannaar een
vernietigingvanozon,zoalszedatindestratosfeer doenwaarheelandere omstandigheden aanwezigzijn (enwaar ozon aanwezigisomafgebroken teworden). De
Concordevliegtnogmaarnetindeonderstelagenvandestratosfeer opeenhoogte
vanongeveer 15km.Devroegereberekeningenhadden,wat degevolgenvan N O x
betreft,hetomslagpunttussenaanmaakenvernietigingvanozonopongeveer10km
gelegd,zodatdeuitstootvandeConcorderuimbinnendezonevandevernietiging
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terechtzouzijngekomen.Delateregetallenbepaaldendepositievanhetomslagpunt
aandeonderkantvandestratosfeer zelf,zodatmennu deNO x opdehoogtenvan
deConcordemaaralseenkleinebedreigingvoordeozonbeschouwt.Maartegende
tijd datditwerd ontdektkwam ereenandervoertuig,datnoghoger vliegt,vande
tekenborden af.Hetruimteveer (despace-shuttle)vliegtnu eenmaaldwarsdoor de
stratosfeer enbraaktdaarbijeenenormehoeveelheidgassenuit.Watvoor gevolgen
zou datvoor deozon hebben?
Deplannenvoor eenAmerikaanse vlootvan500supersonischeBoeings2707zijn dus
indejarenzeventig opdeachtergrondgeraaktomdat deeconomischebasisdaarvoor
ontbrak enerbovendien doorCrutzen (1970-1971),Johnston (1971)enlaterdoorde
ClAP (1974)opwasgewezen datdegevolgenvoordeozonlaagaanzienlijk zouden
zijn.
Merkwaardig genoegisdaarin1977blijkbaar,opgrondvan 'beterechemieenbetere
computermodellen' weer eenafzwakkende correctie opgekomen indiezin, dat de
vluchthoogtevan deConcorde,op14"à15km,netnogonderdestratosfeerzouliggen
endaarom tochgeengevaarvoor deozonlaagzou opleveren.
Inmiddels praat men zowel inEngeland enFrankrijk alsinde VerenigdeStaten en
Japan alweer overeenvloot van supersonischevliegtuigen enmen meent dat daar
inhetbeginvan devolgende eeuw eeneconomischebasisvooraanwezig zalzijn. Zo
isin september 1988bij de Universiteit van North Dakota de 'FirstInternational
Conference onHypersonic Flight in the 21st Century' gehouden. Daarbij concludeerdemen ondermeerdatdenieuwe vliegtuigen eengrootdeelvan hun vlucht in
destratosfeer, opzo'n35km hoogte,zouden afleggen.
Met steunvan NASA enhet U.S. Department ofEnergygingenJohnston, Kinnison
enWuebbelsaanhetwerkomdestudiesvandeNO-bedreiging voordestratosferische
ozonlaagtemoderniserenopgrondvandenieuwstechemischeenfysischekennis van
de atmosferischeprocessen.In deJournal of GeophysicalResearch D13 van 20
november 1989meldden zijdatdeuitstootvanverbrandingsgassen,metname NO,
opeenhoogtevan 15km weldegelijk schadeaandeozonlaagtoebrengtendat deze
schademet devlieghoogtezaltoenemen toteenmaximum bijongeveer25km. Dat
is devlieghoogte diemen voor detoekomstige hypersonischevliegtuigen (HSCT =
High Speed Civil Transport) in gedachten heeft. De 'betere chemie en betere
computermodellen' wijzen opeengroterekwetsbaarheid doorNO dan voorheen
werdaangenomen.Deconclusievandeauteursluidtdanookdateengrotevloot van
stratosferische vliegtuigen met de verbrandingstechnologie van de huidige
burgervliegtuigen eensterkeafname van destratosferischeozon zal veroorzaken.
Despreidingvandedoorgerekendesituatieshoudt ookrekeningmetdeplannen van
deNASA ingenieursomvóór1997deNO-uitstoot, bijeenzelfde brandstofverbruik,
met eenfactor 8à 10 omlaag te brengen. Men spreekt zelfs over detheoretische
mogelijkheid voor eenreductiemet eenfactor 100. Maaralzou NASA slageninde
voorgenomen uitstootreductie met een factor 10, dan nog zou de ozonreductie
vergelijkbaarzijnmet dievaneenvoortgezet CFK-gebruïk ophetniveauvan1985.
Men zou dan die ongunstigeinvloed opde ozon alleen nog maar verder kunnen
terugbrengen door lager te vliegen, minder vliegtuigen in te zetten en het
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brandstofverbruik efficiënter te maken.Er isook een aantal punten aangewezen
waarop het inzicht indeatmosferischeeffectenvan denieuwe HSCTnog duidelijk
tekortschiet. Zo geven de thans gebruikte modellen nog geen oplossingvoor de
interactietussendestikstofoxiden endegroepvanhydroxyl- enchloorradicalen. Een
anderbelangrijkpunt isdeinvloedvan deverhoogdeNO-uitstoot opdeheterogene
chemischeprocessen,die zo belangrijk zijn in het Antarctische ozongat. Johnston
vindt dat hiernodigaangewerkt moet worden.
Het is duidelijk datNASA het niet uitgeslotenachtdatnieuwe technische ontwikkelingenenanderzijdsnieuwe inzichten indeatmosferischeprocessendeschattingen
vandeozonaantastingtoteenaanvaardbaremaatzullen terugbrengen.NASA geeft
daaromalindeloopvan1990driemiljoendollaruitaanzo'nvoortgezetatmosferisch
onderzoek. Dit iseenonderdeelvan eenveel meeromvattend 'highspeedresearch
program' dat omstreeks 250 miljoen dollar moet gaan kosten.Johnston acht dit
nieuweatmosferischeonderzoekuiterstzinvol,maarhetbehoeftnietteverbazen
dat
David D. Doniger, eenbelangrijk man bijdeNatural ResourcesDefense Council,
nu al positie kiest in deze ontwikkeling naar een mogelijke nieuwe belangenafweging.Hijstelt,datzelfsdebestmogelijkereductievaneennieuweozonaantasting
deze nietaanvaardbaar maakt: het 'highspeedresearchprogram'kan alleenmaar
narigheid opleveren endaarmee wordt doorNASA alleenmaar geld in het water
gesmeten.
Onlangs meldde Hofmann (1991)datstraalvliegtuigen deozonlaag ooknoglangs
eenandereweg kunnen bedreigen, endatisvia eenvoortgaande toename van het
stratosferisch sulfaatgehalte. Hij laat zien hoe in de jaren tachtig zowel het
brandstofverbruik van destraalvliegtuigenalshet 'achtergrond'-sulfaatgehaltevan
destratosfeermet5%perjaaristoegenomen.Hofmann vond ookaanwijzingen voor
een oorzakelijk verband tussen dit toenemende brandstofverbruik en de
sulfaattoename en ook hij vermeldt dat bij de verwachte verdubbeling van het
luchtverkeer indekomende 15jaren decommerciëleluchtvaart zal doordringen in
destratosfeer. Gebruikt men dangeenzwavelvrije brandstof danzal men ook om
dieredenschadelijkegevolgen voor deozonlaagmoeten verwachten, zoalsdieook
na deuitbarsting van devulkaan El Chichon in 1982 zijn opgetreden.
2.3 Het ruimteveer brengt chloor inde stratosfeer
DeSSTwasaanleidingtot eenbredewetenschappelijke discussieoverdegevolgen
vanmenselijkeactiviteitenopdeozonlaag.Hetruimteveerintroduceerde eennieuw
elementin dediscussie en datwas chloor. Chloor (hoewel niet het chloor van het
ruimteveer) is nu betrokken bij het ontstaan van het 'gat' in de ozonlaag boven
Antarctica,eengatdatnoggroterisdanhetoppervlakvandeVerenigdeStaten.Maar
demanier waarop hetchloor bij dediscussies naarbinnen isgesmokkeld, bijna als
dooreenachterdeurtje,isweleenvandevreemdstekronkelsvanhetheleozonverhaal.
Als het oorspronkelijke voorstel van een ruimteveer voor geregeld gebruik was
doorgegaanzouhetchloorvraagstukinditverbandhelemaalniettevoorschijn zijn
gekomen. Aan het begin van de jaren zeventig gaf NASA de voorkeur aan de
ontwikkelingvaneentweetrapssysteemwaarbijeenruimtevoertuig,tergroottevan
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eenlijnvliegtuigvoordemiddelgroteafstand,opderugvaneenaanjager ter grootte
van een 747 zou worden gezet. Die aanjager zou dan met twaalf raketten zijn
toegerust die door verbranding vanvloeibare waterstof en zuurstof de aan elkaar
gekoppeldevoertuigenvandegrondzoudenmoetenbrengen.Alsdieraketten hun
brandstof zouden hebben opgestookt zou het ruimtevaartuig zich losmaken en
doorvliegen, de ruimte in, daarbij gebruik makende van de eigen met waterstof/
zuurstof gestookteraketten.Zozoudeaanjagerwordenlosgelatenomnaardebasis
terug tevliegenmet behulpvan zijn extra straalmotoren.
Datwaseenambitieusenduurplan.HethaaldehetnietenNASAmoestterugvallen
op een goedkopere tussenoplossing, het gedeeltelijk opnieuw bruikbare
ruimteveersysteem dattegenheteindevandejarenzeventiginbedrijf werd gesteld.
Ditsysteemisinbeginselgelijkaanhetruimtevaartuigvanhetoorspronkelijke plan
maar nu één dat z'n eigen raketmotoren gebruikt met brandstof uit een grote
uitwendige tank, om in z'n baan te komen. Maar om het benodigde gewicht aan
vloeibare zuurstof en vloeibare waterstof van de grond te tillen en het voertuig
genoeg snelheid te geven om in zijn baan tekomen waren er eenpaar extravastebrandstof-raketten nodigdievoor delanceringzijnvastgemaakt aanhet samenstel
van ruimteveer en tank. Het nu zo vertrouwde TV-beeld van een ruimteveer dat
vlammend deluchtingaatvanafCapeCanaveralenhoogdeluchtinvliegtwaardan
detwee gebruikte vaste-brandstof-raketten wordenlosgelaten,ishet resultaat van
dezedoordeeconomieafgedwongentussenoplossing.Diezelfdetussenoplossingis
ook verantwoordelijk voor de aanwezigheid vande uitwendige brandstoftank die
ookdoorhetruimteveerwordtafgeworpen voordathetzijn baanbereikt.Hetwas
eencombinatievanfoutenindievaste-brandstof-opduwers endenabijheid vandie
enormetankmetwaterstofenzuurstof-eenbomdieopontploffenstond-dieleidde
totderampvandeChallengerendiehetruimteveeraandegrondzette.Maardatalles
lagnogverinhetverschiettoenverschillendeindeVSwerkendeteamszichzorgen
begonnentemakenoverdeafvalprodukten diedoorde vaste-brandstof-opduwers
worden uitgestoten terwijl hetruimteveer door destratosfeer omhoog klimt.
Eénvandegassendiebijhetbrandenvandevaste-brandstof-"raketten" vrijkomen
iswaterstofchloride (HCl).Dezeraketten branden totdathetvoertuigallanginde
stratosfeer is,endelegerakethulzenwordenpasdoorhetsamenstelvanruimteveer
entankafgestoten alsereenhoogtevan50kmisbereikt.Debeslissingomdevastebrandstof-opduwers te gebruiken werd in het begin van 1972 genomen en in de
zomervandatjaarhad deNASA eenmilieu-effect-rapportage uitgebracht waarin
metnamewordtvermelddaterHCl zouwordenuitgestoten overdehelewegvan
hetruimteveer,vanaf degrond tot bovenindestratosfeer endatdemeesteHCl in
destratosfeerzouterechtkomen.Dooréénruimtevluchtperweek(deplannenmakers
vandeNASAwarenoptimistischinhetbeginvandejarenzeventig)zou erelkjaar
meerdan5000tonHClindestratosfeerterechtkomen.Maarinditdocumentwerd
verzuimd het verband tussen HCl en ozon teleggen,hoewel erwel tot op zekere
hoogtenaardegevolgenvanHClvoordetroposfeerwerdgekeken(metdeconclusie
dat er geen reëel gevaar voor het milieu aanwezig was). Dit is echt niet zo
verbazingwekkend want deze rapportage werd opgesteld zelfs nog voordat de
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discussiesoverdegevolgenvandeSST'sopdeatmosfeer warenbegonnen;in1972
wasnogniemand bezorgd overdeinvloedvanchloorenchloorverbindingen opde
ozonlaag.Ruimtevaartdeskundigen beseften niet datchlooratomen deozon doeltreffend opruimen en de scheikundigen wisten niet dat de opduwers van het
ruimteveer HCl zouden uitstoten. Aan een team van wetenschappers van de
Universiteit van Michiganwerd opgedragen om na te gaanwelke aspecten van de
invloed op hetmilieu door de oorspronkelijke rapportage overhet hoofd konden
zijn gezien.
TotdatteambehoordenRichardStolarskienRalphCicerone,tweejongeonderzoekers die geen speciale scholing in de scheikunde hadden gehad. (Stolarski was
opgeleid in de fysica en Cicerone in de elektrotechniek), maar die de spannende
ontwikkelingen indestratosferische studies zagenendaaraanwildenmeedoen.Ze
zijn nu ervaren onderzoekers die al sinds 1973 betrokken zijn geweest bij alle
aspecten van de voortdurende discussies over de ozonlaag en die nu belangrijke
bijdragen leveren aandebestudering vanhet gatboven Antarctica. Hun loopbaan
is begonnen met dat NASA-contract dat hun opdroeg om de gevolgen van het
ruimteveer op het milieu na te gaan, - maar het ging in het begin verre van
gemakkelijk. Dotto en Schiffe vertellen hoe de twee nieuwelingen geleidelijk aan
genoeg chemie onder deknie kregen om in te zien dat chloor inde atmosfeer een
gevaar voor ozon zou kunnen opleveren en hoe, zonder dat ze dat wisten, een
dergelijk onderzoek ook in het Palo Alto Research Laboratory werd uitgevoerd
waar aan eenteam,inhet kadervan deCIAP-studie (Climate Impact Assessment
Program), de opdracht was gegeven om in het algemeen de uitlaatgassen van
motoren teonderzoeken. Het PaloAlto-team nam ook deraketten inzijn onderzoekopenhetwasHaroldJohnstondiehenophetbelangvanchloorattentmaakte.
Toen het Michigan team NASA waarschuwde voor de mogelijkheid dat de
uitlaatgassenvanhetruimteveergevaarvoordeozonlaagzoudenkunnenopleveren,
werden zeonder zwaredruk gezetom geenruchtbaarheid aanhunwerk tegeven,
tenminstenietvoordatermeerkonwordenontdektoverdekettingreacties waarbij
chloorbetrokken is.Dithadhetvreemdegevolgdatin 1973opeenbijeenkomst in
Kyoto,Japan,waarexpertsoverdechemievandestratosfeer spraken,Stolarskieen
overzicht gaf van het werk betreffende chloor in de stratosfeer, waarbij hij het
ruimteveer helemaalnietvermelddemaarveronderstelde dathetchloorvanvulkanischeuitbarstingenafkomstigkonzijn.DesondankswerdenCiceroneenStolarski,
toenzijeenvolledigrapportoverhunwerkklaarmaaktenvoorpublikatieinScience,
waarbijzeookspeciaalhetruimteveerprobleemvermeldden,doorNASA opnieuw
on.derdrukgezetenertoegedwongenomhunartikelweerintetrekken.Het artikel
werd in feite door het tijdschrift afgewezen - de deskundige reviewers, die alle
wetenschappelijke artikelen nauwkeurig nagaan voordat ze in druk verschijnen,
hadden deuitgeverslatenwetendathetwerknietvoldoendenieuws of belangrijks
over de stratosferische chemie bevatte om depublikatie daarvan tewettigen. Het

* Dotto, L., H. Schiff 'The Ozone War' New York, Doubleday (1978)
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reviewersysteem werkt meestal goed,maarhet is,zoals uziet,niet onfeilbaar.
Maarnogniet alleswasverloren.HetverslagvandeKyoto bijeenkomst zou bijna
doordeCanadianJournalofChemistrywordengepubliceerdenerwasnog(net)tijd
voorhetMichigan-teamomdaarinhunvolledigverslagtepubliceren,nietalleende
punten waarop Stolarski de nadruk had gelegd in Japan. Merkwaardig genoeg
verscheenhetbijnanaasteenanderartikelwaarindeaandachtwerd gevestigdopde
gevolgen voor de stratosfeer van chloorverbindingen uit de uitlaatgassen van het
ruimteveer. Dit artikelwas geschreven door Mike McElroy en Steve Wofsy van
Harvard University.McElroy was inderdaad eenvan debelangrijkste sprekers in
Kyotogeweest,maarhijhaddaarhoofdzakelijk overderolvanstikstofoxideninde
stratosfeer gesproken enhad chloor daar maar zijdelings, enhet ruimteveer in het
geheelniet,genoemd,hoewelhijinfeitemetWofsygewerkthadaandeuitlaatgassen
van het ruimteveer. Hij had in Kyoto zelfs een heftig twistgesprek met Stolarski
gehad overde beweringen dat vulkanen invloed op destratosfeer zouden kunnen
hebben.McElroyhaddevergaderingvertelddatonderzoekersinHarvard hadden
vastgesteld datvulkanisch chloor geenprobleem was.Toen zedaar ruzie maakten
over vulkanen zullen zowel Stolarski als McElroy wel hebben vermoed dat het
ruimteveer het echteprobleemwas-maardatwas door geenvanbeiden genoemd.
Beidenpubliceerdentenslotteoverhunwerkaanhetruimteveerdatzeinwerkelijkheid nietin Kyoto hadden gemeld, inhet officiële verslagvan die conferentie. En
daardoor bestond erjarenlatertussendetweeteamsvanHarvard enMichigan nog
een diep wantrouwen.Toen het chloorprobleem eenmaal aan het daglicht was
gebracht,althansinhetstrijdperk vandewetenschappelijke discussieookalwashet
niettothetalgemenepubliekdoorgedrongen,moestNASA,ofhetwildeofniet,de
nodige stappen nemen om de gevolgen daarvan onder ogen te zien. Hoewel de
desbetreffende onderzoeksinspanning nooit de schaal van de climatic impact
assessmentprogram studiebereikte,gavendegegevensdiein 1977doorNASA en
onafhankelijk daarvandoordeNationalAcademyofSciences(NAS)warenverzameld, aan dat zestig ruimteveerlanceringen per jaar slechts een vermindering van
ongeveer 0,2procent van deozonconcentratie in destratosfeer vanhet noordelijk
halfrond tot gevolg zouden hebben. Vanwege onzekerheden in de berekeningen
(bijvoorbeeld een tekort aan nauwkeurige kennis van de snelheid van sommige
reacties onder stratosferische omstandigheden) zou het gevolg driemaal groter
kunnen zijn (0,6 procent) of driemaal kleiner (0,07 procent) dan deze 'beste
schatting'. En omdat chloor direct door het ruimteveer in de stratosfeer wordt
uitgestoten endanvrij sneldoor chemischereactiesinstabieleverbindingen wordt
vastgelegd die snel in de troposfeer wegzakken, toonden de studies aan dat de
ozonlaag maar een paar jaar nodig zou hebben om zich te herstellen nadat het
ruimteveer zou worden gestaaktofdeopduwraketten zodanigzouden zijn gewijzigd dat zegeen chemisch actieve chloorverbindingen meer zouden uitstoten. De
meest recenteschatting komt van Prather e.a.(Journalof GeophysicalResearch,
18583-18590, oktober 1990).Zijn modelberekeningen met een zogenaamd GISS
3D-model, resulterenbijeencontinuelanceerfrequentievan9shuttlesen6titansper
jaarineentoenamevandehoeveelheidactiefchloormet hoogstens0.Olppb,ofte wel
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0.5%t.o.v. het huidigeniveau. Dit komt overeenmet eenzeergeringe ozonafname
met minder dan 0.2% over het noordelijk halfrond.
Alweer een dwaalspoor? Nu hebben die getallen alleen nog maar een vrijwel
academischebetekenis.Dekansopzestigruimteveervluchten perjaarlijkt, op zijn
zachtstgezegd,ergkleinendedaaraanverbonden gevolgen-minderdan 1 procent
verandering van de ozonconcentratie- lijken onbetekenend vergeleken met de
schrikbarende ontdekkingen bovenAntarctica,waariedervoorjaar dehelft vande
ozonverdwijnt.Maarervaltwelheteenenanderuithetruimteveerverhaalteleren.
Hetruimtestationstaatnogsteedsopdepolitiekeagendaenalsdatproject doorgaat
zullen daar zeerveelvluchtenvanhetruimteveer voor nodig zijn.De Sovjet-Unie
ontwikkeltzijneigenruimteveerendeEuropeanSpaceAgencyheeftplannenvoor
een ruimteveer en denkt ook aan de ontwikkeling van een 'ramjet' die van een
startbaan omhoog gaat, op zijn weg door de troposfeer en de stratosfeer lucht
inademtendanoverschakeltnaarraketaandrijving. Uiteraard maaktgeenvandeze
ontwerpen gebruik van de vaste-brandstofopduwers die tijdens de U.S.ruimtevluchtenverantwoordelijk zijnvoordeuitstootvanHCl,maarzezoudenwel
meerN O enmeerH O indestratosfeerbrengen.InhetlichtvanwatermetdeSST's
enhetruimteveerisgebeurd,ishetduidelijk datdegevolgenvaniedervoertuig,dat
ontworpen wordt om boven de troposfeer te vliegen, zeer nauwkeurig moeten
worden nagegaan voordat toestemming wordt gegeven om daarmee te beginnen.
Hoe meer projecten er zijn hoe ernstiger de situatie wordt. Een afname in de
ozonconcentratie van 1procent mag dan een aanvaardbaar risico lijken voor een
enkelproject zoalshetruimteveer,maaralstienprojecten elk1 procentreductietot
gevolgheeft, zaldetotaleteruggangvan deozon 10procent bedragen,zonder dat
mendaarvandeschuldkan gevenaanéénenkelproject ofdatéénproject daarvoor
de gevolgen zalwillen aanvaarden.
Het ruimteveer heeft het chloor ter discussie gesteld, en het is ook de aanleiding
geweest dat NASA aan een ernstige studie van de stratosfeer is begonnen. Dit
ruimtebureauisgoedvoordebestuderingvandeozonlaagtoegerust,hetheeftzowel
satellieten dievanbovenafdezaak bekijken alsop degrond geplaatste endoor de
luchtvervoerdeinstrumenten.Bovendienheefthet eenreservoirvandeskundigheid
op het gebied van de atmosferische chemie ontwikkeld. Misschien zou een ander
bureau in de jaren zeventig net zo goed de leiding bij de bestudering van het
ozonvraagstuk hebben kunnen nemen; maar toen het gat boven Antarctica werd
ontdekt, wasNASA ongetwijfeld debesttoegeruste organisatie terwereld om het
onderzoek te leiden. Niemand had echter de noodzaak van die toepassingvan de
deskundigheid vanNASA zien aankomen toen hetpubliek inhet midden van de
jarenzeventigzichzulkezorgenmaakteoverhetverbandtussenSST'senhuidkanker
ennauwelijks enigeaandacht besteedde aandediscussies over degevolgenvanhet
ruimteveer voor de ozonlaag. Dat was niet alleen het gevolgvan NASA's andere
grotevaardigheid:hun grotedeskundigheid ophet gebied van 'publicrelations' en
hetsuccesdatzehaddenmetdeverhullingvanhetprobleem.Tegenhetmiddenvan
1974kwamervoorhetpubliekietswatveeldichterbijhuiswasomzichzorgenover
temaken entegen 1975wasde spuitbus-'oorlog' opvollegang.

2.3 HET RUIMTEVEERBRENGTCHLOORINDESTRATOSFEER

OM HETBEHOUDVANDE OZONLAAG

Literatuur
Gribbin,J. "Supersonic planes threaten ozone layer", New Scientist,p.24 (June 1990)
Hofmann,, D J . "Aircraft sulphur emissions",Nature 349,p.659 (1991)
Johnston, H.S. "Reduction of stratospheric ozone by nitrogen oxyd catalyst from
supersonic transport" Science173,517-522 (1971)
Johnston, H.S etal "Nitrogen oxydes from high-altitude aircraft: anupdate of potential
effects on ozone"',J.Geoph.Res., 94,D13,16351-16363 (1989)
Zurer, P.S. "NASA pavingway for development of new supersonic plane", U.S.
Government C&EN, 15-16 (Jan 1990)

HOOFDSTUK 3

O M HET BEHOUD VAN DE OZONLAAG

Hoofdstuk3

3.1 De spuitbusoorlog
Tot aan de ontdekking van het gat boven Antarctica was de 'oorlog' tussen de
milieubeschermers en deproducenten van verstuivers in het midden van de jaren
zeventigwelhetmeestkenmerkendeaspectvandedebattenoverdeozonlaag.Het
was een propagandaoorlog die met woorden en chemische vergelijkingen werd
gevoerd,maarwaarbijdegevoelenssomsevenhoogopliepenalsineenechteoorlog.
De producenten hadden grote investeringen en marktende beschermen; de
milieubeschermerswarenervanovertuigddathetwelzijnvandeheleplaneetophet
spelstond.Daar ergenstusseninbevondenzichdewetenschappers dieprobeerden
de werkelijke omvang van het probleem vast te stellen, maar die in veel gevallen
geneigdwaren omnaardekantvandemilieubeschermers overtehellen.Tenslotte
zijnverstuivers,indemeestegevallen,eenluxe.Hetzouonsnietwezenlijk schaden
wanneerwehetzonderdieverstuiverszoudenmoetendoen,zelfsalsdebedreiging
voor deozonlaag niet zo groot zou blijken te zijn.
Een verstuiver heet zo omdat hij z'n inhoud uitspuit als eenfijne mistvan kleine
druppeltjes, en wordt aerosol genoemd. (Voor een wetenschapper vormen de
deeltjes deaerosol).Aerosoldeeltjes komenvannatureinallerleivormenvoorinde
heleatmosfeermetinbegripvandestratosfeer.Vooreenleekiseenaerosolsynoniem
met een spuitbus enniet met defijne mist vandeeltjes dieuit het spuitstuk van de
spuitbus komt.Bovendien hebben demeesteleken ergeenideevandathet woord
aerosolook zou kunnen worden gebruikt om eenvluchtigewolk aantegevenvan
latenwe zeggen salpeterzuurdruppeltjes dieeengroot aantalkilometers boven het
aardopper-vlak zweeft. Daarom ishet misschien het beste om hier de term maar
helemaal te vermijden en alleen maar het meer prozaïsche woord 'spuitbus' te
gebruiken.
In 1974werden erindeVerenigdeStatengrotezakeninspuitbussen gedaan.Inhet
voorafgaande jaar werden inNoord-Amerika 2,9 miljard bussen, dehelft van het
wereldtotaal, gevuld met allerlei produkten; van haarlakken, okseldeodoranten,
verven, lakken tot insekticiden en ontsmettingsmiddelen toe.In ongeveer de helft
van deze spuitbussen werden scheikundige verbindingen, bekend als
chloorfluorkoolwaterstoffen ofCFK'sgebruiktomdebusinhoudteverstuiven;als
jeophetspuitstukdruktspuithetdrijfgasdoordekleineopeningnaarbuitenwaarbij
het deactievestof alseenfijne nevel meevoert.
Tientallen jaren langhad de chemische industrie de CFK's als een wondermiddel
beschouwd.Hunbuitengewoneeigenschappenwerdentegenheteindevandejaren
twintigminofmeertoevalligontdekttoenzeoorspronkelijkalseenkringloopvloeistof
voorkoelkastenwerdenontwikkeld.Zelekenideaalgeschiktvoorhuntaak omdat
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zekooktentussende-40°Cen0°Cenzeonbrandbaarennietgiftigwaren,enverder
goedkoopindeproduktie,gemakkelijk opteslaanenchemischstabielwaren. Het
isinderdaad precies omdat CFK's zeer stabiele verbindingen zijn, dat zeniet met
zuurstof reageren en dus niet verbranden en ook niet met levende organismen
reageren en die dus ook niet vergiftigen. Ze leken perfect voor de toepassing als
drijfgasseninspuitbussen enin 1950kwamhet eersteprodukt vanditsoort CFKtoepassingopdemarkt.Zeblekenookzeerbruikbaaralsoplosmiddel,geschiktvoor
het schoonmaken van kwetsbare halfgeleiderschakelingen zonder deplastic basis
aan te tasten waarop de chips en schakelingen zijn gemonteerd en ook voor het
blazenvanschuimvanallerleisoorten,vanbrandblusschuimtotschuimisolatieinde
muren van sommige huizen en de harde schuimplastic voor weggooibekers en schaaltjesvoorhamburgers.Daaroverlatermeer.In1974endepaardaaropvolgende
jarenwarenhetde CFK's inspuitbussen diedekrantekoppen haalden.
3.2 De vergissing van Lovelock
CFK'slekentemooiomwaartezijn endatisookgebleken.Eengrotehoeveelheid
van deze chemische stoffen kwam in het milieu terecht en begon zich daar op te
hopen;75procentvandeuitstootnaardeluchtwasvanspuitbussen afkomstig die
opgrondvanhunfunctie diedrijfgassenloslieten;ongeveer 15procentkwamvoort
uitlekkekoel-enluchtbehandelingssystemen,speciaaldeair-conditionersinauto's.
CFK's zijn zo stabiel dat ze zeer lang in de atmosfeer aanwezig blijven. In de
troposfeer isernietsdatzekanaantastenenhunchemischestructuur kan afbreken.
JimLovelockwasdeeerstewetenschapper diedeverdelingvanCFK's rondom de
aardebestudeerde.Hij deed dat, omdat hij geïnteresseerd wasin luchtstromingen.
Hij kwamtot deontdekking dat CFK's zostabielzijn datzeprachtigalsmerkstof
dienstkondendoen,waaruitdandebewegingvandeluchtmassa'swasafteleiden.
Tenminste,datwasde 'officiële' redendiehijinzijnwetenschappelijke publikaties
vermeldde;inwerkelijkheid had Lovelock ereenvoudigplezier in om zijn wetenschappelijk vernuft met denatuur temeten door instrumenten teontwerpen ente
bouwen die gevoelig genoegwaren om een spoortje van CFK's in de lucht op te
snuivenvanaf het dekvaneenschip inhet midden vande oceaan.
Lovelock lijkt meer op eennatuurfilosoof uitvroegere eeuwen dan op eenwetenschappervanheteindevandetwintigste eeuw.Hij heeft nietalleeneen onafhankelijke geestmaar hij is ook in letterlijke zin een onafhankelijke wetenschapper, die
opereert vanuit zijn eigen laboratorium in zijn huis aan derand vanDartmoor in
Zuidwest Engeland. Maar zijn deskundigheid als ontwerper van instrumenten en
zijn reputatie in de wetenschappelijke wereld zijn wel zo groot dat de
instrumentenfabriek Hewlett-Packard hem van geld voorziet omdat hij ook een
bijdrageleverdeaandeexperimentenwaarvoordeVikingdeopnameapparatuur op
hetoppervlakvanMarsdeponeerde,enhijwerdbenoemdtotFellowvandeRoyal
Society.Tegenwoordig ishij nog het bekendst als degene diehet Gaia-denkbeeld
naarvorenheeftgebrachtwaarinallelevendesystemenvandeaardealsdelenvanéén
organisme, Gaia(deGriekse 'MoederAarde') worden beschouwd, een organisme
datindeloopvanmiljoenenjarendoordewerkingvannatuurlijke terugkoppelin-
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gen een stabiel milieu heeft gehandhaafd dat geschikt isvoor het leven. Lovelock
vergelijkt dezeterugkoppelingen metdemanierwaarop hetmenselijk lichaam zijn
temperatuur constanthoudt zelfs bij eensterkveranderende luchttemperatuur.
De ontwikkeling van dit Gaia-denkbeeld is zeer van toepassing bij de huidige
gedachtenvorming over de schade die de mens aan het atmosferisch milieu zou
kunnen berokkenen enoverdevermoedelijke gevolgendaarvanvoor hetleven op
aarde.InhetbeginvandejarenzeventigwarenhetechterdeCFK's diedeaandacht
van Lovelock hadden. Nadat hij thuis (toen in Wiltshire) een CFK 'snuiver' had
gebouwdengetest,wisthijeenplaatsjeophetonderzoeksvaartuigdeShackeltonte
bemachtigenenvoerhijin1971 en1972meevanEngelandnaarAntarcticaenterug
waarbij hij over deheleheen- enterugreis de concentraties van CFK's inde lucht
opnam.Datwaszekergeenkleinigheidenzijncollega'ssprekenbewonderend over
de 'voortreffelijke gevoeligheid' vanLovelock'sinstrumenten diedehoeveelheden
opmaten in eenheden per triljoen (delenper 1012, ppt, parts per trillion).In begin
zeventigvarieerden deCFK-concentratiestusseneenpaar enenkeletientallenvan
dezeeenhedenenLovelockslaagdeernietalleeninomdieaantetonenmaarhijkon
bovendien vertellen hoe de concentratie van elkvan de twee belangrijkste CFK's
vanafhetnoordenvandeAtlantischeOceaantotaanhetzuidenvandeStilleZuidzee
verliep.Inhetbeginvan 1973publiceerdehijderesultatenvanzijn metingeninhet
tijdschrift Natureenbegingdaarbijeenvergissingdiehemnogsteedsvolberouwz'n
hoofd doet schudden wanneer dieweer eens onder zijn aandacht wordt gebracht
(zoals onlangs tijdens de Dahlem conferentie). Nadat hij op de mogelijkheid had
gewezenomdeCFK'stegebruikenomdebewegingvanluchtmassa'stevolgen,zei
Lovelock in dat artikel: "de aanwezigheid van deze stoffen bij dergelijke lage
concentratie-niveaus brengt geen enkeldenkbaar gevaar met zichmee".
Lovelockisnooitwatmeneen 'doemdenker' noemtgeweestenhijwaseropuitom
geenonnodigalarmteveroorzaken.Hij geeftnutoedathijinzijnartikelin Nature
hadmoetenzeggendatdeinerte,niet-giftige CFK'sindeconcentratiesdiedoorhem
warengemeten,geendenkbarebedreigingvoordetroposfeerkondenvormen.Maar
detoenemendehoeveelhedenCFK'sdiezichonverbiddelijkophooptenendannaar
boven inde stratosfeer werden gebracht zouden wel degelijk een reële bedreiging
gaanvormen"".Maarniemand,ookLovelockniet,besefte ditalin1973.Welhebben
Lovelock'suiterst nauwkeurigemetingenenzijndogmatischeuitspraken(bijnaeen
rode lap voor een aantal heethoofdige wetenschappers) er toe bijgedragen dat de
zaken in bewegingwerden gezet.
De moeilijkheden met CFK's liggen in het feit dat ze chloor bevatten. Inderdaad
geeftdevolledigenaamvandezegroepverbindingen, chloorfluorkoolwaterstoffen,
aan dat ze bestaan uit atomen chloor, fluor, koolstof en eventueel waterstof. Du
Pont,degrootstefabrikant vanCFK's gafaandeeigenprodukten de handelsnaam
Freonenontwikkeldeeennaamsysteemdataaningewijdenlaatzienhoeveelatomen

"'Ze vormen ook een bedreiging door hun aanwezigheid in de troposfeer enwel door hun
bijdrage aan het broeikaseffect, dat later zalworden behandeld.
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van iedere soort in een bepaald type Freon aanwezig zijn. Dit systeem wordt nu
algemeenvooralleCFK'sgebruikt;erheeftzicheensoortstenosysteem ontwikkeld
waarindetweemeestgebruikteCFK'swordenaangeduidmetF-l1 enF-12:;":;",hun
volledige chemische namen zijn trichloorfluormethaan (C CLF) en dichloordifluormethaan (CCl2F2).Andereverbindingen dievoordehuidigegedachtenwisselingvanbelangzijn,zijnF-22(CH ClF )enF-l13(C2C13F3).MenschatnudatF11 gemiddeld zo'n 75jaar lang in stand blijft voordat het in de atmosfeer wordt
afgebroken, enF-12110jaar.Datwilzeggendateenvervuilingdienu,aanheteind
vandejarentachtigdoordeuitstootvandezeproduktenwordtveroorzaakt,aanhet
eindvandeeenentwintigste eeuwnogsteedsonzeplaneetzalbeïnvloeden,zelfsals
dieuitstoot morgen zouworden stopgezet,
Het waren dit soortvan besef endeplompverloren beweringvanLovelock datde
CFK's 'geenenkeldenkbaar gevaar'konden opleveren,dieeenaantalwetenschappersaanhetdenken zetten.EéndaarvanwasCharles Kolb,eeninBoston gestationeerde chemicus, die besefte dat de verbindingen op den duur chloor moesten
loslaten, al wist hij in het begin nog niet dat chloor ozon kan opruimen. Pas in
september 1973,toenMikeMcElroyhemverteldeoverdediscussies opdeKyotoconferentie over chloor in de stratosfeer, zag hij plotseling het verband. Maar
voordatKolbinernstaanhetprobleemkongaanwerken,haddewetenschappelijke
hoofdpersoon in despuitbusoorlog, SherryRowland, alvan zichlaten horen.
Lovelock's onafhankelijke geest heeft hem ook onlangs tot sterk controversiële
uitspraken over het ozonprobleem gebracht. Zo rapporteert Fred Pearce (New
Scientist23sept. 1989,p. 64)datLovelock nietgelooftaandeschuldvan CFK'saan
het ozongat bij de Zuidpool. Hij schrijft dit gat in hoofdzaak toe aan de enorme
hoeveelheden vulkanische stof die in 1982 door de uitbarsting van El Chichon
(Mexico) de atmosfeer in werden geslingerd. Daarom meende hij ook dat de
teruggang die deafmetingen van het ozongat in de winter van 1988 vertoonden,

**Het laatste cijfer in het getal geeft aan hoeveel fluoratomen (F) in ieder molecuul aanwezig
zijn, het tweede is het aantal waterstofatomen (H) plus 1,het eerste is het aantal koolstofatomen
(C) minus 1en het wordt weggelaten als dat gelijk is aan nul. Alle andere atomen die er volgens
de regels van de chemie in zitten, moeten dan chlooratomen zijn.
In F-22 komt naast de chloor,fluor-, en koolstofatomen ook nog eenwaterstofatoom voor. Men
spreekt dan ook over HCFK-22. Het H-atoom iserde oorzaak van dat deze stof een kortere
levensduur heeft omdat dehydroxyl-radicaal (OH) in de troposfeer daarvat opheeft en zo de
HCFKzal aantasten. Deze kortere levensduur heeft weer het gevolg dat eenkleiner gedeelte van
deze chloorverbinding in destratosfeer belandt en daar eengevaar voor de ozon oplevert.
Gribbin maakt hier geen onderscheid tussen CFK's en deze HCFK's, maar wij ontkomen daar
niet aan zodra devervanging van de gangbare CFK's zal worden behandeld. We zullen dan ook
spreken over deHFK's. Dit zijn defluorkoolwaterstoffen die dusgeen chloorbevatten en daarom
geen gevaar voor de ozon in destratosfeer opleveren.
Uit de verklaring van het stenosysteem voor deFréonsvalt af te leiden dat wanneer ersprakeis
van eenHCFKhet aantal tientallen groter isdan één (b.v. F-22 =HCFK-22) en erkan sprake
zijn van eenHFK indien de som van de eenheden, tientallen enhonderdtallen acht bedraagt (b.v.
F-134a ofHFK-134a).
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vergeleken met die in de winter van 1987,zich ook in 1989zou voortzetten. Al
spoedigbleek deze voorspellingvan Lovelock nietuittekomen: deozonafbraak bij
de Zuidpool was in oktober 1989 vergelijkbaar met die van 1987. De recente
afwisselingtussenminder krachtigeafbraak opevenjarenmet dekrachtigeafbraak
oponevenjaren,wordt toegeschrevenaaneenatmosferischeschommeling diealsde
'Quasi Biannual Oscillation' bekend staat (P.A. Mayewski & M.L. Legrand in
Nature 19July 1990, p.258-260). Maar dejongste berichten van NASA over het
zuidelijk ozongat van 1990wekken alweer twijfel aanzo'noverheersendeinvloed
van de QBO. Het gatwasevengrootendiepalsdatvan 1989(ziefig. 3). Hiermee
isniet bewezen dat de QBO geeninvloed zou kunnen hebben. Deperiode van de
QBO isquasi-periodischrondom eengemiddeldevan28maanden.Ditbetekent dan
ookdatdeQBO-winden nietexactdezelfdefasehebben tentijdevan het zuidpoolvoorjaar, zodat dit mogelijke effect niet preciesmet eenperiode van 2jaar het
zuidpoolgat kan versterken.
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(Bron: 'De rol van CFK's bij ozonlaag afbraak en broeikaseffect', Congres Alternatieven voor
CFK's, WTC Amsterdam, 31jan. 1991,H. v.d. Woerd)

3.3 Rowland brengt hetprobleemtersprake
In 1972 was Sherry Rowland al een wetenschapper die naam had gemaakt als
chemicus diezichin de studie van radioactieve isotopen had gespecialiseerd. Zijn
basiswas deUniversity of California teIrvine,maar hij bezocht veelwetenschappelijke conferenties envergaderingen diemetzijnwerk temakenhadden -ensoms
ook bijeenkomsten dieniet helemaal betrekkinghadden op zijn hoofdonderwerp
maardieernaaruitzagendatzeinteressant zouden kunnen zijn.Het wasdan ook
uit algemene wetenschappelijke nieuwsgierigheid dat hij een bijeenkomst bijwoondedieinjanuari1972inFloridawerdgehouden,endie,hoewel georganiseerd
doordeU.S.AtomicEnergyCommission,betrekkinghadopatmosferischechemie,
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ietswattoennietRowland'shoofdonderwerp was.Deofficiëlevoordrachtenopdie
bijeenkomst maakten nietveelindruk op debezoeker uit Californie maar hetwas
in één van de pauzes tussen deze voordrachten dat een gespreks-onderwerp zijn
nieuwsgierigheidwekte eninzijn hoofd bleef hangen.
Iets eerder, in 1971bezocht Lester Machta, diebij deU.S.National Oceanic and
Atmospheric Administration (NOAA) werkte, een andere conferentie waar de
atmosferische chemie werd besproken en daar waren ook Jim Lovelock en Ray
McCarthy van Du Pont aanwezig. Ze raakten met z'n drieën in gesprek over
Lovelock'seerstewerkmetdeCFK-'snuiver' (voordathijzijnreisnaarAntarctica
en terug maakte en lang voordat er enig detail over die wereldwijde studie was
gepubliceerd). Lovelock vroeg toen aan McCarthy, die de leiding van Du Pont's
Freonlaboratorium had, welke hoeveelheden van de verschillende soorten Freon
sinds het begin van de produktie waren vervaardigd en in de atmosfeer waren
losgelaten.DeruweschattingvanMcCarthy bleekheeldichtteliggenbijdetotale
CFK-vrachtindeatmosfeerzoalsdieuitLovelock'smetingenkonwordenafgeleid.
Geenvandedriewetenschappersbeschouwdeditalsmeerdaneeninteressantstukje
informatie.MaartoenMachtahetopdeFlorida-bijeenkomstaanRowlandvertelde,
zette dit nieuwtje ergens in zijn hoofd iets aan de gang.Als Lovelock's metingen
aantoonden datalleooitlosgelaten CFK's zichnogsteedsindetroposfeer bevonden, betekende dat dat zedoor niets inde onderstelaagvan de atmosfeer werden
afgebroken.Maarzemoestenergensnaartoeendeenigewegdiezekondengaanwas
naarboven,destratosfeer in.Sterkeultraviolette stralingdoetelkmolecuuluiteenvallen,enalsdeCFK'shooggenoegindestratosfeer zoudenkomen,zoudenzeook
wordenafgebroken.RowlandherinnertzichdathijtoentegenMachtaheeftgezegd:
"Maar natuurlijk zullen ze altijd door ultraviolet worden afgebroken""". Dit was
echtereentoevalligegedachteeneenterloopseopmerking;Rowlandhaderop dat
moment nog geenideevan dat CFK's eengevaarvoor het milieu zouden kunnen
opleverenenhetzounogachttienmaandendurenvoordatdezetoevalligegedachte
watverder zou zijn uitgewerkt.
Indezomervan1973warendegedetailleerderesultatenvanLovelockslangereisin
Nature gepubliceerd en Rowland stelde zijn onderzoeksplannen op voor het
komende academische jaar. De Atomic Energy Commission die vanaf 1956 zijn
onderzoek had betaald, gaf hem toestemming om dewegvan de bestudering van
CFK's inteslaan.De bedoelingvanhet onderzoek was een aantal grondslagen te
ontwikkelenopdatdeatmosferischewetenschappers,indienenwanneerzezouden
ingaanophetvoorstelvanLovelockomdegassentegebruikenterbepalingvande
bewegingvanluchtmassa'somdeaarde,tenminsteietszoudenwetenoverdemanier
waaropdezeverbindingenzichinhetatmosferischemilieugedragen.Rowlandwas
opdehoogtevandeozon-discussies diezichtoenrondomdeSST-kwestie afspeelden, enhad diemet HaroldJohnston besproken. Maar hij had nog niet direct het
verband gelegd tussen het doordringen van CFK's in de stratosfeer en de afbraak

' aangehaald door Dotto en Schiff p.12
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daarvan door ultraviolette stralingwaardoor ze eenbedreiging voor de ozonlaag
zouden worden.
Inhetnajaar van 1973kwam eenjonge onderzoeker dienet zijn PhD had gehaald
inBerkeley,University ofCalifornia, bijRowland inIrvinewerken.MarioMolina
(geboren in Mexico) wist niets van atmosferische chemie, hij had tot die tijd aan
chemischelasersgewerkt.MaartoenhetCFK-verhaaleenmaalaanhemwasverteld,
metdecijfersvanLovelockdieaantoondendatalleCFK'sdieooitwarenlosgelaten
nogsteedsindetroposfeerronddreven,werdhijevennieuwsgierigalsRowlandnaar
hetuiteindelijkelotvandezeuitzonderlijkestoffen.Enzogingendietweesamenaan
hetwerk omvoor eensenaltijd vasttestellenwat erwerkelijk metdeCFK's inde
atmosfeer gebeurde. Rowland wees de weg en, zoals nu eenmaal het lot van alle
beginnende onderzoekers is,Molina deed het zware werk.
HetkostteMolinavrijwelgeentijdomvasttestellendaterindetroposfeerinderdaad
nietsmetCFK's gebeurde.CFK's reagerennietmetlevendematerie,zelossenniet
inde oceanen op, zeworden niet door regen uit de lucht gespoeld; ze doen niets
anders dan ronddrijven enzichlangzaamnaarbovenbewegen om tenslottein de
stratosfeerterechttekomen.Toenhetnovember 1973wasgeworden(toenCharles
Kolb,verweginBoston,indezelfde richtingbegontedenken)wistenRowland en
Molinadat CFK's destratosfeer zoudenbereiken.Entoen gingheteenvoudig om
dekennis vandechemische leerboeken om daaruit afteleiden dat deCFK's door
ultraviolettestralingzoudenwordenafgebrokenwaarbijdanchlooratomenzouden
vrijkomen. Nu leek het niet nodig om zich zorgen te maken over een paar
chlooratomen in de stratosfeer, totdat Molina er eens voor ging zitten om de
katalytische kettingreacties uittewerken (dienatuurlijk albij andere wetenschappersbekendwaren)waardooreenenkelchlooratoomveleduizendenozonmoleculen
zou kunnen opruimen envernietigen.
De Kyoto bijeenkomst was in september 1973 gehouden en terwijl Rowland en
Molina onafhankelijk daarvan aan hun probleem zaten te werken om tot de
conclusietekomendatchloorafkomstigvandeafbraakvanCFK'sdeozonlaagzou
kunnen beschadigen, waren zowel het team in Michigan als het team in Harvard
bezig aan hun wetenschappelijke artikelen die het 'nieuws moesten brengen' dat
chloor afkomstig van de ruimtevaartuigen een bedreiging voor de stratosferische
ozonlaagvormde.Maar daarwisten Rowland enMolina nietsvan toen zebij het
uitvoerenvanhunberekeningenaannamendatdeuitstootvanCFK'sopeenniveau
vanongeveer 800.000tonperjaarzouwordenvoortgezet (deuitstootvan1972),en
totdeconclusiekwamendatdientengevolgebinnendertigjaareenhalfmiljoen ton
chloor in de stratosfeer aanwezig zou zijn, waardoor 20 tot 40 procent van het
ozonschild zouworden vernietigd.
De chemische basisprocessen, diesindsdien tot inbijzonderheden zijn bestudeerd
en waarover geen twijfel meer bestaat (hoewel sommige getallen van de
reactiesnelheden zijn bijgesteld, zijn de reacties zelf bekend), zijn inderdaad zeer
eenvoudig.F-l1,F-12enF-l13absorberengeenstralingmetgolflengten groterdan
240 nm en daarom worden ze in de troposfeer tegen vernietiging door straling
beschermd doordeaanwezigheidvandedaarbovenliggendeozonlaag.Maaralsde
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CFK's eenmaaltothoogten boven20kmzijn doorgedrongen worden zeblootgesteldaanultraviolette stralingmet golflengten van200tot220nm.Wanneerwede
tweemeestvoorkomende CFK's (F-ll, CCLF enF-12,C CL,F2)als voorbeelden
nemen dankunnen wezienwat er gebeurtwanneer ze uiteenvallen:
C C13F+UV
C C12F2+UV

-> Cl+CC12F
-^ Cl+ CCIF2

De aanwezigheid van het vrije chloor is duidelijk een gevaar voor de ozon in de
stratosfeer wanneer men denkt aanhetbestaanvan dedoor chloor gekatalyseerde
kettingreactie:
Cl+ o 3
CIO + O

-» CIO + o 2
-» Cl+ o 2

met alsnetto resultaat:
O +o 3 -»o 2 +o 2
maar ditisnietdeenigebedreigingwant deoverblijvende fragmenten van CFK's,
de CCl2F en de CCI F2, zijn ook chemisch actief en zullen snel met andere
atmosferische moleculen reageren. De onderliggende chemische aanleiding voor
dezeactiviteitisdatdezefragmentenintotaaleenonevenaantalelektronenbevatten.
Hetiseenfundamenteleregelindenatuurdatelektronenbijvoorkeurparenvormen
zodat moleculen en atomen die een even aantal elektronen bevatten stabieler minder snelreagerend- zijn dan diewelke een oneven aantal elektronen bevatten.
Alleindeluchtmeestvoorkomendegassen,zoalsstikstof (N2),zuurstof (0 2 ),argon
(Ar)koolstofdioxide (C0 2 )enwater(H 2 0)hebbeneenevenaantalelektronen.Dat
geldt ook zekervoor dezeerstabiele CFK's.Maar chlooratomen (Cl)hebben een
onevenaantalelektronen,endatiseenredenwaaromzedeneiginghebbenomzich
alsparentotchloormoleculen(Cl2)tevormen.Maaralszegeenanderechlooratomen
kunnenvindenomzichaanteverbinden danzullenzeeenelektronproberen afte
pakken van ieder geschikt molecuul waar ze tegenaan botsen. Omdat het atoom
waartoe het elektron 'behoort' daaraan vastzit, moet dat atoom ook mee komen
wanneerhetchlooratoomhetelektronvastgrijpt.DatisderedenwaarominClOhet
zuurstofatoom aan het chlooratoom vastzit -maar wanneer er andere vrije
zuurstofatomenindebuurtzijnwaarmeehetzuurstofatoomindeClOeenpaarkan
vormen, zal het dat ook doen omdat de aantrekkingskracht tussen twee
zuurstofatomenzelfsnogsterkerisdandeaantrekkingskrachttusseneenchlooratoom
eneenzuurstofatoom.ZoraakthetCl-atoomweerlosengaatopnieuwopzoeknaar
eenpartner en breekt danweer eenvolgend ozonmolecuul af.
Door een chlooratoom (met een oneven aantal elektronen) van een CFK af te
splitsenIaatdeultraviolette stralingeenfragment achterdatook eenoneven aantal
elektronen heeft en dat zal ook een reactie trachten aan te gaan ten einde weer
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evenwichtige paren van elektronen te vormen. De fragmenten, bekend als vrije
radicalen, doorlopen eenreeksreacties waarbij zuurstof is betrokken enlaten ten
slotteopnieuwchlooratomenlosindestratosfeer,waardoorhetozonprobleemnog
wordt verergerd.
Toen Rowland en Molina voor de eerste keer hadden uitgerekend hoe groot het
probleemwelzou zijn,geloofden zehun getallenniet.Overtuigd alszewaren dat
ze eenfout hadden gemaakt, haalde Rowland HaroldJohnston erbij om ook zijn
oordeeltehoren endievertelde hem toen over hetwerk aandekettingreactie van
chloor in destratosfeer waartoe deruimtevaartstudies aanleiding hadden gegeven.
Overtuigd dat ze inderdaad geen stomme fouten in hun scheikunde of in hun
berekeningenhadden gemaakt,schreef hetIrvineteameenrapport overhun werk
enzond het naarNature, dathet injuni 1974publiceerde.In dezelfde uitgavevan
Natureverscheeneencommentaardatdeaandachtvestigdeophetbelangvandeze
publikatieendatduidelijkmaaktedat "IndiendeconclusiesvanMolinaenRowland
juist zijn, de gevolgen van de afbraak van CF2Cl2 en CFCl3 door straling in de
stratosfeer niet onmiddellijk konden worden stopgezet, zelfs wanneer er geen
nieuweFréonsmeerbijhetaardoppervlakzoudenwordenlosgelaten"*.Maarzeker
inEngelandwerdditbeschouwdalsinteressantnieuwsvoorwetenschappers echter
niet voor het algemene publiek en als er al gevaren waren, zag men die als ver
verwijderde problemen voor de toekomst. In dietijd behoorde ik tot de staf van
Nature waar ikverantwoordelijk was voor deNature-Times News Service,waar
voor de Times de dagelijkse rapporten over onderwerpen met een brede wetenschappelijke betekenis werden opgesteld. Maar ik heb volkomen over het hoofd
gezienwateenbelangrijk 'nieuws'hetwerkvanRowlandenMolinazouwordenen
ikhebhetnooit dekrantekoppen endeuitvoerigeverslaggeving bezorgd diehet uit 1987terugkijkend- zo duidelijk verdiende.Datzelfde goldvoor mijn collega's
enconcurrenteninhetVerenigdKoninkrijk.HetwasindeVerenigdeStatendathet
verhaal de aandacht begon te trekken. Maar zelfs daar kwam het pas een paar
maandenlaterindekrantekoppenvandenationalebladen,toendoorandereteams
berekeningenwerdengepubliceerddiederealiteitbevestigdenvandebedreigingdie
door deIrvine-onderzoekers aanhetdaglichtwas gebracht.
3.4 De boodschapwordt uitgedragen
InseptemberkwamdezaakinbewegingtoenRowland overzijnwerkmetMolina
verslag uitbracht op een bijeenkomst van de American Chemical Society die in
AtlanticCityplaatsvond.Ditverslagwerduitvoerigindekrantenoverhetheleland
behandeld maarnogin eenvrij gematigde toon vergeleken metwat er daarna zou
komen.Op26september 1974kwamhetCFK-ozonverhaalopdevoorpaginavan
deNewYorkTimes,ineenartikelvanWakerSullivanwaarinhijde berekeningen

*Nature 249(juni 28,1974)p.797:De algemene toon van het commentaar -het tweede op de
redactionele pagina's na een verhandeling over werk aan carcinogene stoffen, zoals asbest en
PVC- was zo voorzichtig dat die bijna verontschuldigend aandeed.
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beschreef diedoor MikeMcElroy's groepinHarvard warenuitgevoerd. Rowland
enMolinawerdenterloopsgenoemd.Opdevolgendedagverscheeninhetnummer
van 27 september van Science, een artikel van Stolarski en Cicerone te Michigan,
waarin zij hun berekeningen over het gevolg van de CFK's op de ozon in de
stratosfeer presenteerden. De toevallige opeenvolgingvanSullivansrapport enhet
verschijnen vanhun eigenartikelinScience-alshetaleentoevalwas-deednietveel
goeds aan de waardering van het Michigan team voor de Harvard-groep. Het
formelewetenschappelijkeartikelvandeHarvard-groepwaarinhetwerkdatzenaar
Sullivanhaddenlatenuitlekken,werd behandeld,wasdriedagennadathetverhaal
in deNew York Times verschenen was,nog niet eens bij Science ontvangen. Het
werd nietvóór februari 1975 gepubliceerd.
Maar als er dan al een paar betrokken wetenschappers warm onder hun boordje
begonnentewordenoverwatzijalseenonfatsoenlijkepubliciteitsstuntvaneenpaar
vakgenoten beschouwden (en eerlijkheidshalve moet hier worden vermeld dat,
hoewelNaturewatpubliciteitswaarde betreft nauwelijks metdevoorpaginavande
NewYorkTimesistevergelijken,hetwerkvanStolarskienCiceronealterloopswas
vermeldineencommentaar vanNature injuni,driemaandenvoordathet officieel
werdgepubliceerd)wasdatallemaalnietsvergelekenmetdereactievandeindustrie.
Tegenheteindevan1974washetverhaalalbreeduitindegedruktemediaverschenen
enwashet altot denationale televisiedoorgedrongen. De chemiereuzen diebij de
produktievanCFK'swarenbetrokken,reageerden snel.Zevroegenzichafwat de
nauwkeurigheid was vande beweringen die niet alleen door Rowland en Molina
maar ook door de Harvard- en Michigan-teams waren gedaan en ze trachtten
aannemelijk temakendatdeCFK-industrie eentegrotebijdrage aandewerkgelegenheid endeeconomieleverdeomdieingevaartebrengenopgrond vaneenpaar
berekeningen diedoor eenstelletje academischewetenschappers waren gemaakt.
De spuitbusoorlog gingdoorinderestvan 1975totin 1976enistotinhet kleinste
detailinhetboeiendeboekvanDottoenSchiff beschreven.Dezegeschiedeniswerd
opschrift gesteldnetnadatdezaakinAmerika culmineerdeindeeerstewetgeving
diedebeschermingvanhetaardsemilieutegenschadedoorCFK'stendoelhad.Het
standpuntdatgedurendehetheledebatdoordeindustriewerdingenomen,wasdat
vooruitzichten die door Rowland, Molina en de anderen waren opgesteld alleen
maar op 'een of andere theorie' berustten en nog niet door waarnemingen aan de
werkelijkeatmosfeerwarenbevestigd.Deredeneringluiddeverderdathetbeterwas
om eenpaarjaar tewachten en gegevens teverzamelen dan, terwillevan eenpaar
speculaties,mensenopstraattezetteneneenmiljarden dollar-industrieingevaarte
brengen.Aandeanderekantvandelijnbetoogdendewetenschappers (aangevoerd
doorRowlanddiezichnaarmatedestrijdvorderdemeerenmeertoteenpolitiekdier
ontwikkelde, en door Ralph Cicerone) dat spuitbussen in het bijzonder een luxe
waren diewe bestzouden kunnen missen endat eenonmiddellijk verbod van het
gebruikvanCFK's alsverstuivingsmiddelen noodzakelijk was.Tenslottekon men
ook andere stoffen als drijfgas gebruiken, zelfs als ze daarvoor niet helemaal zo
geschikt waren als de CFK's. En de uitzonderlijke stabiliteit van CFK's in de
troposfeer maakte een afwachtende benadering onhoudbaar -tegen de tijd dat we
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werkelijk dedoordieverbindingenveroorzaakteafnamevanozonzouden kunnen
meten, zouden er alzoveel CFK-moleculen rondvliegen dat de gevolgen daarvan
nogtientallenjarenzouden toenemen,zelfs alsdeproduktie endeuitstoot onmiddellijk zoudenworden gestaakt.(Ditpuntsloegmetgrotekrachtintoenindejaren
tachtig het gat boven Antarctica werd ontdekt.) De milieulobby betoogde dat de
Verenigde Staten, in medio jaren zeventig veruit het belangrijkste land wat de
produktieenuitstootvanCFK'sbetreft, nuookdeleidingbijdebeheersingvande
uitstootvandezestoffenmoestnemen.DanzouAmerika,zohooptendelobbyisten,
vanuit eenmoreel sterkepositie ook eenvoortrekkersrol tegenover andere landen
kunnen spelen.
Detweeauteurs,Dotto enSchiff,bevonden zichallebeiineenidealepositieomhet
verhaalvandefurieuze strijd,diezichindejarenzeventigtussendetweetegenstandersafspeelde,tekunnenvertellen.Dotto,eenjournalistemethaarbasisinToronto
hadde'geschiedenis'vandeozonalbijnavanhetbeginafaanverslageneninfebruari
1974had zeinhetNASA-hoofdkwartier inWashington bijna eenpaniek veroorzaaktdoorhaarvragenoverdeproblemenbetreffendehetchloordatvanderaketten
vandespaceshuttlesafkomstig is.Indietijdmeendemendatdieproblemennogeen
geheim waren waarvan alleen de NASA-wetenschappers op de hoogte waren.
Schiff, eenhoogleraar chemieaandeYorkUniversityinToronto,wasdeeerstedie
dereactiesnelheidvanstikstofoxide metozon had gemeten enhijwasde redacteur
vaneenspeciaalnummervandeCanadianJournalofChemistrywaarindeverslagen
vandeKyoto-bijeenkomstwarenopgenomen,metinbegripvandiekleineextraatjes
vandeHarvard- enMichigan-teams.
Alsdeskundigewaarnemersuitdewereldenvanwetenschap enpers,beide betrokken bij de ozondebatten medio jaren zeventig, beschrijven Dotto en Schiff de
gebeurtenissen van eind 1974 enhet grootste gedeeltevan 1975als 'the Incredible
StratosphericTravellingRoad Show andDebating Society' dieuitvoeringen gafin
Washington D.C. enindehoofdsteden vanallestatenwaar dewetgevende vergaderingenomeenvertoningvroegen.Maarerkwamnietsnieuwsuitdezewoordenstrijdvoort.Hetstandpuntvandeindustriedatmaar'eerstmoestworden afgewacht'
werd gedeeltelijk ondersteund door het plan van de industrie om zelf een
onderzoeksprojeetvan5miljoendollaroptezettendatdanin 'slechts'tweeofdrie
jaarklaar zou moeten zijn. Het wasspeciaalRowland diedeze suggestie verwierp
door eroptewijzen datderegeringvandeVSalveelmeeraanhetClimaticImpact
AssessmentProgramhaduitgegevenendathet geenzinhad omtewachten totdat
ditzelfde werk nog eens,endanminder goed, zou zijn overgedaan.
De manier waarop eengroot deelvandestrijd werd gevoerd,kanworden geïllustreerd door een voorbeeld dat door de auteurs uit Toronto wordt vermeld. Een
artikel in het vakblad Aerosol Age gaf commentaar op het feit dat een van de
ambtenarenopeenvandevelehoorzittingen eenblankehuid enroodhaarhad.Nu
zijnblanke,roodharigemensennatuurlijkgevoeligervoorzonnebrandenhuidkanker
dan donkere mensen endestilzwijgende gevolgtrekking vanhet commentaar was
dat zulke lui probeerden om hun minderheidsstandpunten aan de rest van de
bevolking op teleggen.
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Maardewetenschapperswarenooknietimmuunvoorlaster.Evenvoordathethele
stratosferische circus op gangkwam had deAmerikaanse chemischeindustrie tot
haar grotevreugde eenBritsewetenschapper, Richard Scorer, ontdektdie er geen
bezwaartegenhadomdeheleCIAP-studieals'zwaarwichtigebombast'aandekaak
testellen.DottoenSchiffvertellenhoeScorerpromptnaardeVSwerdovergevlogen
waarhijhethelecontinentafreisdeomoveralzijnboodschaptebrengendathetidee
van eenrelatietussen CFK's enhet verval van ozon 'volkomen onzin' was.
Alleeneenvoortzettingvanhetonderzoekzoudeammunitiekunnenleverenomde
oorlog uit tevechten. Vroegin 1975bood NASA met succes aan om alsleidend
instituutbijditonderzoekoptetreden enbegonhetmeteennieuwgeorganiseerde
reeksmetingenaandestratosfeer.Alindecember1974diendendecongresledenPaul
RogersvanFlorida enMarvinEschvanMichigan eenwetsontwerpinwaarbijaan
deNAS(NationalAcademyofSciences)werd opgedragenhetprobleem tebestuderen en de EPA (Environmental Protection Agency) werd gemachtigd om de
CFK's zonodig te verbieden. Er werd met de hoorzittingen begonnen maar de
zittingsperiodevanhetCongresseindigdeeenpaardagenlaterendaarmeeverdween
ookhetwetsontwerp.TijdensdevolgendezittingvanhetCongress,in1975,werden
nog meer wetsontwerpen ingediend en er werd een commissie opgericht met de
naam IMOS (een gedeeltelijk letterwoord voor een verwrongen naam waarin de
woordenInadvertentModificationoftheStratospherevoorkwamen).Toenhetjuni
gewordenwasrapporteerdeIMOSdatereen'gegrondeaanleidingtotbezorgdheid'
was.MaartoenwasdeNASjuistbezigaaneenmeergedetailleerdestudievanCFK's
enhunvermoedelijkeeffecten opdestratosfeereniedereenwerddringendverzocht
omvanactieaftezientotdathetNASrapportverschenenzouzijn.IndiendeNASstudievolgensplanzouverschijnen,waren,volgensIMOS,devoorschriften vroeg
in1978teverwachten.DecommissieadviseerdeomspuitbussendieCFK'sbevatten
vaneenmerktevoorzien,zodathetpubliekzouwetenwathetvoorzichhad ende
voorhetmilieuonschadelijke spuitbussendiedusanderedrijfgassen bevatten,niet
te lijden zouden hebben onder de slechte naam die de bus bij de klant begon te
krijgen.Zoweldeindustriealshetpubliekvattenditopalseenuitspraak:"Schuldig,
totdat het tegendeel is bewezen" en dat was weer aanleiding tot een heftige
propaganda-activiteit in de maanden die aan het NAS-rapport vooraf gingen.
Iedereen die geen belangen bij de CFK-fabricage heeft vond (en vindt nog) deze
uitspraak nogal redelijk -gewoon een logische toepassing van het principe dat
nieuwe geneesmiddelen niet in de praktijk worden beproefd door ze door de
gebruikers te laten slikken en dan te kijken of er doden vallen, maar dat ze eerst
uitputtend op schadelijke effecten moeten worden onderzocht methet uitgangspuntdatzenietdeugentotdatbewezenisdatzegoedvoorjezijn.Maardeindustrie
zaghetzonietengingdoormethaarterreinteverdedigenterwijlmenophetrapport
vandeNAS-groep wachtte.
De NAS-groepkwamin april 1975voor heteerstbijeen enhad oorspronkelijk de
opdracht om in begin april 1976rapport uit te brengen. Harold Schiff van York
University, Toronto waslidvan deze groep enhet boek dathij samen met Lydia
Dotto schreef geeft eengoedinzichtinallemoeilijkheden enbeproevingenindeze
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periodevanwetenschappelijk onderzoek, dat involle openheid voor de publieke
belangstellingwerduitgevoerd.Omverschillenderedenenwerdendeberaadslagingen in de groep langer voortgezet. Er werden andere chemische stoffen, in het
bijzonder chloornitraat,terdiscussiegesteldenhuneffect moestworden berekend.
Bovendien werd nog een nieuw probleem aangedragen door Paul Crutzen die
besefte dat de vernietiging van ozon in de stratosfeer de warmtebalans van de
atmosfeer zou veranderen en daardoor een wijziging van het klimaat van onze
planeettotgevolgkonhebben.(Crutzenheefteraltijdeengriezelighandjevangehad
om nieuwe problemen te formuleren die met de uitputting van de ozon in de
stratosfeerverbandhouden;enditprobleemwordtnu bijzonder klemmendinhet
licht van de veranderingen die zich onlangs in het zuidelijk halfrond hebben
afgespeeld.) HetNAS-rapport kwaminfeiteuitinseptember 1976meteenvoorde
tegenstanders toentertijd onaanvaardbarevertraging.Methetperspectief waarmee
wenuovereentientaljarenkunnenterugkijken lijkthetertochopdater,ondanks
alhet getier en geblaas van de propagandaoorlog, door de wetenschappelijke en
politiekegemeenschappenmeteenprijzenswaardige snelheidisopgetreden.Daarbij
isdeware aard van het probleem goed onderkend en zijn er ook prompt stappen
genomenomhetteverzachten.Helaasbleekdatdiestappentekleinentelaatwaren.
3.5 Hoe staan dezaken nu?
Op grond vanhetNAS-rapport werden er indeVSmaatregelen genomen om de
uitstoot van CFK's in het milieu te beperken. De later verbeterde berekeningen
waarbij nog betere scheikunde en nog betere computermodellen zijn gebruikt,
hebbendezemaatregelentenvollegerechtvaardigd.HetNAS-rapportkwamtotde
conclusie dat, zelfs wanneer de uitstoot van CFK's op de niveaus van 1973 zou
wordenvastgehouden,ereenverlagingvan6tot7,5procentvandeozonconcentratie
inde stratosfeer zou optreden,waarvan het gevolg zou zijn dat 12tot 15procent
meerultraviolettestralinghetaardoppervlakzoubereiken,Inmei1977werdineen
gezamenlijkeverklaringvandeFood andDrugAdministration (FDA),deEPA en
deConsumer Product Safety Commission (CPSC)eentijdschema opgesteld voor
het doen verdwijnen van CFK's uit spuitbussen en in maart 1978 waren de
benodigde wetten uitgevaardigd. Met deze wetten werd per oktober 1978 de
vervaardiging van CFK's voor toepassing als drijfgas in de VS verboden. Twee
maandenlatermoestendebedrijvenophoudenmethetgebruikvanbestaande CFK
voorraden bij devervaardigingvanspuitbussen eninapril 1979zou het bij dewet
verbodenzijnomspuitbussendieCFK-drijfgassenbevattenvandeenestaatnaarde
andere tevervoeren. Door kleine achterdeurtjes indewet bleef het toegestaan om
CFK's als actief middel in spuiten te gebruiken, bijvoorbeeld als reiniger in de
elektronischeindustrie,enin 'essentiële'toepassingenwaarondereenpaarmedische
gevallenzoalshetopspuitenvanpijnstillers zonder datdebeschadigdehuid wordt
aangeraakt.Hoewelindietijd deVSverantwoordelijk wasvoorietsminderdande
helftvandejaarlijksetotaleuitstootvanCFK'sindewereldeneraleensteedskleiner
aandeelinspuitbussenwasverwerktsindsdeangstin1973omzichheengreep,was
dittoch eenbelangrijke stapwat debescherming vanhetwereldmilieu betreft. De
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gehelewerelduitstootvanCFK's gingdaardooreenaantaljarenomlaag.Maarinde
jaren tachtig,toen de andere toepassingen van CFK's bleven toenemen en andere
landen doorgingen methet gebruikvan CFK's inspuitbussen, begonnen detotale
emissiesweertestijgen.In1978begondeChemicalManufacturers Associationmet
eennetwerk vanmeetstations,voortbouwend op hetpionierswerk van Lovelock,
omdaarmeehetCFK-gehaltevandeatmosfeertevolgen.Deproducenten hoopten
hetbewijstevindendatdezeverbindingeninwerkelijkheid indetroposfeerworden
vernietigd en daardoor de ozonlaag niet in de voorspelde hoeveelheden zouden
bereiken.Maarzewerdenteleurgesteld.Hetmeetprogramma,ALEofAtmospheric
LifetimeExperimentgenoemd,laatziendatdeconcentratiesvanF-l1enF-12inde
atmosfeer nu respectievelijk 230 ppt (part per trillion) en 400 ppt bedragen. De
huidigeconcentratiesin1991bedragen280pptvoorF-l1en480pptvoor F-12. ALE
issindsdienopgevolgd doorhet GlobalAtmospheric GasesExperiment (GAGE),
dat hoofdzakelijk wordt betaald door NASA en de National Océanographie and
Atmospheric Administration met een bijdrage van de Chemical Manufacturers
Association. GAGE beheert vier automatische waarnemingsstations, in Oregon,
Barbados, Samoa enTasmanië. De metingen geven nog steeds aan, precies zoals
Lovelock alin het begin van dejaren zeventig had opgemerkt, dat in wezen alle
CFK'sdieinhetmilieuzijnlosgelatenzichnogaltijdindeatmosfeer bevinden.En
deconcentraties nemenmet ongeveer 4procentperjaartoe.
Die concentraties lijken nog klein.Maar in 1987schatte Sherry Rowland dat één
enkelchlooratoomdatindestratosfeerwordtlosgelatendaar100.000ozonmoleculen
zalvernietigenvoordatdatatoomzelfineenofandereminderreactievevormwordt
opgesloten (misschienalsCl2)enwegzalzakkennaardetroposfeer. Bijdehuidige
uitstootsnelheden worden F-11enF-12 zesmaal snellerinde atmosfeer gebracht
dan zedoor ultraviolette stralingin destratosfeer worden afgebroken en dat isde
redenwaarom de concentraties van deze stoffen, zowel in de troposfeer alsin de
stratosfeer, toenemen. Inderdaad zijn de concentraties in de atmosfeer blijven
toenemen, ook toen van 1974 tot 1980 de emissies in feite wat terugliepen -een
bevestigingvandelangelevensduur vandieverbindingen indeatmosfeer. Omdat
maareenzesdedeelvandeCFK'sdiehetmilieubinnenkomen,wordtvernietigdzou
men de huidige emissies tot maar één zesde (15procent) van hun tegenwoordige
niveausmoetenterugbrengenomalleenmaartevoorkomendatdeconcentratiesdie
nuoptreden,noghogerzullenworden-endiehuidigeconcentratiesdoenalernstige
schadeaandeozonlaagbovenAntarctica.Om deCFK-concentraties indeluchtte
verlagenishet nodig om de emissies zelfs verder omlaagtebrengen, bij voorkeur
helemaal tot nul. Maar zelfs dan zouden de CFK's in aanzienlijke hoeveelheden
blijvenronddrijventotindetweedehelftvande21eeeuw.Pogingenin1987omhet
probleemaantepakkenhaddentendoeldeemissiesopkortetermijntot85procent
vandehuidigeniveausomlaagtebrengen-lachwekkendontoereikendwanneeraan
deophopingvan CFK's een eind moetworden gemaakt.
Inaansluitingophetsuccesvandeeerstewetten tegendespuitbusgassen steldede
Environmental Protection Agency in 1980 voorstellen op om de gehele CFKproduktieindeVS,metinbegripvananderetoepassingenzoalskoeling,totdetoen
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Fig.4Gemeten concentraties vanCFK-12 ophetnoordelijk halfrond (Oregon) en het
zuidelijk halfrond (Zuidpool)
(Bron:TheHoleintheSky- Gribbin)

optredendeniveaustebeperken.Maarderegeringswisselingvan1981 maaktealsnel
eeneindeaandezeplannen.Hetmilieuwaseenpolitiekprogrammapunt datminof
meerpasteindefilosofie vandeCarter-regering,maardatkonnietvandeReaganregeringworden gezegd.Diewerd door eenpresident geleiddieeensbij eeninhet
oog lopende gelegenheid zeitegen eenlobbyist diezich zorgen maakte over de
verwoestingvandeCalifornischebossen: "Alsjeéénredwood hebt geziendanheb
je ze allemaal gezien". Maar terwijl het politieke klimaat in de VS tegen de
milieulobbyinverschoof,leiddeindejarentachtigeenlangzaamverlopend proces
vaninternationale politieke besprekingen onder auspiciën vandeUnited Nations
EnvironmentalProgram(UNEP)toteenovereenkomstdiebekendisalsdeVienna
ConventionfortheProtectionoftheOzoneLayer.Deovereenkomstwerdinmaart
1985getekend eninwerkinggestelddoordeconferentievanMontrealwaarvanhet
tijdstip in1987opeenslechtmomentwas gekozen.
HetonderzoekdatvoordeWeenseconventiewasverricht,leverdedemeestrecente
en beste maatstaf op waartegen de risico's voor de stratosfeer kunnen worden
afgemeten. Modellenbouwers uit verschillende landen kwamen in april 1987 in
Würzburg,West-Duitsland bijelkaarenconcludeerdendatzelfseenonmiddellijke,
wereldwijde beëindiging vandetoename in CFK-uitstoot toch nogin2050een
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verlaging van 1 procent in de wereldwijde stratosferische ozonconcentratie tot
gevolg zou hebben. Bij een toename van de CFK-uitstoot van 3 procent per jaar
treedt de 1procent afname van de ozonconcentratie al in het jaar 2000 op en die
afname bereikt dan de4procent tegenhetjaar2040.Maar hoe betrouwbaar zijn die
modellen? De gegevens uit een experiment aan boord van de Nimbus 7 satelliet
duiden er op dat de ozon op noordelijke breedtegraden onlangs vier tot zes maal
sneller isverdwenen dan demodellen aangeven; demetingen gevendeindruk dat de
totale ozonhoeveelheid almet zo'n drie procent is afgenomen (fig. 12). En dit alles
verbleekte totaal toen in het voorjaar van 1987 de ontdekkingen in Antarctica
werden gedaandoor dePuntaArenasexpeditieinhetzuidelijk halfrond. Geen enkel
model had zelfs maar een zwakke aanwijzing opgeleverd voor de soort van
ozonafbraak die nu ieder jaar boven Antarctica te zien is.
De milieulobby heeft in dejaren zeventig de spuitbusoorlog in deVerenigde Staten
gewonnen.Maar toenkwamen delobbyisten totdeontdekking datditnoglangniet
dehele oorlog was maar alleenmaar een eerste gevecht in eenveel grotere veldtocht
-een veldtocht waarin in andere landen nog steeds het gebruik van CFK's in
spuitbussenaandeordeis,maarwaarinmisschienookkunstmesten auto-uitlaatgassen
(speciaalauto 'smet een3-weg katalysator!) zijnbetrokken.Enook CFK's en andere
chloorbevattende verbindingen die tot nu toe aan regulering zijn ontsnapt, plus
natuurlijkeinvloedenzoalsvulkanischeuitbarstingen.ToenhetAntarctische ozongat
was ontdekt leekhet erop dat ongeveer alleswat inde atmosfeer terechtkomt en de
stratosfeer kan bereikenhet natuurlijke evenwicht vande ozon inde stratosfeer wel
eens zou kunnen verstoren.
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4.1 Ozon-eters endebiosfeer
HoewelhetSST-probleemindejarenzeventignooit eenechtebedreigingvoor de
ozonlaag isgeweest, eenvoudig omdat ermaar zoweinigSST'sdeluchtin gingen,
bleef de vraag over het verband tussen N O en de stratosfeer de geesten van de
milieuchemicibezighouden.Stikstofoxideskomenvannatureindeatmosfeer voor
en bereiken van daar uit de stratosfeer, waar ze betrokken zijn bij het chemisch
evenwichtwaardoorbovenonshoofd eenozonlaaginstandwordt gehouden.Pas
aanhet eind vandejaren zestigbegonmen intezienhoe belangrijk NOx isbij de
handhavingvanditdynamischevenwichtwaarbijozonenerzijdsvoortdurend door
eenaantalfotochemische processenwordtvernietigd,maaranderzijds door andere
processen weer wordt aangevuld. Voordien hadden de chemici geprobeerd een
balansoptestellenzonderdaarbijNO^tebetrekken.Hun berekeningenwezenuit
datertweemaalzoveelozonzouwordengeproduceerdalserzouwordenvernietigd
-datwasduidelijke onzin,omdat metingen uitwezen datdeconcentratievan ozon
indestratosfeer niet dramatisch toenam.Het wasPaul Crutzen dieeropwees dat
devan nature in het milieu voorkomende N O een belangrijke aanleiding tot het
verdwijnen vanozonuitdestratosfeer zou kunnen opleveren. In eenartikeldatin
1971 werd gepubliceerd, slaagde hij er in om de chemische balans kloppend te
maken.Ditwasdedirecteaanleidingtotzijn belangstellingvoorhetSST-debat en
zijnvoortdurend aandeelindeozonstudies tot enmetdehuidigepogingen omhet
gatbovenAntarctica teverklaren.
Het feit dat NO x , in tegenstelling tot CFK's, tot het natuurlijk milieu behoort,
betekent nog niet dat het 'veilig' is of dat het niet door invloeden van de mens
ontregeld zou kunnen worden, dat hadden de beschouwingen over de SSTen de
spaceshuttlealwelaangetoond.Toentegen1974deeersteschotenindespuitbusoorlog
vielen had Crutzen ook een andere bron vanNO^-vervuiling aangewezen die hij
noemde in een artikel waarin hij een opsomming gaf van een aantal mogelijke
oorzaken,zowelnatuurlijke alsantropogene,dieaanleidingkondenzijntotveranderingenvandeozonconcentratie indestratosfeer. In zekerezinwasdezenieuwe
suggestienogalarmerenderdandeCFK-bedreigingwanthetleekernuopdatdein
delandbouwgebruiktekunstmeststoffen devernietigingvanozonindestratosfeer
op een significante manier zouden kunnen versnellen. Misschien dat we het dan
zonder spuitbussen kunnen doen, maarzoudenwehetin eenwereld met eensnel
groeiende bevolking ook zonder stikstofkunstmest kunnen stellen?
Delaatsteberekeningengevendeindrukdat,wanneerhetgebruikvankunstmestal
invloedopdestratosfeerzouhebben,diewaarschijnlijk tochbetrekkelijk kleinzou
zijninvergelijkingtothetgevolgvananderevervuilingen,endieinvloedzoudannog
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maar langzaam op gang komen -maar men moet wel bedenken dat de som van
'betrekkelijkkleineinvloeden'weleenswatzorgwekkendskanopleveren.Maareen
goedinzichtindemanierwaaropdezemogelijkebedreigingkanontstaanisspeciaal
van belangvoor het heledebat over de relaties tussen mens en milieu, omdat het,
beterdanelkanderaspectvanhetozondebat,duidelijk maakthoenauwhet fysieke
milieu en de levende organismen op aarde met elkaar samenhangen. Als je de
stikstofcyclus aanhetwerk ziet,ziejehoe Gaia functioneert.
4.2 Biologische kringlopen
Er zijn opaarde 92natuurlijk voorkomende chemische elementen gevonden maar
daarvanzijnermaar27essentieelvoorhetlevenendanzijndemeestemoleculenvan
levende organismen nog maar uit een verbazingwekkend klein aantal van deze
bouwelementen samengesteld. Het belangrijkste element in de moleculen van
levendeorganismen-organischestof-iskoolstof dathetbijzonderevermogen heeft
omzichaaneenviertalandereatomentebinden,waaronderookkoolstofatomendie
zelf al aan andere atomen gebonden zijn, enzovoort, zodat dan ingewikkelde
moleculenworden gevormd.Koolstof isvoorhetlevenzobelangrijk datdestudie
vankoolstofverbindingen opzichzelfbekendisonderdenaam'organischechemie'.
Alsmenwater,datmeerdandriekwartvanhetmenselijklichaamsgewichtuitmaakt,
buiten beschouwing laat,bestaatmeer dandehelft vanhetdroge gewicht (derest)
vanhetmenselijklichaamuitkoolstof.Eenkwartvanhetdrogegewichtiszuurstof
en ongeveer tienprocent isstikstof.
Stikstof iseen essentiëlebouwstof voor develeverschillende soorten van eiwitten
waaruit een levend lichaam is opgebouwd. De stikstof komt meestal voor in een
eenheiddieisafgeleidvanammoniak(NH ).Door eenvanz'nwaterstofatomen los
telatenkanhetstikstofatoom inditmolecuulzichhechten aaneen koolstofatoom
omzodoendeeenaminogroep,CNH 2tevormen.Zo'naminogroepzwerft nietvrij
rondinuwlichaamofwaardanook,omdathetkoolstofatoomzichmetdrieandere
atomen kan verbinden (die dan zelf ook weer aan andere atomen kunnen zijn
gebonden,enz.)enzodeelzaluitmakenvaneenveelingewikkeldermolecuul.Maar
deamineheeftkarakteristiekechemischeeigenschappen,zelfsalsonderdeelvaneen
grotermolecuul,enhetgeeftdaaromzijnnaamaaneenspecialegroepvanorganische
moleculen, deaminozuren, dieessentieelzijnvoorhetleven.
Alleaminozuren zijn opgebouwd uitmeerderekoolstof- enwaterstofatomen, een
aantal zuurstofatomen en tenminste één amine, en die zijn dan op verschillende
manieren gerangschikt. Eiwitten bestaan uit aan elkaar gevoegde ketens van
aminozuren en erzijnprecies twintigverschillende aminozuren nodig om daaruit
alleeiwittenvanhetmenselijklichaamsamentestellen.Demanierwaaropaminozuren
elkaarindieeiwittenvasthoudenhangtafvandeaantrekkingskrachtdiedekoolstofen stikstof-atomen voor elkaar hebben. Wanneer twee aminozuren samenkomen
zaldeaminogroepinheteneaminozuur nogéénvanz'nwaterstofatomen loslaten
eneenkoolstofatoominhetandereaminozuurlaateenOH-groeplos.Delosgelaten
H en O H vormen dan samen water en de twee aminozuren worden door een
koolstof-stikstofverbinding aanelkaargevoegd.Deze koolstof-stikstofverbindingen
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zijndeessentiëleschakelsdiedeeiwitteninstandhouden.Alsofzijdaarmeenoggeen
voldoendebelangrijke rolindelevensprocessenzoudenspelen,zijnstikstofatomen
ooknogbelangrijkebouwstenenvoornucléinezuren,DNA- enRNA,dragersvan
degenetische code,waarvan destructuur alsde 'doublehelix' bekend staat.
Levendeorganismenhebbendusstikstofnodig.Waarhalenzedievandaan?Omdat
deatmosfeervanonzeplaneetvoorzo'ngrootgedeelteuitvrijestikstofbestaatdenkt
u misschien dat dit geen probleem kan opleveren. Maar bijna alle atmosferische
stikstofisaanwezigalseentwee-atomigmolecuul(N2)datuitermatestabielisenheel
moeilijktesplitsen.Dezeongesplitstestikstofmoleculen zijnnietbeschikbaar voor
reacties met andere stoffen; daarvoor moeten demoleculen eerstinde individuele
atomenworden gesplitstendaarisenergievoornodig.Hetfeit dataminozuren zo
belangrijk zijn voor hetleveniser een aanwijzing voor dat devroegevormen van
leven op aarde hun stikstof van de ammoniak zelf kregen. Het is nog altijd een
onderwerpvandiscussiehoeveelammoniakernuwelindevroegeatmosfeervande
aardeaanwezigkanzijngeweest,maarerwasongetwijfeld meerdanertegenwoordigisenhetmoetzekeréénvandeingrediëntenvande'oersoep'zijngeweest.Maar
naarmatehetlevenzichverder ontwikkeldemoet devoorraadammoniak uitgeput
zijngeraakteneenaantallevendeorganismenmoest 'leren'hoezedestikstof aande
luchtzelf konden onttrekken omdaarmeelevendemoleculen optebouwen -datis
een proces dat stikstofbinding heet- wat in feite neerkomt op het gebruik van
atmosferische stikstof voor het makenvan ammoniak.
Eenplant die geenstikstof kan binden isalseendorstige man op een reddingsvlot
middenindeoceaan.Hijisomgevendoorwatermaarkanhetnietdrinken;deplant
is ondergedompeld in stikstof en kan het niet gebruiken. Dieren kennen dat
probleem niet omdat ze hun aminozuren binnenkrijgen door planten te eten, of
andere dieren die zelf planten hebben gegeten. Het is zelfs zo dat planten geen
moleculairstikstof(N2)binden,maardatzehetindevormvannitratenaandebodem
onttrekken.Aandebasishangtalhetaardselevenafvanbepaaldelevensvormendie
toch ergens datkarweivan stikstofbinding uit deatmosfeer uitvoeren endiein de
eersteplaatsvoor deaanwezigheidvandienitraten inde bodem verantwoordelijk
zijn.
Zeervroegindegeschiedenisvandeaardemoet denoodzaak omop éénof andere
manierstikstof tebindenzwaarophetlevenhebbengedrukt.Erzijn tegenwoordig
bacteriën bekend diehun energie alleenmaar uitfermentatie verkrijgen, datiseen
primitiever proces dat al eerder dan de fotosynthese bestond, maar dat toch het
vermogen had om deingewikkelder trucvan destikstofbinding uit tevoeren. De
vooroudersvandezebacteriënzijnblijkbaar nooitgedwongenomde fotosynthese
te ontwikkelen maar zehadden de stikstofbinding nodig om te overleven.Tot op
hedenishetnog altijd niethelemaalduidelijk hoenuprecies stikstof door biologischeorganismen,waaronder dezeklaarblijkelijk primitievebacterievormen, wordt
gebonden.Stikstof bindende organismen gebruiken energieomwatermoleculen te
splitsen,daarbijkomtwaterstofvrijdatzedanmetstikstofverbindentotammoniak.
Dezetrucvereistveelenergie envoltrekt zichmet behulpvaneenkatalysator, een
enzymmetdenaamnitrogenase,datopéénofanderemanierdechemischereacties
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mogelijk maakt. De zeer intensieve pogingen om de daarbij betrokken chemie te
begrijpenentereproduceren,zijntotnogtoezondersuccesgebleven;wanneermen
daarin zou slagenzou men overde middelen beschikken om stikstof min of meer
naarbelieventebindenendaarmeeeenenormezetaandelandbouwtegeven.Maar
misschienzou dat,zoalswestrakszullenzien,eentwijfelachtige zegen betekenen.
Men kan de opmerkelijke eigenschappen van nitrogenase onderkennen door de
werkzaamheidvanditenzymtevergelijkenmetandereprocessenwaardoorstikstof
aandelucht onttrokken wordt enwaardoor moleculen ontstaan diedoor planten
kunnen worden benut. De bliksem, diedelucht op zijn wegtot 10.000 °C verhit,
verschaft deenergieomstikstofmoleculen inatomentesplitsenenbevordertzode
vormingvansalpeterzuur doordatdieatomenreagerenmetzuurstof enwaterinde
lucht(latergaatdatsalpeterzuur overinnitraten).Deindustriëleprocessenvoorde
stikstofbindingbehelzenreactiesonderhogetemperatuurendrukingeslotenvaten.
Maar debacteriënvoerendietrucroutinematig uitonder alledaagse omstandighedenwattemperatuur endruk betreft. Tochzouden er20.000bacteriënvoor nodig
zijn om, mannetje aan mannetje, een afstand van iets meer dan acht millimeter te
overspannen enmen schat datdetotale hoeveelheid nitrogenase,waar alhetleven
indewereldvanafhangt, niet meerdan eenpaarpond bedraagt.
Stikstofbindende bacteriën komen in de hele levende wereld voor. Regen die op
bomenvalt,bevatbovenindebomenmeeropgeloste stikstof danonderaan omdat
eropdebladeren entakkenvandeboom organismen levendiestikstof opnemen*
terwijlhetwatereroverheendruipt.Maardemeestestikstofwordtvastgelegd door
bacteriëndieineenzeerhechtesymbiotischegemeenschapmetbepaaldeplantesoorten
leven.Debekendstevandezesoortenbehorentotdevlinderbloemigenzoalserwten,
bonen,klaver,sojabonen enaardnoten, maar ook andereleguminozen en bijvoorbeeld elzenbomen bezitten die mogelijkheid. Daarbij gaat het dan om
knolletjesbacteriëndieinofbijdewortelsvandeplantleven.Dieplantenverschaffen
de bacteriëndeenergieom zich teontwikkelen en destikstofverbindingen die de
bacteriënproduceren komen degastplantten goede,enblijven dannahet verteren
vandewortelsendeknolletjes,indebodemachter.Ditprocesligttengrondslagaan
depraktijkvandevruchtwisselingdiedeboerenallanghaddenuitgevondenvoordat
zeietsvanstikstof enbacteriënafwisten. Degrondwaarindestikstof door andere
gewassenisuitgeput endiedaardoor slechteoogsten zou opbrengen,kanweer tot
leven gebracht worden door er een vlinderbloemig gewas op te verbouwen als
onderdeel van devruchtwisselingscyclus. Een van de doelen die de biologen zich
tegenwoordighebben gesteldisofwel deknolletjesbacteriën ertoetebrengen zich
in de wortels van graangewassen te nestelen, ofwel genetische manipulatie toe te
passen om de genen van de knolletjesbacteriën in de cellen van de granen te
introduceren.
Tegenwoordighoevenplantendebenodigdestikstofnietindevormvanammoniak

*Nietalleenbacteriën,maarookandere'primitieve'levensvormen,zoalsbepaaldealgenenkorstmossenkunnenditkunstjeuitvoeren.Maarbacteriënspelendebelangrijksterol.
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op te nemen. Naarmate de zuurstofatmosfeer van de aarde zich ontwikkelde
kwamenerindebodemsteedsmeernitratenvoor,datzijnverbindingendiestikstof
en zuurstof bevatten, gebonden aan andere elementen, deels ten gevolge van de
bliksemindeatmosfeer maarinhoofdzaak omdatdeammoniakdiedoor vertering
van wortels en knolletjes vrijkomt door nitrificerende bacteriën in nitraat wordt
omgezet. De planten nemen de nitraten op en gebruiken die om ammoniak te
produceren waarbij dan koolstofdioxide alsbijprodukt vrijkomt.
Ditalleslijkt misschien ergvervandeozonlaagindestratosfeer af teliggen.Maar
hier verschijnt een ander soort bacterie op het toneel. Omdat planten nitraten
gebruiken isermeestalniet ergveelnitraatindebodem aanwezig.Maar eris altijd
wel iets, onder andere de nitraten die afkomstig zijn uit de overblijfselen van
afgestorven organismen, en levende organismen vinden in het algemeen wel een
manier om van elke beschikbare bron gebruik te maken. Sommige bacteriën die
doorgaans hun energie door ademhaling opdoen (door zuurstof uit delucht op te
nemen endiemetkoolstof te 'verbranden' netzoalswij dat doen) hebben ook het
vermogen ontwikkeld omhun zuurstof aannitraten teonttrekken. Dat vermogen
vertegenwoordigt dus een indrukwekkende veelzijdigheid, maar de in nitraten
aanwezige zuurstof isniet zo gemakkelijk beschikbaar als de zuurstof in de lucht
zodat de nitraat-ademhaling een soort van laatste redmiddel voor deze 'stikstof
onttrekkende' bacteriënis.Alserhelemaalgeenvrijezuurstof beschikbaaris,inhet
wateronderhetbodemoppervlak ofopeenanderevandeluchtafgeslotenplek,dan
zullen ze allezuurstof uit de nitraten halen, waarbij de stikstof weer inhet milieu
vrijkomt alsstabiele,twee-atomigemoleculen(N2).Maarwanneerereenbeetjevrije
zuurstof inhun omgevingistevinden, maarniet genoegomvantelevenzullenze
alleen wat ze te kort komen aan de nitraten onttrekken. In dat geval zal het
afvalprodukt datzeloslatennogenigezuurstof bevatten.Datisdan distikstofoxide,
N 2 0 , ook bekend alslachgas.
Op ditpunt aangelandisdebiologischekringloop compleet.Destikstof isweerin
deatmosfeer terugenkanopnieuwgebondenwordendoortoekomstige generaties
vanlevendeorganismen(deenergiediedekringloopaandrijft istenslotte natuurlijk
afkomstig uit het zonlicht). Maar onderweg is er net een beetje distikstofoxide
geproduceerd.Endaarishetdatbiologischeprocessenvaninvloedzijnopdeozon.
4.3 Lachgas isniet zo grappig
Distikstofoxide heeftverdovendeeigenschappeneninkleinehoeveelhedenveroorzaakthetsymptomendieopdronkenschaplijken,vandaardepopulairenaam.Maar
afgezienvandezebelangwekkendeeigenschapisheteenzeerinertgas.Erzijninde
troposfeergeennatuurlijkechemischereactiesbekenddiehetkunnenvernietigenof
hetinanderechemischevormenkunnenvastleggen,enalsheteenmaalislosgelaten
zweefthetrondenhoopthetzichop,omopeengegevenmomentz'nwegomhoog
naar de stratosfeer tevinden.Het verhaal komt ons bekend voor en dat geldt ook
voordegevolgen.Indestratosfeer veroorzaakt deultraviolettestralingreactiesdie
dedistikstofoxide afbreken tot anderevormenvanN O ,inhetbijzonder N O , dat
metozonreageert.Ditiseennatuurlijkprocesdat,zoalswehebbengezien,helptom
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hethuidigeozonevenwichtindestratosfeer tehandhaven.Deterugkoppeling met
het leven is dubbel fascinerend, omdat de zuurstof in de lucht, waaruit de ozon
afkomstigis,zelfweerdoorlevendeorganismenwordtgeproduceerd.AlsdeGaiahypothese van Lovelock juist is, moet de hoeveelheid N 2 0 , en daarmee ook de
hoeveelheidN O dieopnatuurlijkewijzeisgeproduceerd,hetevenwicht onderhoudenwaarbij deozonconcentratieindestratosfeer netdejuistewaardeheeft omhet
aardoppervlak tebeschermen tegen schadedoor ultraviolette straling, terwijl ook
netvoldoendestralingwordt doorgelatenomdeomstandigheden tehandhavendie
hetlevenmogelijk maken.Hetprobleem waarCrutzenin 1974opwees,betreft de
nitraatbemesting vandebodem (nietalleeninbouwland maar ook inonze parken
en,speciaalinAmerika,de golfbanen diedaar 10procentvandekunstmest vande
Verenigde Staten opslokken). Daarmee verschaffen we de grondstof waar de
stikstofonttrekkende bacteriën zich aan vergasten en daarmee vergroten we de
ladingN 2 0 inde troposfeer enN O inde stratosfeer.
Dit geval illustreert duidelijk wat de potentiële gevaren zijn die aan een ondoordachteingreepinhetmilieuverbondenzijn,zelfswanneerdedoelstelling-opvoeren
vandevoedselproduktie- goedis.Maarhetisergmoeilijk om aandeze bijzondere
bedreiging voor de ozonlaag cijfers te verbinden. De hoeveelheid N O die de
stratosfeerbereikt,hangtafvandehoeveelheidN2Odiedoordestikstofonttrekkende
bacteriën wordt geproduceerd en het is zeker niet duidelijk dat bijvoorbeeld een
verdubbeling van de hoeveelheid nitraten ook hun activiteit zou verdubbelen. Zij
voerendatstikstofonttrekkings-kunstjealleenmaaruitwanneerzeeenzuurstoftekort
hebben,inhetbijzonder innattebodems enzelfsdanhebbenzemeestalzo'n sterk
zuurstoftekort datzehetallemaalaandenitraten onttrekken endaarmee hoofdzakelijk hetonschadelijke stikstofgas losmaken.Dan komt daarnogdevraagbijhoe
sneldenitraten dieaandebodemworden toegevoegd, door de bacteriën worden
verwerkt. De bedoeling van de toevoeging van kunstmest is om de groei van
gewassen te bevorderen; die gewassen worden opgegeten en zo komt de stikstof
weer terecht in de biologische kringloop. Een overmaat aan nitraten die van de
veldenwordt afgespoeld, zaldanmisschiende groeivandebomen inde aangrenzendebossen bevorderen of misschien demicro-organismen inrivieren,meren en
zeeën. Het kan misschien een hele tijd duren voordat er veel stikstof voor de
stikstofonttrekkende bacteriën beschikbaar is, zelfs als ze die willen of moeten
gebruiken.Maardegetallenvandemenselijkenitraatproduktiezijnschrikwekkend.
Men heeft geschat dat er door natuurlijke processen ongeveer 300 miljoen ton
stikstofperjaargebondenwordt.Inhetmiddenvandejarenzeventig,toenCrutzen
op het probleem wees,werd daaraan door menselijke activiteiten nog 15procent,
toegevoegd. Het gebruik vankunstmest is sindsdien snel toegenomen, niettegenstaandedestijgingen indeenergieprijs (hetmakenvannitraatkunstmest vergtheel
veel energie) envolgens sommige schattingen zouden wein het begin vande 21e
eeuw al evenveel nitraat aan de bodem toevoegen als alle natuurlijke processen
samen.Datbetekentdanzo'ndramatischeveranderingvanhetnatuurlijk evenwicht
dat hetpraktisch onmogelijk is om tevoorspellen wat daarvan de gevolgen zullen
zijn, niet alleenvoor de ozonlaag maar ook voor de andere componenten van het
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ecosysteem.Distikstofoxide wordt ook doorverbranding aandeatmosfeer toegevoegd,elkekeerwanneer ersteenkool of olieindeluchtwordt verbrand. De hitte
van het vuur splitst enige stikstofmoleculen in de atmosfeer en eenpaar daarvan
binden zich metzuurstof tot N 2 0 .
Deze niet-biologische distikstofoxide volgt precies dezelfde atmosferische kringloopalshetlachgasdatdoor stikstofonttrekking vrij komt.De schattingen betreffendedegecombineerde gevolgenvankunstmeststoffen, endeNO x door verbranding,voordeozonindestratosfeer,lopensterkuiteenenhetzijnooknietveelmeer
dan 'educated guesses'. Maar er worden nu wel metingen van de N 2 0 in de
troposfeergedaan.Dehoeveelheidin1984was304ppb(partperbillion)endiestijgt
jaarlijks met een snelheid van 0,7 ppb (dus een kwart procent per jaar). Op dit
moment wordt detotaletoenamevan N20 boven denatuurlijk achtergrondopzo'n
10%geschat. Het N20-niveau in1990bedroeg310ppb. Eenkleinebijdrage tot de
distikstofoxide in detroposfeer (endaarom ook tot deN O -lastinde stratosfeer)
komt ook uit de spuitbussen. Verschillende vanmijn vrienden die dachten dat ze
juisthandeldendoorspuitbussenmetCFK'steweigeren,schrokkenergtoenikhen
wees op de mogelijke gevaren van distikstofoxide,. dat ook als drijfgas wordt
gebruikt, vooral herkenbaar bij spuitbusjes voor slagroom. Natuurlijk ishet voor
niemand echt 'noodzakelijk' om z'n slagroom te spuiten, maar het is bijzonder
schokkendvooriemanddiehetetiketzorgvuldigheeft gelezenendanopgewekthet
artikelkooptindeveiligewetenschapdatergeenCFK'sinzitten,omdantemerken
datN 2 0 zomogelijkooknetzoslechtis.Onthutsend zijnookdeberichtendatauto's
voorzien van eendriewegkatalysator wel minder NO enkoolwaterstoffen uitstoten,maar meer N20!
Watdanookdeoorsprongvanhetgasmagzijn,hetisnetzoalsbijdeCFK'sdelange
levensduur vanN 2 0 indetroposfeer diebetekent datdegevolgenvanjaar opjaar
envan decennium op decennium groter worden, zodat deze voor hetjaar2000al
meerdan 1 procentbovenhetvergelijkingsjaar 1984zullenuitstijgen. Als dezelfde
verhouding aan 'extra' N O in de stratosfeer terechtkomt dan zal lachgas heel
duidelijk moeten worden betrokken in de discussie over wat we zullen moeten
verlagenenwanneer,omdebedreigingvandeozonlaagteverkleinen.Hetisechter
nietzekerdateentoenamevan1 of2procentvandeuitstootvandistikstofoxideook
1of2procentaandeNOx-belastingvandestratosfeerzaltoevoegen.Hoewelopdit
moment elkjaar enigehonderden miljoenen tonnenN 2 0 indetroposfeer worden
uitgestoten(watdenauwkeurigegetallenbetreft verschillendeschattingen) komen
• ermaarenigetientallenmiljoenentonnenindestratosfeer terecht(ookhierlopende
schattingenwatdedetailsbetreft uiteen).Demeestedistikstofoxide,integenstelling
tot de CFK's, gaat ergens anders naartoe, en we weten niet waar. Op het eerste
gezicht lijkt dat geruststellend. Maar als dat natuurlijke onttrekkingsmechanisme
door menselijke activiteitenwordt verstoord endatlijkt, gezien deinbreuk op het
milieu door die activiteiten, maar al te waarschijnlijk, of wanneer dat
onttrekkingsmechanisme dieextrabelastingmetN 2 0 door menselijke activiteiten
nietmeerkanverwerken,danzoudenweplotselingmeteenzeersterkestijgingvan
detoevoervanN 2 0 naardestratosfeer kunnenworden geconfronteerd. Enhelaas
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is distikstofoxide niet de enige bijkomende factor die naast de CFK's in de
beschouwingmoetworden betrokken.
4.4 Dinosaurussen enscenario'svoor de ondergang
Eriseenaantalmogelijkeproblemenmetbetrekkingtotdechemievandestratosfeer
diezichbuitenhetbereikvandemensafspelen,maardietochbetrekkinghebbenop
eengebiedvanmenselijkeactiviteitendatbuitendeinvloedssfeervandemeestenvan
onsligt-demogelijkheidvaneenkernoorlog.Eenaantalwetenschappersheeftzich
afgevraagdofhetmogelijkisdatdeondergangvandedinosaurussenzo'n65miljoen
jaargeleden,verbandkonhebbengehadmeteencatastrofaleuitputtingvandeozon
indestratosfeer. Diezoudanweerzijnveroorzaakt doordegevolgenopaardevan
eennabijeexplosievaneensupernovaofdooreenuitbarstingvanzonneactiviteitop
eenmoment dathet magnetisch veld dat deaarde beschermt,juist zwakwas.
Erwaszekerietsdateenplotselingeindemaakteaandedinosaurussen enaanvele
andere diersoorten, endat 'iets' kwam vermoedelijk van boven,want het vóórkomenvanfossielenlaatziendatdeinzeelevendewezensoverhetalgemeennietdoor
de catastrofe zijn getroffen. Weliswaar wijzen de paleontologen er op dat de
dinosaurussenalenigetijdvoordieafsluitenderampinvervalwaren,maardatduidt
eralleenmaar op dat anderemilieuveranderingen henkwetsbaarhadden gemaakt
vooreen'laatstedruppel'effect.Indeafgelopenjarenisdemeestgangbareverklaring
voordedood vandedinosaurussen geweest,dat erklimaatsveranderingen zouden
zijn opgetreden door deinslagop aardevan een grote meteoriet diestof verin de
atmosfeer omhoog zou hebben geslingerd en een sterke temperatuurdaling zou
hebbenveroorzaakt.Ideeëndieverbandhieldenmetveranderingenindeozonlaag
zijnwatuitdemodegeraaktmaarzezijnnietminderbespreekbaardantoenzevoor
het eerstindejaren zeventignaarvorenwerden gebracht.
Detweevariantenopheteerstethemawerkenbeidevolgenshetzelfdemechanisme.
Protonen (waterstofkernen) die uit de ruimte de aarde bereiken als kosmische
stralen,makendoorreactiesmetdebovenstelagenvandeatmosfeerstikstofatomen
los,dievervolgensgeleidelijk doordemesosfeer endestratosfeer omlaagkomen en
daarbijNO^-moleculenvormendiedekettingreacties tervernietigingvande ozon
op gangbrengen.Zulke kosmischestralenkomen altijd uitderuimte de atmosfeer
vandeaardebinnen,maardoorgaansisheteffect daarvanzeerklein.Gedeeltelijkis
dithetgevolgvanhetfeitdatzemaarinbetrekkelijk kleineaantallenaankomen en
gedeeltelijk omdat ze een elektrische lading dragen (een proton is gewoon een
waterstofatoom waaraan het elektron ontbreekt), en geladen deeltjes kunnen niet
door het magnetisch veld van de aarde heen dringen. De enigeplaats waar ze een
merkbaareffectzoudenkunnenhebbenisbijdepolenwaarzedoordemagnetische
krachtlijnen worden samengedreven;maarerzijn geenovertuigende aanwijzingen
voor hun betrokkenheid bij devormingvanhetozongat bij Antarctica.
Er zijn twee manieren om het effect van kosmische stralen op de stratosfeer te
vergroten:maakdekosmischestralensterker ofverzwakhetmagnetischeveldvan
deaarde-ofallebei.IosefShklovski,eenSovjet astronoomenMartinRuderman,in
deVerenigdeStaten,ontwikkeldenoorspronkelijk heteerstescenariowaarbijwerd
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voorgesteld dat een ster, een supernova die in de buurt van het zonnestelsel
explodeerde, zo'n vloed van kosmische straling zou produceren dat daardoor 50
procent van de ozonlaag of meer zou worden vernietigd. Als dat vandaag zou
gebeuren zou datnet zo'n catastrofe voor dehuidigevormenvanlevenzijn alsde
ramp van 65 miljoen jaar geleden, die de dinosaurussen heeft getroffen. Ernstige
zonnebrand,methuidblarenbinnentienminutenenblindheid zoudendeeluitmakenvandeonmiddellijke gevolgenvoormensendier.Aangezien deplanten onder
devloedvanultraviolettestralingzoudenverschrompelenzoudenwedantemaken
krijgen methetlangere-termijn-probleemomwatteetentevinden.Dekansiszeer
klein-astronomenberekenendatineenwillekeurigeperiodevan20miljoenjaareen
kansvanéénophonderdisvooreensupernovadiezodichtbijis,dathijzo'nschade
kanaanrichten.Maardanzijncatastrofesalsdeondergangvandedinosaurussenook
zeldzame gebeurtenissen.
Het anderescenariokoppeltdevernietigingvanhetozonschild aanveranderingen
inhetaardmagnetisme enaandezonneactiviteit.Hetkomtvoordathetmagnetisch
veldvandeaarde datwordt opgewekt door dwarrelende stromenvan magnetisch
materiaalinhetvloeibarebinnenstevandeaarde,zelf aanverandering onderhevig
is.Somssterfthethelemaalwegendanherneemthetz'nintensiteit,hetzijindezelfde
richting (met de noord- en zuidpool in dezelfde positie als tevoren), hetzij in de
tegengestelderichtingwaarbijdemagnetischepolenzijnverwisseld.Uitfossielenis
op temaken datzulke omkeringen vanhet magnetisch veld dikwijls gepaard gaan
meteenkleinschaligverdwijnenvandiersoorten,maarzeldenopzo'nschaalalsde
dood van de dinosaurussen. Maar de sporen van magnetisme in oude stenen
onthullen dat er ten tijde van het uitsterven van de dinosaurussen inderdaad
veranderingen inhetmagnetischveldvandeaarde optraden.
De zonneactiviteit verandert eveneens, niet alleen volgens een cyclus met een
periodevan ongeveer 11 jaar (decyclusvandezonnevlekken) maar erzijn ook zo
nu en dan grotere uitbarstingen van een heftige activiteit waarbij stromen van
protonendoorderuimtenaardeaardewordengestuurd.Indienjuistophetmoment
dathetmagnetischveldvandeaardezwakwas,dezoneenuitbarstingvanprotonen
zouvertonen, dan zouden diedoor deatmosfeer heenkunnen gaanenschadeaan
het ozonschild toebrengen. Een van de pioniers van deze gedachte was de alom
tegenwoordige Paul Crutzen die toen met Ivar Isaksen en George Reid samenwerkte.Hun berekeningen diein 1975werden gepubliceerd,warennietalleenvan
betekenisvoordegenendiedeondergangvandedinosaurussenbestudeerden.Zelfs
zonder dat het magnetisch veld van de aarde uitgesproken zwak is, kan een
zonnevlam van voldoende intensiteit ten minste enige schade aan de stratosfeer
toebrengen. Zo is er in augustus 1972 een bijzonder grote uitbarsting van
zonneactiviteit geweest. In 1975berekenden Crutzen en zijn collega's dat, indien
hun model goedwas,zo'nuitbarsting eenteruggangvan de ozonconcentratie van
15 tot 20 procent bij de noordpool teweeg zou hebben gebracht omdat het
aardmagnetisch veld daardevandezon afkomstige protonen geconcentreerd zou
hebben.NadezeberekeningenhebbenDonaldHeathenArlinKreugervanNASA
watoudegegevensopgedolven diedoor deweersatellietNimbus4waren opgeno-
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menmaardieeerdernognooitopeenmanierwarengeanalyseerdomozonfluctuaties
telatenzien.Zijvondendatdesatellietnadezonnevlamvan1972eenvermindering
van 16procentvandeozon bijdenoordpool hadwaargenomen. Ditwasdemeest
dramatische korte-termijn-verandering van het ozongehalte in de stratosfeer die
ooitvoor deontdekkingvanhetAntarctische gatiswaargenomen.Niemand heeft
nogkunnen uitrekenen watnu bovenAntarctica deuitwerking van een dergelijke
uitbarsting van zonneactiviteit zou zijn terwijl het gat juist zijn grootste
seizoensuitbreiding zou vertonen. Hoewelhetideevaneenverband tussen veranderingindeozonlaagendedoodvandedinosaurussen tegenwoordiguitde mode
is, heeft het ook voor vandaag nog belangrijke aspecten en de gebeurtenissen van
1972bevestigendenauwkeurigheidvandemodellendievoordeberekeningvande
ozonveranderingen werden gebruikt.
Zo'n bevestiging van de nauwkeurigheid van de modellen versterkt ook ons
vertrouwen in de berekeningen van andere beïnvloedingen van de ozon, met
inbegrip van de invloed van de CFK's. Redelijke mensen behoeven er niet aan te
wordenherinnerddateenkernoorlogeenslechtezaakzouzijn,maarhoeslechtdie
welzouzijn,werdnogeensinhetmiddenvandejarenzeventigaanhetlichtgebracht
toenJohnHampson,diebaanbrekendwerkaanderolvanH O indestratosfeerhad
gedaan,zichgingbekommeren overdegevolgenvanN O nakernexplosies.Nadat
Hampsonditonderwerpineenartikelvan1974inNaturehadaangesneden*,kwam
meninjanuari 1975opeensymposiumvandeNationalAcademyofSciences totde
conclusie dat een oorlog waarin de helft van de wereldvoorraad van 1974 aan
kernwapenstotexplosiezouwordengebracht-10.000megaton-deozonconcentratie
bovenhetnoordelijkhalfrond (waardemeestekernkoppenzoudenontploffen) met
30tot 70procent zou verminderen enbovenhet zuidelijk halfrond met 20tot 40
procent.Ditlijkt ergveelopdesoortvancijfers dievolgens sommigestudiesbijde
uitroeiing van de dinosaurussen betrokken waren en die heel waarschijnlijk een
soortgelijk effect op demenselijke soort en anderesoorten zouden hebben.
Er is geen direct bewijs dat nucleaire explosies in de atmosfeer de ozon in de
stratosfeer vernietigen, omdat.niemand de nodige gedetailleerde metingen in de
jaren vijftig en begin van de jaren zestig heeft uitgevoerd toen atmosferische
kernproevennormaalwaren.Maardebeschikbaretotaalmetingentonenwelaandat
de hoeveelheid ozon van de stratosfeer in de jaren volgend op 1963, toen de
atmosferische proeven door de grote kernmachten waren uitgebannen, ondanks
enigeschommelingen, inzijn geheel istoegenomen. Dat zou dus in overeenstemmingzijn meteenatmosfeer diezichhersteltvande gevolgenvande kernproeven
dievoordienhadden plaatsgevonden.Wiegekgenoegisom aaneenkernoorlog te
beginnenzaldaarvanzekernietwordenweerhoudendoorhetbesefdaterschadeaan
de ozonlaag kan worden aangericht of door het vooruitzicht op klimaatsveranderingen. (De dreiging van een 'nucleaire winter' is nu door verbeterde
berekeningen teruggebracht tot een 'nucleaireherfst', maardiezounogwelzo erg

*IneenartikelvanJohnston,WhittenenBirksuit1973wordtditonderwerpookalaangesneden.
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zijndatereenernstigeteruggangindeopbrengstvangewassenzouoptreden, zelfs
indedelenvandewereld dieaandekernkoppen zelf zouden zijn ontsnapt.) Maar
ditwerkmoetertoedienen,evenalsdestudiesoverdemogelijkedoodsoorzakenvan
de dinosaurussen, om ons er opnieuw aan te herinneren dat het ozonschild niet
onverwoestbaar isendathet zekerkanworden beschadigd, zoweldoor gebeurtenissen in de natuur als door menselijke activiteiten. Er is nog een aantal rampen
mogelijk,dieweliswaarminderapocalyptischzijn,maarwaarvande waarschijnlijkheiddatzeindenabijetoekomstzullenvoorkomen, groteris.Behalvedatiserook
nogeenbijprodukt vandediscussiesoverchloorendatheeft temakenmetdesoort
vanwaanzin diedoor hetideevaneenkernoorlogwordt gekenmerkt.
4.5 Kleinedingenkunnen van grotebetekenis zijn
Eenvandewaanzinnigstegedachtendieinhetmiddenvandejarenzeventig tijdens
desomsdollediscussiesoverdegevolgenvandeCFK'sopdestratosfeer naarvoren
kwamen,waseensuggestievanMikeMcElroydatmenineenoorlogbroomweleens
als wapen zou kunnen gebruiken om kunstmatig dezelfde omstandigheden te
creëren waaronder misschien de dinosaurussen aan hun eind waren gekomen.
Broom behoort tot dezelfde chemische familie als chloor, de halogenen, en heeft
daarmeeveeleigenschappen gemeen.Het iszelfs zodathetnogheftiger met ozon
reageert.Het wasin 1975volkomen redelijk datMcElroy deaandachtvestigde op
hetmogelijk gevaarvoordeozonlaagdatgelegenwasinhetwijdverbreide gebruik
van methylbromide (CH3Br) in de landbouw als een verstuivingsmiddel tegen
insekten en knaagdieren, zowel in voedingsgewassen als in tabak. Hoewel
broommethaan in de troposfeer niet de ongebruikelijke stabiliteit van de CFK's
vertoontenhetinzekerematewordtafgebrokenvoordathetdestratosfeer bereikt,
is het toch aannemelijk dat er ook hierdoor een klein extra effect op de ozon zal
optreden. En per slot is het best mogelijk dat al deze kleine effecten samen een
belangrijk gevaarzullen opleveren.
In datzelfde jaar wezen Steve Wofsy en zijn collega's op een andere mogelijke
bijdrage enwel door een familie van scheikundige stoffen dieveel dichter met de
CFK'sverwantzijn,namelijk degebromeerdechloorkoolstoffen. Dezeworden bij
het blussen van branden gebruikt. Wat aantasting van ozon betreft zijn de beide
genoemde bronnen van broom, door hun geringe hoeveelheid, lang niet zo
gevaarlijk alsde CFK-familie. Maar McElroy bereikte de krantenkoppen door te
stellendatbroom datmetopzet indestratosfeer zou zijn losgelaten alseenwapen
zoukunnenworden gebruiktdoordathetbovenvijandelijk gebiedeengroot gatin
de ozonlaag zou maken en daardoor onbeschermde mensen buiten gevecht zou
stellenendeoogstzouvernietigen.Hetfeitdatditeffect,alshetalreëelis,zichalheel
gauw over dehelewereld zouverspreiden enevenveel schade zou toebrengen aan
de natie die de 'broombom' had afgevuurd (zodat het wel een wanhoops- en
zelfmoordwapen zouzijn)maaktehetalleenmaaraantrekkelijkervoorschrijversin
bladenzoalsdeNationalEnquirer.VeelvanMcElroy'scollega'swarenrazendover
de daaruit voortkomende publiciteit, omdat ze van mening waren dat er een
rookgordijn voor de veel ernstiger besprekingen van de CFK's werd gelegd. Dit
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'doomsdayweapon' scenario kanwel buiten beschouwing gelatenworden. Maar
dat betekent nietdatweonsernietvanbewust moeten zijn dat erdoor menselijke
activiteit broom in de atmosfeer terecht komt en dat dit ook tot de afbraak van
stratosferische ozon kan bijdragen.
Wat kan erverder nog tot die afbraak bijdragen? Er zijn natuurlijke bronnen van
chloorendiemoetenzekerookinrekeningwordengebracht.Vulkanischeuitbarstingen brengen zo nu en dan grote hoeveelheden chloorverbindingen inde atmosfeerendiekunneneendramatisch,zijhetkortdurend,effecthebben. Inhetjaardat
opdeuitbarstingvanElChichonin1982volgde,vertoondeeenwaarnemingsstation
inArosa,Zwitserland, delaagstewaardevandeozonkolom dieooitgemetenwas.
Maarde grootste natuurlijke bronvanchloor, diemin of meerconstantis, bestaat
in de vorm van methylchloride (CH3C1). Een klein gedeelte daarvan komt uit
industriële processen maar een groot gedeelte schijnt uit de verbranding van

Fig.5 Metingenvandejaargemiddelde ozonkolom bovenArosa,Zwitserland
(Bron:TheHoleintheSky-Gribbin)
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plantaardigmateriaalvoort tekomen.Dat kan danzijn bijnatuurlijke bosbranden
of bijhetverbranden vanbos omdaar eenvoedselgewas teverbouwen. Daaromis
menhet erniet altijd over eensinhoeverre dehuidigehoeveelheid chloormethaan
indeatmosfeer (eenpaar ppb's) natuurlijk is enwelk deeldaarvan aan menselijke
activiteiten te wijten is.Wat dan ook de oorsprong ervan mag zijn, ongeveer 90
procent van de chloormethaan wordt door chemische reacties uit de troposfeer
verwijderd enmaarongeveer10procentofminderbereiktdestratosfeer.Maartoch
duiden berekeningen die halverwege de jaren zeventig zijn gemaakt, erop dat
chloormethaan evenveel invloed op de ozonvernietiging kan hebben gehad als de
CFK's.
Net zoals de natuurlijke achtergrond van N O x door de stikstof-onttrekking, is
chloormethaan ook eendeelvandenatuurlijke kringloop diede ozonconcentratie
in de stratosfeer instandhoudt; waar het om gaat is dat menselijke activiteiten het
evenwicht kunnen verstoren en de snelheid waarmee de ozon wordt afgebroken
kunnen veranderen. Niemand kan ook maar bij benadering zeggen hoe de
chloormethaanbalans indekomendepaar decennia zou kunnen veranderen.
De menselijke beïnvloeding is duidelijker aanwezig bij de ophoping van
methylchloroform (ook bekend alstrichloorethaan) in de atmosfeer. Hierbij iser
watgeksaandehand.Trichlooretheen,eenverbindingdielijktopmethylchloroform,
werd alom gebruikt als een ontvettingsvloeistof, in het bijzonder om
metaaloppervlakkenschoontemakenenookbijdechemische reinigings-industrie.
Dezeverbindingwordtzeersnelindeatmosfeerafgebroken envormtdaaromgeen
bedreigingvoordestratosfeer. Maaromdatdiereactiesdichtbijhet aardoppervlak
plaatsvindenleverenzijookeenbijdrageaandereactiesdiedefotochemische 'smog'
veroorzaken.Daaromheeft deEnvironmentalProtectionAgency,inhaarwijsheid
beslotenomhetgebruikvantrichlooretheenindeVerenigdeStatentegentegaanen
heeftaanbevolenomditdoormethylchloroformtevervangen.Dezestofdraagtniet
bijtothetsmogprobleem omdat -uraadthetal-ditmaarlangzaaminde troposfeer
reageert. En dat betekent natuurlijk dat aanzienlijke hoeveelheden de stratosfeer
bereiken, waar de ultraviolette straling de stof afbreekt en daarbij chlooratomen
losmaakt die bij de afbraak van ozon worden betrokken. Door te trachten één
probleemoptelossenheeftdeEPAeenanderprobleemverergerd.Hetgebruikvan
methylchloroformneemtnusneltoe,metongeveer7procentperjaar,enin1987was
deconcentratieindetroposfeer ongeveer 130ppt(partspertrillion).Gelukkigheeft
methylchloroform maar een levensduur van iets meer dan 6 jaar zodat het de
ozonlaag minder dan de CFK's bedreigt; maar sommige berekeningen geven de
indruk dat het tegen het midden van devolgende eeuw toch nog 1à2procent zal
bijdragen aandetotale achteruitgang vandeozonconcentraties inde stratosfeer.
Wanneer het gaatovervloeistoffen voor chemische reiniging moetenveel mensen
aantetrachloorkoolstof denken,het aloudechemischereinigingsmiddel.Infeiteis
hetgebruikvantetrachloorkoolstof vanwegezijngiftigeeigenschappenalenigetijd
inEuropaenNoord-Amerika beperkt.Hetheeft zekerhetvermogenomozonaan
tetastenomdathetchloorbevatenindeatmosfeer eenlevensduurvanongeveer50
jaarheeft;inderdaadisdehoeveelheiddiedestratosfeerbereiktnietdeverwaarlozen.
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Indejarenzeventigzagheternaaruitdatdezebijzondere bijdragetothetprobleem
misschienzouverdwijnen omdat dehoeveelheid tetrachloorkoolstof inhet milieu
enigszinsaanhetafnemenwas.Maarsindsdienishetgebruikvantetrachloorkoolstof
weerwat toegenomen ennu stijgt de concentratie in de atmosfeer met ongeveer1
procentperjaarvanafhet1987-niveauvan125ppt.Dezetoenamewordt gedeeltelijk
veroorzaakt door deindustriële ontwikkeling indeDerdeWereld-landen, maaris
ook deels het gevolg van een toename in de industrieel ontwikkelde landen.
Tetrachloorkoolstof wordt nu in brandblussers toegepast en het wordt net als
broommethaan inbestrijdingsmiddelen gebruikt. Het wordt ook gebruikt als een
tussenprodukt voor de vervaardiging van dichloordifluormethaan (C Cl2F2) een
verbindingdiewealzijntegengekomen endiewordt gebruiktalskoelmiddelenals
drijfgas inspuitbussen, ook welbekend alsF-12.
Nog een ander soort probleem ontstaat door de ophoping van methaan in de
atmosfeer. Uit onderzoek aan de luchtbelletjes die in het ijs van gletsjers zitten
opgesloten is gebleken dat het methaangehalte van de atmosfeer in de achttiende
eeuw is gaan stijgen vanaf een niveau van 700 ppb (waarop het zich ten minste
duizendjarenhadbevonden).Hetligtnuopongeveer1650ppbenhetneemttoemet
eensnelheidvanongeveer 1 à2procentperjaar.Hetisvrijwelzekerdatdetoename
vanmethaan gekoppeld isaandewereldwijde toenamevandelandbouw enaande
explosieve groei van de menselijke bevolking. Methaan wordt door bacteriën
gemaakt opplaatsenwaarweinigzuurstof aanwezigis-inmoerassen (vandaar dat
hetalsmoerasgasbekendstaat),indeingewandenvandierenenintermietenheuvels.
Naarmate de bevolking groeide nam ook het veebestand toe om die bevolking te
voeden-endebekkenvankoeienzijneennotoirebronvanmethaan.Eennoggrotere
bijdrage wordt geleverd door de sawahs, de rijstvelden, die in feite kunstmatige
moerassen zijn.
Vanwelkebronnen het gasook afkomstig magzijn,hetmethaanhoopt zichop in
destratosfeerenookinhetbijzonderindebovenstelagenvandetroposfeer.Eenvan
de gevolgen die het op de atmosferische chemie heeft, is een toename van de
ozonhoeveelheid in dehogeretroposfeerdoordat het methaan zorgt voor reductie
vanNO, wat toteentoenamevan ozon indetroposfeerleidt.Tevensishetmogelijk
dat methaan reageert met chloor endan chloorwaterstof vormt (onder andere) en
datvalt alszure regen uit de lucht.Dit zelfde procesvan Cl-afname kan worden
veroorzaakt dooreenreactievan NO met Cl.Enwanneereropdiemanier minder
chlooraanwezigiszalermeerozonindelagerestratosfeerzitten.Hetslechtenieuws
isnu datdit deafname vanozon op grotere hoogte kanhebben gemaskeerd.
In1984rapporteerdedeConsultativeCommitteeontheOzoneLayervandeU N O
(eenvandegroependiebijdragen aandeWeenseconferentie heeft geleverd)dater
sinds 1970een3procent afname vandeozon indestratosfeer had plaatsgevonden.
Hetprobleemisnudatdezegegevenswarenverkregendoorvanafdegrondverticaal
door de hele atmosfeer omhoog te kijken -dus ozonkolomgegevens. Rekening
houdende met het methaaneffect, komt die 3 procent afname overeen met een
afname van 14procent in de hoge stratosfeer en een daarmee overeenstemmende
toenamebijdetropopauze.DeCommitteezei,datalsdezeafnamezodoorzougaan,
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de totale ozonkolom tegen hetjaar 2000maar met 5procent zou zijn afgenomen,
maar dan zou de afname op ongeveer 40 km hoogte wel ten naastebij 40 procent
bedragen.Datisbetrekkelijk goednieuwsalsmenzichinhoofdzaak zorgen maakt
overhuidkanker;mindergoednieuwsalsmendegevolgenvoorhetklimaat bekijkt.
Zulke simplistische voorspellingen zouden best te naïef kunnen zijn. Om te
beginnen zijn zegebaseerd op deveronderstelling dat de zaken geleidelijk blijven
veranderennaarmatedebelastingdoorCFK'senandereozon-eterstoeneemt.Maar
al jaren hebben een paar wetenschappers gewaarschuwd dat de atmosferische
systemen wel eens niet-lineair zouden kunnen reageren. Dat betekent dat ze
plotseling in een totaal andere toestand kunnen overgaan, als eenmaal een zekere
kritischedrempelisbereikt.U kunt ditinziendoor zicheennaïeve wetenschapper
voor te stellen die een blok ijs waarneemt dat langzaam vanaf -4 °C wordt
opgewarmd.Alsdetemperatuur-1 °Cheeftbereikt,voorspeltdewetenschapper op
basisvanzijnwaarnemingen totnu toe,datverdereverhoging/Vande temperatuur
met 3 °C geen betekenend effect op het ijsblok zal hebben. Maar zodra de
temperatuur totboven 0°Czalzijn gestegenligtzijnvoorspellingaanstukken. De
recente gebeurtenissen bovenAntarctica duiden er op dat daar zoiets heeft plaatsgevonden.
Alsofdieniet-lineariteitalnietgenoegproblemenmetzichmeezoubrengen,leveren
andereeffecten vangassenzoalsmethaan(eninderdaaddeCFK's)ooknogandere
problemen voor het aardse milieu op. Een verlaging van het ozongehalte van de
stratosfeerzalveranderingbrengenindewarmtebalansvandeaardedoordatermeer
stralingnaarhet aardoppervlak kan doordringen endetroposfeer dusiets warmer
kanworden terwijl destratosfeer afkoelt. Zo zalook iedere andere oorzaak diede
warmtebalans van de aarde verandert, een ingrijpend gevolg voor de ozonlaag
hebbenomdatdesnelheidvandechemischereactiesdiemetozontemakenhebben,
vandetemperatuurafhankelijk is.Hierligt,heelduidelijk,demogelijkheidvooreen
terugkoppeling waarbij de ozonuitputting de temperatuur verandert en die
temperatuurveranderingveroorzaakteenverdereozonuitputting enz.Maarerdoet
zichnu nog eenandereinvloed op dewereldtemperaturen gelden.
Eengroot aantal gassendiedoormenselijke activiteitenindeatmosfeer terechtkomen, waaronder methaan, N20, 03 in de troposfeeren CFK's, maar vooral ook
koolstofdioxide, draagtbijaanhetbroeikaseffect datdeaardewarmhoudt. Omdat
dezegassenzichindeatmosfeer ophopenverwachten deklimatologendatoverde
komende tientallen jaren de troposfeer aanzienlijk warmer zal worden terwijl de
stratosfeer afkoelt. Omdat deweerpatronen zullenveranderen ishetbest mogelijk
dathetbroeikaseffect eengrotermilieuprobleem zalwordendandeafbraak vande
ozonlaag.Ondertussen kandeafkoeling vandestratosfeer alzijnbegonnen enzou
daardoor kunnen bijdragen tot deontwikkeling vanhet Antarctische gat -waarbij
deCFK's dienakoolstofdioxide enmethaan dederdeplaats innemen bijhet door
demensveroorzaaktebroeikaseffect, danhunaandeelhebbeninnogweereenseen
andereterugkoppeling.De eerstetrendbepalingenoverdeperiode1980-1990geven
eenafname van detemperatuur indestratosfeertezien van 0.1 tot 0.14%perjaar
op55km hoogte.Dit isinovereenstemming metmodellenvanhetbroeikaseffect,die
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degrootste temperatuurveranderingen voorspellen indehoge stratosfeer (Aiken e.a.,
Journal Geophysical Research Letters 18, 416-419,1991).
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Hoofdstuk vijf

5.1 Broeikasgassen
Hetbroeikaseffect iseenbelangrijkonderdeelvanhetsysteemvanwisselwerkingen
datervoorzorgtdathetlevenopaardemogelijkis.Deluchtdekenomdeaardehoudt
nietalleendewarmtevastdieandersnaarderuimtezouontsnappen,hijverdeeltook
dewarmtegelijkmatigerdanandershetgevalzouzijnvandedoordezonbeschenen
dag-kantvandeaardenaardedonkerenacht-kant envandeevenaarnaardepolen.
Ukuntzicheenideevormenhoebelangrijk datisdoor eensnaardemaante kijken
diein feite net zo ver van de zon verwijderd is alsde aarde.Door gebrek aan een
dampkring omdemaan stijgt detemperatuur daaronder devollegloedvandezon
tothetkookpuntvanwater, 100°C,omdan 'snachtstoteenijzige -150°C omlaag
te gaan.Dieuitersten moeten gedeeltelijk worden toegeschreven aan de langzame
rotatievandemaan,waareen'dag' gelijkisaanviervanonzeweken.Het oppervlak
heeftdanoverdagvolopdetijdomwarmertewordenendatgeldt'snachtsookvoor
de afkoeling. Als de aarde geen luchtdeken zou hebben, maar toch eenmaal in de
vierentwintig uur om zijn aszou draaien, zou hij geentijd hebben om overdag zo
warm teworden of 'snachts zover aftekoelen.Maar degemiddelde temperatuur
van eenaarde zonder lucht zou sterk lijken op degemiddelde temperatuur van de
luchtlozemaan,ongeveer-25°C(volgensietsmeerverfijnde berekeningenzoudie
temperatuur eenpaar gradenhoger liggenmaar dannogflink laag).Aangezien de
huidigeoverdeheleaardegemiddeldetemperatuurvandelucht,netbovendegrond
enhetzeeoppervlak,ongeveer15°Cbedraagt,moetdusdeluchtdekeneenalgemene
temperatuurverhogingvan40°Copleveren(alsdeverfijnde berekeningenjuist zijn
isdatdusietsminder).Zelfs alsdeaardeweleenatmosfeer zouhebbenmaaralsdie
alleen uit stikstof en zuurstof zou bestaan, die heel weinig infrarode straling
absorberen, dan zou de oppervlaktetemperatuur bijna -20 °C zijn. De huidige
aangenamewarmtevandeaardeistedankenaandemachtigeinvloedvanbetrekkelijkkleinehoeveelhedensporegassenindeatmosfeer,inhoofdzaak koolstofdioxide
enwaterdamp.Dus,hoeweldemenselijke activiteittotnutoenogweiniggevolgen
heeft gehadvoor dealgemenesamenstellingvandeatmosfeer,dieinhoofdzaak uit
stikstof en zuurstof bestaat, heeft die wel een belangrijke verandering teweeggebrachtinhet evenwicht tussendesporegassen diehetmeestetothet broeikaseffect
bijdragen. Erisgeentwijfel aandatdaardoordeaardewarmerzalwordenenenkele
metingen gevendeindruk datdieverwarming alis begonnen.
Uzultzichherinnerendatdeenergiediehiervandezonbinnenkomtin hoofdzaak
tothetzichtbaredeelvanhetspectrumbehoortendatwordtnietdoordeatmosfeer
geabsorbeerd.Erwordtwelwatultraviolettestralingindestratosfeer geabsorbeerd
en erwordt wat binnenkomende zonne-energie door dewolken teruggekaatst, of
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zelfs doorhet aardoppervlak (speciaalwaarwoestijnen ensneeuwvelden deweerspiegeling door het aardoppervlak vergroten). Maar de rest van de inkomende
zonne-energiezorgtvoordeverwarmingvanhetoppervlakvanhetland ofdezee.
Ditverwarmde oppervlakstraaltdanweerwarmteuitinhetinfrarode gedeeltevan
het spectrum hoofdzakelijk inhet golflengtebereik van4tot 100micrometer'"".
Een deel van deze uitgaande infrarode straling, in de band tussen 13 en 100
micrometer,wordtsterkdoorwaterdampenkoolstofdioxidegeabsorbeerd.Waterdampabsorbeert ooksterktussen4en7micrometer maareriseen 'venster' tussen
7en13micrometerwaardoordestralingtamelijkvrijnaarderuimtekanontsnappen
(fig.2).NubeginnendevanmenselijkeactiviteitenafkomstigehoeveelhedenCFK's,
methaanenlachgaseeninvloeduitteoefenendieditvensterbegintaftesluiten.Maar
toendeklimatologenzichvoorheteerstzorgengingenmakenoverde mogelijkheid

*Eenmicrometer,eenmiljoenstevaneenmeteris1000maalzogrootalseennanometer.Wanneerwe
metultraviolettestralingtemakenhebben,dieeenveelkorteregolflengteheeftdaninfrarode straling,
isdenanometer(nm)demeestgeschikteeenheid.Maarwanneerwehetoverinfrarode stralinghebben
danzoudenwebijhetgebruikvannanometerslangerijennullenmoetenschrijven,danzijnmicrometersdeaangewezeneenheid.Alsudecijfers overdeinfrarode stralingmetdealeerder genoemde
cijfersoverdeultraviolettestralingwiltvergelijken,moetuzedusmet1000vermenigvuldigen om
weernanometerste krijgen.
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vaneenmenselijke bijdrage aanhetbroeikaseffect dienogaanhetnatuurlijk proces
zouwordentoegevoegdendiedaardoordetemperatuurvandeaardeopzouvoeren
tot eenhoogte diesindslangvoor hetverschijnen vandeHomo Sapiensniet meer
wasvoorgekomen, dachtenzenietzozeeraandeinvloedvandezesporegassen.De
grootstebijdrage tot dedoor demensveroorzaakte opwarmingvandeaardewerd
enwordt indeeersteplaatsdoor koolstofdioxide geleverd.
Hetbroeikaseffect vankoolstofdioxide isgeennieuweontdekking. Atmosferische
wetenschapperswarenzichindejarenzestigvandevorigeeeuwbepaaldalbewust
vanderoldiesporegassenbijhetonderhoudenvaneenaangenametemperatuur op
aarde spelen, en in Engeland beschreef John Tyndall in een publikatie in de
PhilosophicalMagazinein1863derolvanwaterdampalswatwenueen'broeikasgas'
zouden noemen. Voor het einde van de negentiende eeuw had de Zweed Svante
Arrheniusineenpublikatievan1896deaandachtgevestigdopdeveranderingendie
vermoedelijk het gevolg zouden zijn van de toenemende hoeveelheden
koolstofdioxide die door de verbranding van steenkool de lucht in gingen en de
Amerikaan P.C.Chamberlain schreef in 1899overhetzelfde vraagstuk.Indeloop
vandeeerstedriekwartvandezeeeuwkwamenverschillendeklimatologen op dit
onderwerpterugenleverdenhuneigenbijdragenaanhetdebatoverhetbroeikaseffect.
Menwerd hetertenslotte over eensdatheteenwezenlijk effect was,omdathetde
aarde warmer zou maken. Maar het was pas in 1975 dat het vooruitzicht van de
broeikasopwarmingvandeaardedealgemeneaandachtbegontekrijgenendatmen
hetgingonderkennen alseenprobleemdatzekervoor onzegeneratiealpraktische
gevolgenzoukunnenhebben.Ditwasnatuurlijk ookindezelfdetijddatdemensen
begrip begonnen tekrijgen voor deernstigegevolgendiedeCFK's waarschijnlijk
voor de ozonlaag zouden hebben. Tot op zekere hoogte is dit een toevallige
samenloop, maar het levert zeker een beeld van het groeiende besef, zowel bij de
wetenschappers alsbijhetbredepubliek, datinhetlaatste kwartvande twintigste
eeuwdemenselijkeinvloedophetmilieunietlangerkanworden veronachtzaamd.
5.2 Het broeikaseffect van koolstofdioxide
Eenvanderedenenwaaromklimatologenzichindeloopvandejarenzestigsteeds
sterker van het koolstofdioxideprobleem bewust werden, was dat in de voorafgaandetienjaren eenmeetstation, dat op detopvandeMauna LoainHawaiiwas
gevestigd,hetverloopvanditgasindegatenhadgehouden.Dieplaatswasvoor dit
koolstofdioxidemeetstation gekozen omdat hetboven op eenbergwasmidden in
de oceaan, waar de metingen niet door industriële vervuiling konden worden
beïnvloed. Om dergelijke redenen is er ook een meetstation aan de zuidpool
ingericht.Beidestationsvertoondeneenvoortgaandeverhogingvandeconcentratie
vankoolstofdioxide indeatmosfeerenbevestigdendeongerustheiddievoortkwam
uitdeberekeningenvandehoeveelheden steenkool enoliedieoverdehelewereld
werdenopgestookt.In1957wasdeconcentratievankoolstofdioxideindeatmosfeer
ongeveer315partspermillion(ppm).Dieligtnu,in1987,bovende345ppm(of, als
u dat wilt, 0,034 procent) en men schat, op grond van de koolstofanalyse in de
jaarringen van bomen, dat met de verbreiding van de industriële revolutie deze
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concentratiesinds1850overdehelewereldomhoogisgegaanvanafeenbasisniveau
van270ppm.Het C02-niveau in 1990bedroeg353ppm.
De deskundigen zijn het er nog niet over eens welk deel van de toename van de
koolstofdioxidedirecthetgevolgisvanhetverbrandenvansteenkoolenolieenwelk
deelaandeontbossingzoumoetenwordentoegeschreven.Hetkappenvanbomen
op grote schaal,zoals dat gebeurde toenin denegentiende eeuw depioniers over
Noord-Amerika naarhetwestenuitzwermden, enzoalsdatvandaagindewouden
van Zuid-Amerika plaats heeft, draagt direct tot de verhoging van het
koolstofdioxidegehalte bij wanneer de bomen worden verbrand of wanneer ze
verrotten; endan heeft het nog het gevolg dat erminder bomen zijn dievoor hun
groeikoolstofdioxideaandeluchtonttrekken.Menschijnthetertegenwoordigover
eenstezijndathetboseffect minofmeerinevenwichtishoewelhetaanheteindvan
de negentiende eeuw wel een belangrijke bijdrage aan de toename van de
koolstofdioxide kan hebben geleverd'''". Sinds de nauwkeurige meting van de
koolstofdioxide in de jaren vijftig is begonnen, is ongeveer de helft van alle
koolstofdioxide, afkomstigvanhetopstokenvanbrandstof,indeatmosfeer achtergebleven.De restverdwijnt inverschillende onttrekkingsprocessen, waaronder de
oceanendieeenzekerehoeveelheid opnemenenookdekrachtigerplantengroeidie
hetgevolgisvanmeerbeschikbarekoolstofdioxide. Ofdeze onttrekkingsprocessen
in de toekomst onveranderd werkzaam zullen blijven wanneer er steeds meer
koolstofdioxide komt, kan niemand vertellen. De enige redelijke schatting is dat
ongeveer dehelft vandekoolstofdioxide dievanmenselijke activiteiten afkomstig
is,blijvend indeatmosfeer aanwezigzalzijn. Omdat het energieverbuik indehele
wereld toeneemt, zalniet alleende koolstofdioxideconcentratie blijven toenemen
maar zezaldatindenabije toekomst steeds sneller doen.
Afhankelijk van de veronderstellingen die de theoretici in hun berekeningen
gebruikten,liepenindejarenzestig(endaarvoor)deschattingenvandegroottevan
heteffect datdetoenamevankoolstofdioxide opdetemperatuurzouhebben, sterk
uiteen.StephenSchneidervanhetNationalCenterforAtmosphericResearchdeed
een poging om een einde te maken aan de verwarring door na te gaan welke
veronderstellingendoordeverschillendegroepenvanonderzoekerswarengebruikt
enhoe zevan het begin tot het einde hun berekeningen in hun modellen hadden
uitgevoerd. Omdat koolstofdioxide maar zo'n klein onderdeel van de atmosfeer
uitmaaktkongeenenkelmodelvoorspellingenmakenvandeveranderingendiehet
gevolgzoudenzijnvanwijzigingeninhetkoolstofdioxidegehaltediekleinerzouden
zijndaneenverdubbeling(ofeenhalvering)vandeconcentratie.Zelfs danvarieerden deschattingen van de temperatuurtoename ten gevolgevan een verdubbeling
van de koolstofdioxideconcentratie tussen een laagste waarde van 0,7 °C en een
hoogste van 9,6 °C.Toen Schneider allemodellen tot in alle bijzonderheden had

*Inhetinseptember1990verschenenrapportClimateChange,waaraanhonderden wetenschappers
hebbenmeegewerkt,wordtgeschatdatbijna25%vandetotaletoenamevandehoeveelheidC 0 2 te
wijtenisaanontbossingd.m.v.verbranding.
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nagegaan en ze met andere modellen en met de in werkelijkheid opgetreden
temperatuurpatronenhadvergeleken,washijinstaatdezespreidingteverkleinenen
deonderlingeafwijkingen optelossen.Hijkontoenmetenigvertrouwenverklaren
dateenverdubbelingvandekoolstofdioxideconcentratieeenstijgingvandegemiddeldewereldtemperaturenvan 1,5 tot 7,7°Cten gevolgezou hebben. In hetzelfde
jaarpubliceerdenSyukuroManabeenRichardWetheraldvanPrincetonUniversity
deresultatenvannieuweberekeningendieverkregenwarenmetbehulpvanwattoen
een van de meest complete computermodellen van de atmosfeer was, die ooit
gemaakt waren. Ook zij kwamen naar voren met een temperatuurstijging van
ongeveer2°C bij eenverdubbeling vandekoolstofdioxide inde atmosfeer.
Menwerd het erover eens dat men alsvuistregelkan aanhouden dat verdubbeling
van het koolstofdioxidegehalte vanaf het achtergrondsniveau van 270 ppm de
gemiddeldetemperatuur opdewereldmet2°Czalverhogen endieregelkoninde
afgelopen 15 jaar worden gehandhaafd toen verbeterde computermodellen de
berekeningen nog hadden verfijnd*. In 1975werd dezevuistregel metmeer geluk
danwijsheid onder deaandachtvaneengrootpubliek gebracht door eenartikelin
Science, geschreven door Wallace Broecker van de Lamont-Doherty Geological
Observatory.
Broeckerwasgeïnteresseerd geraaktinhetbroeikaseffect enhijhadeenpaarglobale
berekeningengemaaktmetgebruikmakingvanéénvandeouderecomputermodellen
dat een temperatuurstijging van ongeveer 2,2 °Cvoorspelde bij een verdubbeling
vandekoolstofdioxideconcentratie.Hetgelukspeeldeeenrolbijzijnkeuzevanhet
computermodel, hoewel Broecker liever zou zeggen dat die aan zijn wijsheid te
danken was. Door aan te nemen dat iedere 10 procent toename van de
koolstofdioxideconcentratie daarom ook eentoename van 0,14 °Ctot gevolg zou
hebben(datisdanookeengokomdatzelfsvandaagdedaggeenenkelcomputermodel
ons kan vertellen welk effect zo'n kleine verandering in de concentratie van
koolstofdioxide kan hebben), kwam hij met de volgende voorspelling. Door de
exponentiële groei van de hoeveelheid koolstofdioxide in de atmosfeer tegen het
einde van de twintigste eeuw zullen de temperaturen hoger worden dan ze in de
afgelopen ten minste duizend jaren zijn geweest. De geest van het koolstofdioxideprobleemwasuitdeflesenissindsdienzonderonderbrekingonderwerpvan
een groeiende belangstelling van de kant van de klimatologen. Alleen hebben ze
daarbij nu meer dan alleenkoolstofdioxide aanhun hoofd.
5.3 Andere broeikasgassen
Dê klimaatonderzoeker aan wie algemeen wordt toegeschreven dat hij als eerste
alarmheeftgeslagenbijdeCFK'salsbroeikasgassen,isVeerhabadrhanRamanathan
diein1975bijhetNASA-LangleyResearchCenterwerkteennuaandeUniversity
of Chicago isverbonden. In een artikelvanTime Magazine van 19oktober 1987
wordtbijvoorbeeldgezegddatRamanathan'totzijnverbazing'in1975ontdektedat

*HetaleerdergenoemderapportClimateChangegeeftnogsteedsdezelfdegeschattestijgingaan.
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CFK'sinsterkemateinfrarood absorberen.Opgrondvanzijnwerkvermelddehet
rapport van de National Academy of Sciences over CFK's onder meer het
broeikaseffectenconstateerdedat,wanneerdeCFK-uitstootopdeniveausvan1973
zou blijven, hun bijdrage totdeverwarmingvandewereld tegenhetjaar2000iets
kleiner zou zijn dan de helft van de temperatuurtoename ten gevolge van het
verhoogdekoolstofdioxidegehalte. Maar,wanneerdeuitstootvanCFK's met tien
procentperjaarzoutoenemendanzouhuninvloedvóórheteindvandezeeeuwal
groter zijn geworden dan die van de door menselijke activiteiten geproduceerde
koolstofdioxide. Het rapport zei,dat opdelangetermijn eentoenemende uitstoot
vanCFK'sindeatmosfeer,zelfswanneerdietoenamemaareenpaarprocentperjaar
is,tot klimaatveranderingen van "drastische afmetingen" zou leiden.
MisschienzouRamanathanwatminderverbaasdzijngeweestalshijhetrapporthad
gelezen van de International Conference on the Ecology and Toxicology of
Fluorocarbons, een bijeenkomst die in november 1973 in Andover, Maine werd
gehouden.DaarhadJimLovelocktoegegevendathetdenkbaarwasdatCFK's een
gevaarvoorhetwereldmilieukondenworden.Hijweeseropdatindienenwanneer
deconcentratievanCFK'sindeatmosfeer zou toenementot eentienvoud vanhet
niveau indevroegejaren zeventig,dieconcentratie eenmerkbare bijdrage aan het
broeikaseffect zou leveren (het heeft nu deze concentratie bereikt).Hij schijnt de
eerste wetenschapper te zijn geweest die de CFK's als een mogelijk gevaarlijk
broeikasgas heeft aangewezen enhij suggereerde dat dit eennog veel belangrijker
probleem zou kunnen opleveren dan de schade die aan de ozonlaag zou kunnen
wordenaangebracht-en,niettegenstaandederecentegebeurtenissenbovenAntarctica,zou hij nog best gelijk kunnen hebben.
Aanheteindvandejarentachtigziethetbroeikaseffecteralveelverontrustenderuit
danBroeckerhet aanhet eindevandejaren zeventig zag.In detechnisch ontwikkeldewereldneemtdebehoefte aanenergienietmeertoenudebevolkingstoename
kleinerisgeworden endemenseneenovervloedige,energierijke levensstijl hebben
bereikt.Maar in de Derde Wereld is economische groei de enigemanier voor de
mensenomdieovervloedige'westerse'levensstijl,diemennuzoaantrekkelijkvindt,
tebereiken,eneconomischegroeibetekenthetgebruikvantoenemendehoeveelhedenbrandstof,inhoofdzaakfossielebrandstof indevormvansteenkool.Het totale
resultaat is dat het wereldgebruik van fossiele brandstof met een snelheid van
ongeveer4procentperjaar toeneemt endat betekent over eenperiodevan zestien
jaren eenverdubbeling vandejaarlijkse hoeveelheid opgestookte brandstof.
Er zijn in de bodem enorme hoeveelheden steenkool beschikbaar, zodat deze
dramatischetoenamevanenergieverbruikzekermogelijkis.Bijhethuidigeverbruik
kunnendereservesaansteenkoolhetnogmeerdanduizendjarenuithouden; zelfs
bijeenonbeperktegroeivanhetverbruik(maaraannemendedatdegroeiterugloopt
naarmate de Derde Wereld de rijke landen inhaalt) zou de jaarlijks verstookte
hoeveelheidpasindetwee entwintigste eeuwzijn top bereiken op eenniveauvan
vijf maalhethuidigeverbruik, voordat ersprakezou zijnvaneenafname doordat
dereserveszoudenopraken.(Hetismisschieninteressantomhieroptemerkendat
zelfszo'ndolleverbrandingvansteenkoolnoggeenbedreigingvanhetzuurstofgehalte
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van de atmosfeer zou betekenen. Er is zoveel zuurstof in de lucht dat zelfs de
verbranding vanallefossiele brandstoffen tot koolstofdioxide deconcentratie van
zuurstof met maar 1 à 2 procent zou verkleinen.) Op deze manier zouden de
concentraties aan koolstofdioxide tegen het jaar 2030 gemakkelijk de dubbele
waardevanhetpre-industriëletijdperkkunnenbereiken.Maarwanneerwedejaren
van 1990ingaaniserwaarschijnlijk aleenevengrotebijdrage aanhetdoor demens
veroorzaaktebroeikaseffect vandekantvandeanderesporegassenalsdiewevande
huidigeovermaataankoolstofdioxide hebbenteverwachten;ditallesberekend ten
opzichte van het niveau in het pre-industriële tijdperk. Dit betekent dat het
waarschijnlijk is dat er voor het jaar 2000 nog aanzienlijke veranderingen in het
klimaatmoeten worden verwacht.
Omdat koolstofdioxide nog altijd de grootste bijdrage tot het antropogene
broeikaseffect levertenomdathetheteerstegasisdatalszodanigwerd onderkend,
drukkendedeskundigenhetbroeikaseffectvananderesporegassenuitintermenvan
hunkoolstofdioxide-equivalent. Datmaakthetook gemakkelijker omdeschattingenvantoekomstigeklimaatsveranderingentebeschrijvenenbijtestellenintermen
van alleen maar het koolstofdioxide-effect door eenvoudig de passende extra
hoeveelheid koolstofdioxide in rekening te brengen. Het grootste afzonderlijke
effect, na dat van de koolstofdioxide, komt van methaan, dat op het ogenblik
ongeveer net zoveel effect heeft als 36 procent van het huidige teveel aan
koolstofdioxide. Alsmenvervolgens bij elkaar teltwathet effect isvandeozon in
detroposfeer,vandeCFK'sbehalvedeF-11enF-12,envandeextrawaterdampdie
afkomstig isvan debroeikasverwarming vandeoceanen,dan kanvoor deberekeningenworden aangehouden datzeongeveer 29procentvanhet koolstofdioxideeffectveroorzaken envoorlachgasisdatongeveer9procent.Teltmendezegetallen
opdanisdeextraopwarmingvandewereldgevolgvantoenamevandehoeveelheid
vandezesporegassenwaarschijnlijk alongeveer3procentgroterdandetoenamevan
detemperaturen die door de concentratieverhoging van koolstofdioxide (van270
ppm tot boven 340ppm) wordt veroorzaakt. In datzelfde stuk inTime Magazine
haalde men Stephen Schneider aan om z'n passende samenvatting van de situatie:
"Datzijndekleintjes,maaraldiekleinigheidjesbijelkaarleverennog50procentvan
het probleem op".EnJames Hansen vanhet NASA-Goddard Institute for Space
Studies heeft op basis van een Goddard-klimaatmodel, dat meer dan andere
computersimulatiesrekeninghoudtmetdesporegassen,berekenddatdeopwarming
van dewereld binnen de komende twintig jaren een paar graden boven het preindustriëleniveauzalkomen.Daardoorzaldietemperatuurnietalleenhogerkomen
danooitindeafgelopen duizendjaarisvoorgekomen, maarzelfshogerdanooitin
de afgelopen honderdduizend jaar is opgetreden. In een speciale uitgave van
Chemical & Engineering News (24november 1986),dat speciaal aan deveranderende atmosfeer is gewijd, worden devolgendewoorden vanHansen aangehaald:
"Overtienjaarzaliedereenbeginnentevragenwatergedaankanworden".Waarom
is het waarschijnlijk dat ze zich zorgen maken? Wat zou precies een schijnbaar
bescheiden toename van de wereldtemperatuur van maar zo'n paar graden te
betekenen hebben voor het wereldklimaat?
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In het rapport Climate Change wordt beschreven dat bij ongewijzigd beleid de
gemiddelde temperatuur opaardedekomende eeuwzalstijgenmetongeveer0.3°C
per tienjaar,met eenonzekerheidsmarge van 0.2°Ctot 0.5 °C. Voordezestijging
isopditmoment naarschattingC02 verantwoordelijk voorongeveer60%, methaan
voorca. 15%,lachgasvoorzo'n5%,CFK'senHCFL-22 voor11% enozonvoorca.
9%.
5.4 Het vooruitzicht oplange termijn
Eenmanieromereenindrukvantekrijgenhoedramatischzo'nveranderingzalzijn,
isterugtegaaninhetverledenennategaanhoelanghetgeledenisdaterindewereld
zulkewarmeomstandigheden zijn geweestalswenuwaarschijnlijk inde21eeeuw
zullen meemaken.De omstandigheden diezichindeafgelopen paarmiljoen jaren
(ruwweg over deheleduur van de evolutievan de mensachtigen) hebbenvoorgedaan, zijn niet 'normaal' als ze in het langere termijn perspectief van honderden
miljoenen jarenworden bekeken.
Uitgeologischbewijsmateriaal isgeblekendatdeaardegedurendehetgrootstedeel
vanhaargeschiedenisnieteenseenpermanenteijskap gedurendehethelejaar heeft
gehad,laat staantwee.Ijskappen vormen zichgewoonlijk alleenmaarwanneer er
zichlandindenabijheid vandeeneof deanderepoolbevindtwaarop sneeuw kan
blijvenliggenenzichtotijsveldenkanophopen.DebevrorenNoordpool-zeeiseen
speciaalgevalomdatdiedoorlandomgevenisenvoldoendekoudisvoorijsvorming,
omdathetwarmewatervandetropen nietindepoolzeekandoordringen. Terwijl
de continenten langzaam over de aardbol schuiven, met elkaar botsend en zich
opsplitsend in nieuwe geografische patronen, komt het om de zoveel honderd
miljoen jaren voor dat de omstandigheden geschikt zijn voor devorming van een
ijskap endanbegintdewereldaaneennieuwijstijdpefk. Inzo'nijstijdperk kunnen
zichweertussenperiodenvanbijzonder ernstigekoudevoordoen,deechteijstijden,
of erzijn tijdelijke onderbrekingen, waarinhetijs zichin zijn poolbolwerk terugtrekt.Zo'nkortewarmeonderbrekingwordteentussenijstijd genoemdenwijleven
nu inzo'n tussenijstijd diezo ongeveer 10.000jaar geleden begon.
Het is onmogelijk om nauwkeurige cijfers teverbinden aan de temperaturen die
heersten voordat het huidige ijstijdperk begon, maar de ijskap aan de noordpool
heeft almeerdan2miljoen jaren bestaan envolgens eenstudiediedoor Hermann
FlohnwerduitgevoerdvoorhetInternationalInstituteforAppliedSystemAnalysis
inOostenrijk,kaninaldietijddewereldtemperatuurnietmeerdan2,5°Cbovendie
vanvandaagzijngestegen.Degeologischewaarnemingsreeksengeveninruwelijnen
aan dat deperiodevan 100miljoen jaren geleden tot 65miljoen jaren geleden (het
laatste gedeelte van het Mesozoïcum) aanzienlijk warmer was dan vandaag.
Dinosaurusseneneentropischevegetatiefloreerden zelfsophogere breedtegraden,
metinbegripvanCanadaenSiberië.Maaromstreeks55miljoenjarengeledenkwam
hetklimaatweerinverval,toen dewereld afkoelde, waarschijnlijk ten gevolgevan
geografische veranderingendiemethetverschuivenvandecontinenten samenhingen.Omstreeks 10miljoenjarengeledenontwikkeldezichhetijsopdezuidpoolen
zo'n 4miljoen jaren geleden had het zich tot zijn huidige afmetingen uitgebreid.
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Volgens sommige definities moet dat het begin van het huidige ijstijdperk zijn
geweest, hoewel continentale ijsvelden zich pas 3 miljoen jaren geleden op het
noordelijk halfrond hebben vertoond.
Indeloopvanhetijstijdperk gaandeovergangenvaneenijstijd naareen tussenijstijd
gepaard met veranderingen van de gemiddelde wereldtemperatuur van slechts ca.
5°C.Datbetekentdusdatdetemperaturengedurendedeijstijd,dieongeveer10.000
jaar geleden eindigde, gemiddeld maar 5 °C lager waren dan de huidige
wereldtemperatuur. De warmste tussenijstijd van de hele duur van het lopende
ijstijdperk- en dat is zeker het warmste interval in ten minste de laatste 2 miljoen
jaren- was de tussenijstijd die aan het onze voorafging, ongeveer 120.000 jaar
geleden.Toen liepen de temperaturen op tot een gemiddelde dat ongeveer 2,5 °C
hoger lagdan de gemiddelde aardtemperaturen vanvandaag. In die tijd leefden er
nijlpaarden, leeuwen en bosolifanten in Zuid-Engeland. Maar in de loop van de
laatste2miljoenjarenofmeerzijnermaarweinigtusserujstijdei}geweest;datwaren
danperiodenvanomennabij10.000jarendieingeslotenwarentussenechteijstijden
die zo ongeveer 100.000 jaren lang waren. Tegen de tijd dat het door de mens
veroorzaakte broeikaseffect dewereld met ongeveer3°Czalhebben opgewarmd,
enhetzieternaaruitdatditergensindeeenentwintigste eeuwzalgebeuren,zalde
wereldwarmerzijndanhijooitindeafgelopen2of3miljoenjarenisgeweestenweer
hardopwegzijnnaardeomstandighedendiededinosaurussenzoplezierighebben
gevonden.
In bepaalde opzichten zou het erop kunnen lijken dat zo'n warme wereld een
aangenamereplaats isom inte leven -zeker teverkiezen boven eenterugkeer van
volledigeijstijdcondities. Maardeovergangvandewereldwaaraanwenu gewend
zijn naar eenwarmere wereld zou ergmoeilijk kunnen zijn, en zekerwanneer de
ijskappen gaan smelten.
5.5 Wonen ineenwarmere wereld
Hoewel we allemaal aantemperatuursveranderingen van eenpaar graden of meer
gewend zijn,isdattochheelwat anders dandegevolgenvan eenalgemene stijging
van 1 à 2 graden van de wereldtemperaturen. In de eerste plaats tonen de
computerberekeningen endevergelijkingvandeopgetredenwarmeenkoudejaren
dat als de wereld warmer wordt, de hogere breedtegraden de meeste opwarming
vertonen en de omgeving van de equator de minste.Dus een over de hele wereld
gemiddeldetemperatuurverhogingvan1 °Ckanbetekenendatdetemperaturen bij
depolenenbijvoorbeeldopdebreedtenvanNoord-AmerikaenEuropa,veelverder
toenemen. In detweedeplaats brengen temperatuursveranderingen ook veranderingen inde regenval enin dewindpatronen teweeg.Wanneer dewereld warmer
wordt, zullen bepaalde gebieden in de wereld natter worden en andere droger;
betrouwbarewindendiedemoessonregensbrengenkunnenhunloopgaanverleggen, en er zijn studies die voorspellen dat er meer stormen zullen optreden.
Merkwaardiggenoeggevenverschillendestudiesookaandatinsommigestrekende
winters strenger kunnen worden wanneer detemperatuur op aarde omhoog gaat.
Eenbeperktestijgingvandegemiddeldejaartemperatuurkanhetsamengaanvaneen
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grotere temperatuurstijging in de zomer en een lagere temperatuur in de winter
verhullen.
Decomputermodellen zijnnietinstaatomditsoortverfijningen weertegeven.De
computersmakenhunberekeningenopbasisvaneennetwerkvanpuntendatdehele
aardebedekt.Daarbij kan éénknooppuntvandatnetwerkdegemiddelde omstandigheden van een gebied van een van de staten van de VS of een Europees land
vertegenwoordigen. In decomputer zijn dan eigenschappen zoalsde temperatuur
endebewolkingsgraadalleenmaarper knooppunt gedefinieerd. Watde computer
betreft, zaldan detemperatuur boven dehelestaat Colorado dezelfde zijn, terwijl
debewolkingbovenEngelandbestaatuiteenuniformebedekkingofhelemaalgeen
wolken (sommigemodellenzijn nieteensinstaatom eendetailzoalsdeaanwezigheid van de Britse eilanden weer te geven). Dan is er nog het probleem van de
oceanen.Ongeveer70procentvandeaardewordtdoorwaterbedektendeoceanen
houdenwarmtevast-ze 'herinneren' zichvoorafgaande omstandigheden, zodatze
zowellangzameropwarmenalsooklangzamerafkoelen dandecontinenten.Datis
de reden waarom het klimaat in Engeland zo veel van het continentale Europese
klimaat verschilt. Maar er is tot nu toe nog geen enkel model ontworpen dat die
oceanenopeenbevredigendemanierkanbehandelen.Hoeweldecomputermodellen
vannutzijnomdealgemenesituatieruwteschetsenkanmendemanierwaarop de
wereldmeerindetailzalreagerenopverwarmingtengevolgevanhet broeikaseffect,
beternagaandoortekijkenhoehetinwerkelijkheid bijwarmeenkoudejareninhet
verledenistoegegaan.
Dezebenaderingismet groot succestoegepast door eenteamvandeUniversityof
East Anglia in Engeland. Er zijn pas sinds 1925 nauwkeurige temperatuur- en
regenwaarnemingen gedaanophetgrootstedeelvanhetvastelandvanhetnoordelijkhalfrond. Daarom heeft hetteamzichallereerst geconcentreerd opdieperiode
na 1925 en de vijf warmste en de vijf koudste jaren uit de waarnemingsreeksen
gehaald om de gegevensvandie extremen tecombineren tot een 'warme aarde' en
een'koudeaarde'-scenario.Voordevijftigjarenvan1925t/m1974warendekoudste
jaren 1964,1965,1966,1968en1972.Devijf warmstejarenwaren 1937,1938,1943,
1944 en 1953. Wanneer iedere verzameling van vijf jaren wordt gemiddeld en
wanneer de aldus samengestelde 'jaren' met elkaar worden vergeleken, en wel
gebiedsgewijze,danvertonenzepreciesdezelfdevariatievantemperatuurspreiding
overdebreedtegradenalsdecomputermodellenookaangeven.Zegevenechtermeer
detail wat betreft de regionale verschillen. Het gemiddelde temperatuurverschil
tussen warme en koude samengestelde 'jaren' is ongeveer 0,5 °C maar het gebied
bovende65°NB graadwasietsminder dan3°Cwarmerindewarme verzameling
jaren dan indekoude samengestelde reeksvanjaren. In detropen was nauwelijks
sprakevan enige temperatuursverandering.
Bekijktmendehelewereldomtrekdanzietmenuitdevergelijkingdatineengebied
dat zich van Finland over de Sovjet-Unie in oostelijke richting uitstrekt tot
90°oosterlengte,detemperatuur meerdan3°ChogeristerwijldeVerenigdeStaten
maar 1,5à2°Cwarmerwordenenbepaaldedelenvandewereld,waaronderJapan,
India, Turkije en Spanje, zelfs een kleine daling van de temperatuur vertonen.
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Hoewelhetwarmesamengestelde 'jaar' bovenhetland bijna 2procent meer regen
laat zien dan het koude samengestelde 'jaar' (precies wat men zou verwachten
wanneererineenwarmerewereldmeerwateruitdezeeënverdampt)isdeverdeling
van dat regenverschil weer zeer onregelmatig, zulks in overeenstemming met de
onregelmatigheden in de temperatuursverschillen. India en het Nabije Oosten
ondergaan eenmeerdan gemiddelde toenameterwijl deVerenigde Staten, Europa
enhetgraanareaalvandeSovjet-Unie,alletekampenhebbenmeteenafnamevande
regenvalnaast eenstijging vande temperatuur.
Alsdatzelfde patroonzou opgaanwanneerhetbroeikaseffect z'ninvloedbegintte
tonendanzoudateennoodlottigeontwikkelingkunnenbetekenen.Eencombinatie
van hogere temperaturen en minder regen leidt tot verdroging en misschien tot
stofwoestijn('dustbowl')omstandigheden, speciaalingebiedenzoalsde'greatplains'
inNoord-Amerikadiezichnutochalophetrandjevan 'verwoestijning' bevinden.
Hetlijkt eropdatdeaanhoudendeverdroging aanderandvarrdeSahara(Sahel)en
doorAfrika oostwaartstotinEthiopië,weleensmetpreciesditsoortvanveranderingtemakenkanhebbendiedanhetgevolgvanhetzichontwikkelend broeikaseffect
zou kunnen zijn.
Het succesdathetteamvandeUniversityofEastAngliahadmethunmethode om
deverbandenuittebeeldendiezichvoordedentussendeveranderingenvande,over
het geheel gemiddelde,temperaturen endeveranderingen inderegionale regenval
entemperatuurpatronen,brachthenertoeomooknategaanwatzekonden afleiden
uit devergelijking van eenwerkelijke warme reeksvanjaren met een soortgelijke
reeksvankoudejaren.VoortenminsteEuropaenNoord-Amerikawarendoornaar
hetbeginvandezeeeuwterugtegaanvoldoendenauwkeurigewaarnemingsreeksen
tevinden.Daaruit bleekdat dekoudste reeksvantwintig achtereenvolgende jaren
van 1901t/m 1920duurde en dewarmste reeks van opeenvolgende jaren liepvan
1934t/m 1953.Indezestudiediegeografisch beperkterwasmaar wetenschappelijk
betergefundeerd,vondenzijdatzich,zelfsalzijnindewarmedecenniahetvoorjaar,
dezomerendeherfstinEuropaallemaalwarmer,overgeheelCentraal-Europameer
koude winters voordeden in een band die zich 10° ter weerszijden van 50° NB
uitstrekte. Zij konden ook de oorzaken van deze verandering vaststellen die te
maken hebben metveranderingen indeluchtcirculatiewaarbij hardnekkige hogedruk-systemen,bekendals'blokkerendhoog',gewoonlijkoptreden.Zo'n'blokkerendhoog'maakthetdewarmewestenwindenonmogelijkomvanuitdeAtlantische
Oceaan inhetvastelandvan Europa door te dringen.
De conclusies van het team van de University of East Anglia, waaronder ook de
voorspelling dat een verwarming door het broeikaseffect strengere winters in
Europa zou veroorzaken, werden in 1984 gepubliceerd. Prompt daarop werden
Engeland en andere delen van Europa getroffen door drie gemene winters achter
elkaar: 1984/85,1985/86en 1986/87.Watwasdeoorzaak? Hardnekkige 'blokkerend hoog' systemen diezichbovenNoordwest-Europa vestigden!
Doordeheleperiodesinds1850tenemenenzogoedmogelijkgebruiktemakenvan
de beperkte temperatuurwaarnemingenvan dejaren voor 1925,concludeerde het
teamdatdegemiddeldetemperatuur opdewereldmetongeveer0,5°Cisgestegen.
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Deze langzame stijging van de gemiddelde temperatuur is op geen stukken na zo
groot als de grillige schommelingen van jaar tot jaar en van decennium tot decennium,maarhijisvrijwelprecies in overeenstemming met deberekeningen dieop de
toenamevan hetkoolstofdioxidebroeikaseffect zijn gebaseerd.Andere factoren die
nog van invloed kunnen zijn en die een aantal van die schommelingen kunnen
hebben veroorzaakt, zouden vulkanische uitbarstingen kunnen zijn. D o o r de
uitbarstingenwordt stof opgeworpen indeatmosfeer datdaarmaanden ofjaren kan
blijven hangen om alseentijdelijke zonwering diensttedoen diedeaarde daaronder
kanlatenafkoelen, endanzijnernogveranderingen indezonzelf.Maarin 1987lijkt
het er op dat het broeikaseffect zich heeft afgetekend. Vijf van de negen warmste
jaren die ooit zijn geregistreerd tot aan 1987hebben sinds 1978plaatsgevonden en
1980, 1981 en 1983 komen naar voren als de drie warmste jaren die ooit zijn
waargenomen. Ook 1987 was wereldwijd warmer dan alle voorgaande jaren en dit
gold ook weer voor 1988 en 1990 (fig. 7).
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Fig.7Wereldwijd gemiddeldetemperatuur,gecombineerdvoorland-luchtenzeeoppervlak,
relatief ten opzichtevan het gemiddelde over 1951-1980
(Bron:ClimateChange,IPCC-RepWMO-Unep,Sept.:

Daarom houdt men nu ernstiger dan ooit tevoren rekening met het broeikaseffect.
De waarschijnlijkheid dat gassen zoals de CFK's samen nog eens een verdubbeling
vanhet door de mens veroorzaakte koolstofdioxide-effect zullen opleveren, maakt
de groeiende discussie nog noodzakelijker. Een probleem waar in de laatste tijd in
het bijzonder aandacht aanisbesteed, isde stijging van de zeeniveaus diein de loop
vandetwintigsteeeuwisopgetreden endiezichindekomende decennia waarschijnlijkversneld zalvoortzetten. Een deelvan diestijgingwordt veroorzaakt doordat er
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indeoceanenwaterbijkomtdoordat gletsjers enijskappen ineenwarmerewereld
enigszinsafsmeken; eenanderdeeliseenvoudighetgevolgvandeuitzettingvande
oppervlaktelagen alsdeoceanenwarmerbeginnenteworden.Tussen 1880en1985
stegen de zeeniveaus tussen de 10en 15cm.Tegen het eindevan de 21eeeuw, bij
gemiddelde wereldtemperaturen die misschien 5 °C hoger liggen dan nu, zou de
stijgingvandezeeniveauswelzo'n 90cmkunnenbedragen.Hetisnietteverwonderen dat het laaggelegen Nederland nu de leiding neemt bij de pogingen om de
Europese gemeenschap in actie te doen komen bij het onderzoek naar het
broeikaseffect en bij het zoeken naar mogelijkheden om de gevolgen zo klein
mogelijk te houden.
Totdusverzijndevoorspellingennatuurlijkgebaseerdopdeveronderstellingdatde
atmosferische condities geleidelijk zullen veranderen naarmate het broeikaseffect
aankracht wint. Ikheb aleerdervermeld dat het meestverontrustende aspectvan
de ontdekking van een gat in de ozonlaag boven Antarctica'de daarin vervatte
boodschap is,datdeatmosfeer infeiteoptenminsteeenaantalverstoringen opeen
niet-lineairemanier reageert. Erwordt nu eengeweldige druk op de klimatologen
uitgeoefend omtenminsteeenofanderewaarschuwingtelatenhorenwanneerzich
soortgelijke dramatischeveranderingenvanhetklimaatinbepaaldegebiedenzullen
voordoen en die het gevolg kunnen zijn van het feit dat de concentratie aan
koolstofdioxide en andere broeikasgassen in de atmosfeer een kritisch niveau
bereikt.Maardatligtallemaalbuitendeopzetvanditboek.Wathierwelaandeorde
isendatinsterkemate,ishetbelangvanhet broeikaseffect voor deconditiesinde
stratosfeer.
5.6 De invloeden opde ozon
De stratosfeer is warmer dan de troposfeer omdat de ozon in de stratosfeer
ultraviolette stralingvandezonabsorbeert (ozonisbijzonder wat zijnbijdrage tot
de warmtebalans van de aarde betreft; in tegenstelling tot andere sporegassen
absorbeert het zowel infrarode alsultraviolette straling).Zoalswe inhoofdstuk 4
hebben gezien veroorzaken reacties waarbij CFK's en andere verbindingen zijn
betrokken,opgrotehoogte,ongeveer40kmbovendegrond,afbraak vandeozon,
maarinsommigedelenvandewereldveroorzakenreactieswaarbijinhet bijzonder
N O ,methaanenC Ozijnbetrokken,opgeringerehoogteindevrijetroposfeer een
toenamevan de aanwezigehoeveelheid ozon.
Deze toename isook gedeeltelijk het gevolgvan eenproces dat 'zelfherstel' wordt
genoemd. Wanneer hoog in de stratosfeer de ozon wordt uitgedund zal meer
ultravioletzonlichttotgeringerehoogtenkunnendoordringen omdaarweer ozon
uitzuurstof telatenontstaan.Dit 'zelfherstel' ishetsterkstebovendeevenaarwaar
hetzonlichthetsterkstis.Wanneerhetgaatomdebeschermingvanhetlevenopde
grond tegen deschadelijke gevolgenvandeultraviolette stralingzelf dan zou men
dit effect -in overeenstemming met de naam- geruststellend kunnen noemen,
alhoewel het op de hogere breedtegraden tamelijk klein is en daar de meeste
aanleiding isombezorgd tezijn overhettoenemende risicovanhuidkanker. Maar
wanneer het gaat over de klimaatsveranderingen die nu, in verband met het
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broeikaseffect, optreden inde atmosfeer, kan deze herverdelingvan de ozon even
verontrustend zijn als de rechtstreekse afname van het ozongehalte in de hele
stratosfeer.
Ineenlezingvan11 maart1987aandeUniversityofNorth CarolinateChapelHill
gafSherryRowlandwat getallenvoor dezeberekeningen; delezingwerd gepubliceerdinde'CarolinaEnvironmentalEssaySeries'.ZoalsRowlandhettoenzei:"Het
broeikaseffect en de afbraak van de stratosferische ozon zullen zich in dezelfde
atmosfeerafspelenenhungevolgenzullennietalleenonderlingverwevenzijnmaar
zezullen elkaarook ontregelen".Uitgaandevandeschattingdattegenhet midden
vande21eeeuwtengevolgevanhetbroeikaseffect deverhogingvandetemperatuur
opzeeniveau gemiddeld overdewereldzo'n3°Czalbedragen,komtRowland tot
een10°Ctemperatuurdalingindehogestratosfeer.Maarerisnogietsandersgaande.
"Het belangrijkste directe fysische effect van de ozonafbraak op de stratosfeer",
aldusRowland, "zaldaardegeringerebijdragevandebinnenkomende ultraviolette
stralingzijn".Ditisdeenergiebijdragediedelaagvandestratosfeertussenhoogten
van 40 en 48 km warmer maakt dan de atmosfeer direct daarboven en direct
daaronderabsorptievanultraviolettestralingdoorozonisverantwoordelijkvoorde
instandhoudingvandestratosfeer alseenafzonderlijke laagindeatmosfeer.Op die
hoogteheeft iedereveranderingvandeenergieabsorptie eenonmiddellijk effect op
detemperatuuropbouwvandeatmosfeer.Opdelangeduurgerekendmet dezelfde
tijdschaal die Rowland voor zijn berekeningen van de verstoring door het
broeikaseffect gebruikt,zaleenongewijzigdeuitstootvanCFK'seenafnamevanhet
ozongehaltemettenminste50procentveroorzakenopeenhoogtevanongeveer40
km.Dat zaleentemperatuurdaling vanongeveer20°Cindezekritiekelaagvande
atmosfeer totgevolghebben.Het gecombineerde effect vandeozonuitdunning en
hetbroeikaseffect zaldaaromeentotaletemperatuurdalingvan30°Cindebovenste
stratosfeer tot gevolghebben endatnoemt Rowland "eenzeer aanzienlijke verandering".
Tegelijkertijd zullenuiteraard alsgevolgvanhetbroeikaseffect delageredelenvan
deatmosfeer warmerworden enopsommigehoogten enopsommige breedtegradenooknogdoorhetzelfherstelproces.Hetisophetogenbliktotaalonmogelijk om
teberekenenwelkegevolgendezeveranderingenvoorweerpatronen opdewereld
zullen hebben, maar het is zeker dat zo'n enorme storing in de weermachine
gevolgenvoor dewerking daarvanmoet hebben.
Het enige straaltje hoop was nog de suggestie dat, door een afkoeling van de
stratosfeer,hetbroeikaseffectdesnelheidvandechemischereactiesvandeozonafbraak
zou kunnen vertragen. Dat kan misschien voor een groot gedeelte van de wereld
opgaan.MaareenvandebasisconclusiesdieuitdeDahlem-conferentievannovember1987tevoorschijn kwamen,wasdathetoptredenvanzeerkoudeconditiesinde
stratosfeer boven Antarcticajuist nauw verbonden wasmet de bijzondere chemische processen waarvan men nu aanneemt dat ze verantwoordelijk zijn voor de
plotselinge vorming van het ozongat in ieder voorjaar. Hoewel de temperatuurveranderingen ten gevolgevandeozonafbraak nergens nog bij benadering zo
groot zijn als de veranderingen die Rowland voorziet voor het midden van de
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volgende eeuw, is het zeer wel mogelijk dat het broeikaseffect al een rol gespeeld
heeft bij het omslaan van de condities in de atmosfeer boven Antarctica naar een
toestand die gunstig is voor het groter worden van het 'gat in de ozonlaag'.
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Hoofdstuk zes

6.1 Het gatboven deZuidpool
De eerstendiehetgatindeozonlaaghebbenopgemerktiseengroep onderzoekers
vandeBritishAntarcticSurvey,diein1982bijHalleyBayaandezuidpoolaanhet
werkwaren.Opdieplekzijnsinds1957elkjaarindeperiodevanoktobertotenmet
maartregelmatigmetingengedaan.In1957,hetInternationaalGeofysischJaar,iser
een gecoördineerde internationale wetenschappelijke inspanning geleverd om het
milieuoponzeplaneetteonderzoeken.DezeonderneminghadZoveelsuccesdathet
'Jaar' feitelijk tweejaar duurde en dat had onder meer tot gevolg dat zowel in de
VerenigdeStatenalsindeSovjet-Unie eensatellietprogrammawerd opgezetendat
door teamsvanverschillende natiesdewetenschappelijke onderzoekingen vanhet
zuidpoolgebied indeatmosfeer bovendat zuidelijkste continentwerden voortgezet.
De ontdekkingen die nu met instrumenten op de grond, in de lucht en vanuit
satellietenzijngedaan,geveneenduidelijke aanwijzing daterzo'n groot opgezette
internationale wetenschappelijke inspanning nodig is om vast te stellen wat er
tegenwoordigindestratosfeer aande gangis.
Toen Joe Farman en zijn collega's voor het eerst de vreemde verlaging van het
ozongehalte van de lucht boven de zuidpool opmerkten, gebruikten ze een oud
instrument dat al geruime tijd dienst had gedaan. Dit soort instrument, een
spectrofotometer,meetdeozonconcentratieineenkolomvandeatmosfeerdoorde
spectroscopische 'vingerafdruk' van ozon te nemen. Wanneer zonlicht door de
atmosfeervaltabsorberenallemoleculenindeluchtpreciesvastgesteldekarakteristieke golflengten vanditlicht (verschillend voor deverschillende moleculen).
Het instrument registreert de intensiteit van de lijnen in het spectrum van het
zichtbare licht die te maken hebben met, in dit geval, de ozonmoleculen, en zo
bepaalthetinstrumenthoeveelozonzichbevindttussendespectrofotometeropde
grondendebovenkantvandeatmosfeer.Omdatzonlichtnodigisomhet spectrum
te kunnen meten kan dit bepaalde type instrument nog niets vertellen over de
ozonconcentraties gedurendedelangepoolwinternacht. MaarwathetHalleyBay
teamweluitkonopmaken overdeozonconcentratiesinhetvoorjaar (inseptember
enoktober ophetZuidelijkhalfrond) wasvoorhenschokkend genoegom afstand
te nemen en nog eens zorgvuldig te kijken voordat ze ook maar een enkele
sensationele aankondigingindewetenschappelijke pers zouden doen.
6.2 Het gat verschijnt
Farman enzijn collega'shadden geenaanleiding omhun oudeinstrument ervante
verdenken dathetplotselingvandekook was geraakt, maar erwasnet eennieuw,
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zorgvuldig in Engeland gecalibreerd instrument op komst en ze gaven er de
voorkeur aan om daarop te wachten en hun waarnemingen met die nieuwe
spectrofotometer nog eens zorgvuldig te controleren. Bovendien wisten ze dat de
Amerikanen twee onderzoeken hadden lopen waarbij vanuit de weersatelliet
Nimbus 7 het ozongehalte in de stratosfeer werd opgenomen. D e satelliet was al
sinds 1978inzijn baan endeinstrumenten (deTotal O z o n e Mapping Spectrometer,
of TOMS, en de Solar Backscatter Ultraviolet, of SBUV) zouden een dergelijke
dramatische val in het ozongehalte, zoals zij in het voorjaar vanuit Halley Bay
hadden gemeten, met gemak hebben kunnen ontdekken. Maar geen enkel.van de
gepubliceerde satellietgegevens gaf ook maar een aanwijzing dat er een voorjaars
'gat' in de ozonlaag boven het zuidpoolgebied zou zijn, ook zelfs niet toen de
waarnemingen vanHalleyBayin 1982teziengavendaterindemaand oktober meer
dan 20procent van de ozon uit de bovenliggende lucht was verdwenen. Er was dus
alle aanleiding om voorzichtig te zijn.
Maarinoktober 1984washetBritishAntarctic Surveyteamzekervanzijnzaak. H e t
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Fig.8De ozonkolom boven HalleyBayinoktober, delengtevandeverticalestrepen geeft
despreidingindemetingen aan.De getrokken lijn geeft -vanlagenaar hoge concentraties
- hetverloop vandegemeten chloor concentraties boven Halley Bay
(Bron:TheHoleintheSky-Gribbin)
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nieuwe instrument bevestigde het verloop en het gaf aan dat in oktober 1984 de
verlagingvanhetozongehalte bovenHalleyBaymeerdan 30procent bedroeg.
Indezelfdetijdmelddeeenandergrondstation,duizendmij1naarhetNoorden,ook
een ozonverlies uit de stratosfeer. Het was dus niet alleen maar een plaatselijk
verschijnselbovenhetHalleyBayStation.Dewaarnemingenin1983en1984waren
daarom nogvanbijzonder belang omdat inallemetingen van dit soort steeds een
bepaalde mate van onzekerheid aanwezig is -zelden zetten wetenschappers zo'n
waarnemingspunt in een grafiek, zoals in figuur 8, zonder daar een
betrouwbaarheidsinterval bij aan te geven dat de mate van onzekerheid in de
metingenweergeeft. In 1982warendemeetwaardenlaag,maarzelagennognietzo
vreselijk ver onder de benedengrens van het betrouwbaarheidsinterval dat bij de
voorafgaande metingenhoorde;demetingenin1983en 1984warenzolaagdathet
eenvoudig uitgesloten was dat ze door meetonnauwkeurigheden zouden' zijn
ontstaan.
'
Het ingezette verloop zette zichvoort. In 1985was de concentratie nog lager en
hoeweldemetdezeenanderetechniekengemetenozonconcentratiesinhetvoorjaar
van1986niethelemaalzolaagwarenalsin1985,haddenzeinoktober1987delaagste
ooitinhet zuidpool gebied gemetenwaarden bereikt. Daarbij wasinhet voorjaar
meer dan 50procentvan de ozon inde stratosfeer vernietigd voordat zichmet de
komst van de Antarctische zomer weer een herstel, of ten minste een gedeeltelijk
herstel,aftekende. Menkan eenbeter inzichtindebetekenisvandeze percentages
krijgendoortekijkennaardeeenhedenwaarindezeinstrumentenhunmeetwaarden
uitdrukken. Dit zijn Dobsoh-eenheden, genoemd naardeprofessor inOxford die
de spectroscoop-techniek voor de meting van stratosferische ozon ontwikkeld
heeft.Eenmanieromdezemetingenteinterpreterenisdezeuittedrukkenintermen
vandediktediedeozonlaagzouhebben,wanneerdaaralleozonbovenonszou zijn
samengebracht onder eenstandaardtemperatuurvan0°C eneendruk diemet dat
op zeeniveau overeenkomt. Een Dobson-eenheid is dan equivalent met een duizendste centimeter ozon. Tussen 1957 en het midden van 1970 was de
ozonconcentratiebovenHalleyBayinoktober,aanheteindvandezuidpoolwinter,
altijd ongeveer300Dobson-eenheden, overeenkomend meteendiktevancirca3,0
mmbijstandaardtemperatuur endruk.Inoktober 1987washetvergelijkbare getal
125Dobson-eenheden, overeenkomend met een dikte op zeeniveau van net 1,25
mm.Ditiswatdeonderzoekersbedoelenwanneerzezeggendatmeerdande helft
vandeozonlaagisvernietigd (maar men moetwelbeseffen dat deozonlaag boven
hetzuidpoolgebied zichweldegelijkhersteltgedurendedezomer,alishetdanniet
geheeltot deniveausvandejaren zeventig).
HoeishetdantochmogelijkdatdeinstrumentenvandeNimbus7ernietinslaagden
deverandering te ontdekken dieinhetbeginvan dejarentachtig in de stratosfeer
plaatsvond?ToenFarmanenzijncollega'sineenwetenschappelijke publikatiehun
ontdekking, van wat bekend werd als het ozongat, bekend maakten (het artikel
bereiktehetkantoorvanNature opkerstavond 1984enhetverscheenindeuitgave
van 16mei 1985)veroorzaakten zij een storm van activiteit inhet Goddard Space
FlightCenter,datverantwoordelijk wasvoor deTOMS-en SBUV-experimenten.
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Al spoedig bleek waarom het Goddard-team niet als eerste het gat had kunnen
ontdekken. Richard Stolarski, van NASA, herinnert zich hoe het team te veel
vertrouwen in de historische reeksen van ozonmetingen had gesteld en te weinig
vertrouwen hadden geschonken aande eigen instrumenten.
Hijverteldemedatindetijddatdesatellietwerd gelanceerd,laatin1978,nognooit
iemand stratosferische ozonconcentraties had gemeten die onder de200 Dobsoneenhedenlagen.DegegevensdievandesatellietinGoddardbinnenkwamenwerden
automatisch door computers bewerkt voordat een mens ze aanraakte (of te zien
kreeg)endecomputers diedegegevensbewerktenwarenzogeprogrammeerd dat
ze alle meetwaarden lager dan 180 Dobson-eenheden verwierpen en als fouten
behandelden.Bijdebewerkinggavendieprogramma'szo'nmeetwaardealseenfout
aan en vervingen die,met het oog op de berekeningen, door een waarde van 180
Dobson-eenheden. Maar, achteraf gezien gelukkig, ze bewaarden de originele
'foute' meet-waardenwelzonderdieverdertebewerken.Debedoelingwasom op
eenlatertijdstip aldielagemeetwaardenaaneennader onderzoekte onderwerpen,
maar om de een of andere reden waren de onderzoekers daar nog niet aan toe
gekomen op het ogenblik dat het nieuws van Halley Bay los kwam. Een van de
redenen was,aldus Stolarski, dat dewaarnemingen die door andere Amerikaanse
onderzoekers inhetbeginvandejarentachtigaandezuidpoolwarenverricht niet
zulke lage ozonconcentraties hadden opgeleverd; er was geen overeenstemming
tussen degegevensvandeZuidpool envandesatelliet eneenlatereinspectiewees
uit dat de fout bij de pool lag. Maar in die tijd gaf deze afwijking steun aan de
veronderstelling van het Goddard-team dat satellietmetingen onder circa 200
Dobson-eenheden buitenbeschouwingkondenwordengelaten.Hoewelzelfszeer
lagewaarden,180Dobson-eenheden,indebewerktegegevenstevoorschijn konden
komenwerden zeals 'fout' gemerkt endaardoor besteedde geenvandeonderzoekerserveelaandacht aan.Ditverhaalisbelangrijk, ennietalleenmaarvanwege het
plezier bij de buitenstaanders omdat de Goddard-onderzoekers zichzelf zo te
pakken hadden genomen. Het was even gemakkelijk voor hen geweest om hun
computers zo te programmeren dat er bij meetwaarden onder 180 Dobsoneenhedenbellengingenrinkelenoflichtengingenflikkeren omhentewaarschuwen
daterietsbijzonders aandehandwas.Hetbelangrijkstepuntisdatdeonderzoekers
van de atmosfeer aan het eind van de jaren zeventig en begin jaren tachtig, er in
toenemendematevanovertuigdwarendatzewelongeveerbegrepenwatzichinde
atmosfeer afspeelde. Zowel de scheikundige processen als de dynamica van de
luchtbeweging werden inmeer detail dan ooit tevoren geanalyseerd en erwas een
samenhangendbeeldontstaan.Maarnergensindatsamenhangendebeeldwaserook
maareenenkeleaanwijzingdatzicheendramatischeverandering,zoalsde ontwikkelingvaneenenorm gatindeozonlaagkon afspelen.Delesdiedeschokvandeze
ontdekkingheeft opgeleverd,moetindehelewereld vandewetenschap doorklinken-verwachtaltijdhetonverwachte,stelnooiteenblindvertrouweninjemodellen.
Toen de betekenis van de Britse waarnemingen tot hen doordrong konden de
NASA-wetenschappersnaardeoorspronkelijke gegevensteruggaan.Zeinstrueerdenhuncomputersomdieteaanvaardenzoalszewaren.Toenzedatdedentoonden
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de beide ozonmeetinstrumenten niet alleen dat er in het voorjaar een ozongat
bestond,maarookdathetzichoverhetgeheleAntarctischevastelanduitstrekte.Het
werd snel duidelijk dat het uitdunnen van de ozon' zich in hoofdzaak voordeed
tussen10en24kmhoogtemetwatminderozonuitdunningopongeveer40km.Het
'gatindedampkring'iseigenlijk meereenplakuitdeatmosfeer,eenpannekoekdie
hetZuidpoolgebied bedekt -een 'gat' zo diepalsdeMount Everesthoogis,endat
eengebiedbestrijkt datzogrootisalshetvastelandvandeVerenigdeStaten.Hetis
zichtbaar opdebeeldendiedecomputer heeft gemaakt(ennu opdegoedemanier)
uit deTOMS-metingen, zoals er één op devoorkant vanditboek staat.
6.3 Chemische aspecten
Dat artikelinNature gooide ook deknuppel inhet chemischehoenderhok. Sinds
het begin van dejaren zeventig hadden de onderzoekers van Halley Bay ook de
concentratiesvanCFK'sindeatmosfeer gemeten.Dezewarenppvallend toegenomenenhetlagvoordehanddathetteamzichgingafvragenoferwellichteenverband
bestond tussen de toename van de CFK-concentraties en de afname van de
ozonconcentraties in het voorjaar. Op de grafiek van de ozonafname die zij in
Naturehadden gepubliceerdwasookhetverloopvandeF-l1-en F-12-concentratiesaangegevenzoalsdatopdezelfdemeetplaatswaswaargenomenenwelzodatde
concentratie onderaan de grafiek groter is (in wezen dezelfde als in fig. 8 is
aangegeven).Detweekrommenkwamengoedovereen-of, alsdeCFK-concentratie
opdegebruikelijke manierwordtuitgezet,naarboventoenemend,danzijndetwee
krommeneikaarsspiegelbeeld.Ditbeweesnognietdatereenoorzaak-gevolgrelatie
bestond maar, zoals het team dit in zijn artikel uitdrukte: "het verschil tussen de
huidigeatmosfeer endievandevoorgaande tientallenjarenzitvooralindehogere
concentraties van halogeen koolwaterstoffen". Zij opperden dat de uiterst lage
temperatuur boven Antarctica, tussen het midden van de winter en het vroege
voorjaar, deatmosfeer aldaar "uitzonderlijk gevoeligmaaktevoorhetontstaanvan
anorganischchloor".Ditiseentaxatiediethansnatweeeneenhalfjaarvanintensief
onderzoekisbevestigd.Deaanleidingenvooraldiekoortsachtigeactiviteitworden
door Farmankort samengevat ineen artikelindeNew Scientistvan 12november
1987. "Vóór 1985", zei hij, "dachten alle atmosferische chemici dat ze al aardig
wisten hoe het met de ozon zat.Waarnemingen en modellen kwamen met elkaar
overeen. De waargenomen envoorspelde veranderingen lagen onder één procent
per tien jaren. Niettemin is de afname boven het zuidpoolgebied nu meer dan 50
procent endat gebeurtjaarlijks over eentijdsverloop vantussen 30en40 dagen".
De^theoretici waren de eersten om hetprobleem aan tepakken, omdat het in mei
1985 al te laat was om voor het komende zuidelijke voorjaar nog een grote
wetenschappelijke expeditienaarhetZuidpoolgebied teorganiseren.Inderestvan
1985 en in het begin van 1986werd de aanval op drie fronten ingezet. Een aantal
onderzoekersconcentreerdezichopdechemievandestratosfeer bovenAntarctica
om manieren te vinden waarop de ongewoon koude wintercondities aldaar de
omstandigheden zoudenkunnenscheppenwaarbij dezon,bijzijnterugkeerinhet
voorjaar, eenuitbarstingvanfotochemische activiteitteweegzoukunnen brengen,
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diedanozonaandestratosfeer zouonttrekken.Anderenbrachtendegedachtenaar
vorendathetprobleem wellichtnietinhetverdwijnen vandeozon zatmaarinde
herverdeling daarvan. Er zou dan in hetvoorjaar lucht met een laag ozongehalte,
afkomstig van geringere hoogten en lagere breedtegraden in het Zuidpoolgebied
binnendringen endoor opstijging indestratosfeer aldaardeozonlaagverplaatsen.
Al deze 'dynamische' theorieën brachten de veranderingen in de ozon van de
Zuidpool inverband metgelijktijdige veranderingen indeatmosferische circulatie
ophet zuidelijk halfrond.
Danwasernogeenminderheid diedeveranderingenindeozonaandeZuidpoolin
verband brachtmetdeveranderdeactiviteitvandezon.Diehadeenpiekbereiktin
1979 en was aan het afnemen in de periode waarin de dramatische groei van het
ozongatoptrad.Ditisinwezeneenuitgaveopkleineschaal(gecompliceerddoorde
noodzaak omeenvertragingintebouwentussendepiekvandezonne-activiteit en
het maximum ozonverval) vanhet scenario voor de 'dood van de dinosaurussen',
zoals dat door Crutzen en zijn collega's was geopperd; daarin speelt N O een
sleutelrolinhet ozonvernietigingsproces.
Onder de vele wetenschappelijke publikaties die zich in 1985 en 1986 met deze
onderwerpen bezighielden moeten er, achteraf gezien, een paar speciaal worden
genoemd. Toen in de Verenigde Staten de plannen werden gemaakt voor een
National Ozone Expedition (NOZE) die naar McMurdo Station in het
Zuidpoolgebied moest reizen om daar waarnemingen te doen in het zuidelijk
voorjaar van 1986, nodigde het tijdschrift Geophysical Research Letters wetenschappersuitombijdragenteleverenvooreenspeciaalsupplement.Daarin zouden
destandvanzakenbetreffende theoretischeideeënoverhetonderwerpendetotdan
toeverrichtewaarnemingenwordensamengevatalsachtergrondinformatievoorde
expeditie.Ditsupplementverscheeninnovember 1986enerkomeneenpaarideeën
invoor waarvan de onjuistheid zelfs alwas aangetoond voordat het tijdschrift ter
perse ging, maar ook andere die de toets van de tijd hebben doorstaan. Behalve
verschillende andereteamsvroegenPatrick Hamill,BrianToon enRichard Turco
uit Californie, in hun bijdrage aan het supplement van 1986 aandacht voor een
mogelijk verband tussen de wolken op grote hoogte boven Antarctica en het
ontstaan van het ozongat. Deze wolken, Polar Stratospheric Clouds (PSC's)
genoemd,vormengedurendedewintermaandeneenijlwaasindelagere stratosfeer
bovenAntarctica.Dewolkenlossenopinhetvoorjaar,preciesindezelfde tijdenop
dezelfdeplaatswaarhetgatontstaat.HetuitCalifornieafkomstige teamkwammet
degedachtedat gedurende dewintermaanden eenreeksvan'chemischereacties op
het oppervlak van de deeltjes in die wolken zou plaatsvinden die water- en
stikstofverbindingen zouden vastleggen en chloor in een actieve vorm zouden
vrijmaken, dat danmet deozon zou reageren zodra het zonlicht terugkwam.
Eerder indatjaarhaddentweeandereteamshun eigenchemischeideeënin Nature
naarvoren gebracht. Beidebetrokken ook de PSC's inhun beschouwingen, maar
gavendevoorkeuraanandersopgebouwdechemischemodellen.MikeMcElroyen
zijn collega's kwamen met de gedachte dat broomverbindingen erbij betrokken
zouden zijn; Susan Solomon van de National Océanographie and Atmospheric
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Administration enverschillende collega's,waaronder SherryRowland, gavenspecialeaandachtaanreactieswaarinchloor-enstikstofverbindingen betrokkenwaren.
EnindelaatsteuitgavevanNaturein1986kwamenPaulCrutzenenFrankArnold,
toen werkzaam in Duitsland, onafhankelijk van de anderen met nog een andere
suggestiedieeenietsanderstelchemischereactiesbehelsde,maardieookdePSC's
betrokindeprocessendieindewinterdestratosfeervandeZuidpoolineentoestand
brachten die ozonafbraak in het voorjaar mogelijk maakte. Zij kwamen tot de
conclusiedatzich "gedurendedewinter enhetvoorjaar indelagerestratosfeer van
Antarctica onstabiele fotochemische condities kunnen ontwikkelen dieleiden tot
eendrastischevermindering van ozon".
Aldezeactiviteit onder detheoreticihingvantweezaken af-deaanwezigheid van
PSC'senvandeextremekoudevandeAntarctischestratosfeer. Of beter,zehingaf
van de extreme koude, want de PSC's zelf ontstaan alleenwanneer de stratosfeer
koud genoeg is.
'
Inhun bijdrage aanhet supplement van de Geophysical Research Letters rapporteerdenPaulNewmanvandeAppliedResearchCorporationinLandover,Maryland,
en Mark Schroeberl van NASA-Goddard, dat de oktobermetingen van de
luchttemperatuur boven Antarctica, verkregen met behulp van instrumenten in
onbemande ballonnen en satellieten, tussen oktober 1979 en oktober 1985 een
afkoeling aangavenvan 18°Copongeveer24kmhoogte.Tegenheteindevan1986
maakteeenaaneenschakelingvanextremekoude,devormingvanPSC's,chemische
reactiesophetoppervlakvanwolkendeeltjes entenslottedevernietigingvanozon,
debestekansenindewedloop om deverklaringvanhet ozongat.
Dit alleswashetresultaatvaneenpaarmaanden intensievearbeidvandechemicienikhebopgeenstukkennaalhunactiviteitenindieperiodegenoemd.Veelnamen
zijn albekend uithetozondebatvandejarenzeventig;ervarenwetenschappers die
diepverontrust waren over demogelijke schadelijke effecten vande CFK's.
Zijhadden geennieuweuitgangspunten, behalve dewaarneming dat er eengat bij
deZuidpool bestond enzehadden dezelfde berekeningen aleerderkunnen maken
-zekermaanden eerder,alshet geenjaren eerderwas.Maar erwasdieenewaarnemingvoornodigomhenopteschrikkenuitdezelfvoldaanheid diedoorFarmanin
zijn artikel in de New Scientistwas aangeduid endie gekenmerkt wordt door de
aannamevan de Goddard-onderzoekers dat meetwaarden van ozonconcentraties
onderde180Dobson-eenhedenopmeetfoutenmoestenberusten.Nupasgingenze
in nieuwe richtingen denken. Ondanks hun snelle vooruitgang naar een nieuw
begripvandeozonlaagbovenAntarctica(toendewaarnemingenheneenmaalinde
juisterichtinghadden gewezen)maaktenconcurrerendetheorieënaanheteindvan
1986nogsteedsopgang.MaartoendegegevensvanhetNational Ozon Expedition
geheelwarenverwerktwaserweinigtwijfel meeroverdatdechemieinderdaad de
schuldigewas.
6.4 Eenprocesvan eliminatie
Deonderzoekersdieinaugustus 1986voordeNationalOzoneExpeditionnaarhet
McMurdo Station reisden, namen de stratosfeer waar met behulp van omhoog
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gerichteinstrumenten opdegrond enmetinstrumenten dieaanballonnen werden
opgelaten. Natuurlijk beschikten ze ook over de continue waarnemingen van de
TOMS en deSBUVindeNimbus 7,diezemethun eigenwaarnemingen konden
vergelijken. De waarnemingen diezededenmoesten dedriebelangrijke theorieën
toetsen (enomhetnogingewikkelder temakenook nogvariaties op ieder thema)
enmen begon algauw orde te scheppen in dewildgroeivanverklaringen diewas
ontstaansindshetBritishAntarcticSurveyteamhetbestaanvanhetgathad bekend
gemaakt.
De eerstekandidaatdiehetmoestafleggenwashetmodeldathetozonvervalbijde
Zuidpool koppelde aandezonne-activiteit.
InhetgebiedmetverlaagdozongehaltevondNOZE inplaatsvanverhoogde NO x concentratiesjuistzeergeringehoeveelheden-enwelspeciaaldelaagsteatmosferische
N0 2 -concentraties die ooit ergens ter wereld waren gemeten. Waarnemingen uit
Nieuw-Zeelandbevestigdendezetendens;juistwanneerozonwerdvernietigdwas
er weinig N 0 2 in het zuidelijkste deel van dit halfrond. De theoretici die het
zonnemodel aanhingen, inhet bijzonder Linwood Callisvanhet NASA-Langley
Research Center,probeerden nogwat steuntevindeninhetfeit dathetozongat in
1986watmindergeprononceerdwasdanin1985.Misschienwas1985nethetlaagste
puntvaneencyclusdiemetdezonne-activiteitverbondenwasenwasdeozonzich
netaanhetherstellenjuistomdatdeNO^-concentratieslaagwaren?Maarhunlaatste
beetje hoop werd de bodem ingeslagen toenhet gatin 1987dieper bleek dan ooit
tevoren,endaarbijwasernoggeenspoorvandevereistestikstofverbindingen. En,
zoals alveelmensenhebben opgemerkt, erwas geenenkeleaanwijzing voor zo'n
ozongat geweestna dezonnemaxima aanhet eind vandejarenvijftig enzestig.
Dedynamischetheorieënbetreffende deluchtbewegingwarenmoeilijker teweerleggen.NOZE vond geenenkeleaanwijzing voor deopwaartse luchtstroming die
volgens ditmodelnodigwas om de ozon teverdrijven. Maar tenslottewerden de
waarnemingen maar op één plaats, op de rand van het Antarctische vasteland,
verricht.Erwasdegroteexpeditievan1987voornodigomookonderditmodeleen
streep te zetten door de ontdekking dat, als er al sprakewasvan beweging in het
gebiedvandeozonuitputting, diebeweging eendalingwasvandeluchtvanuit de
zeerhoge atmosfeer. (Overigens betekent ditdathetfotochemische procesvan de
ozonvernietiging, wat het dan ook magzijn, nog efficiënter is dan oorspronkelijk
werd gevreesd, aangezien deze dalendelucht verse ozon aanvoert naarhet gebied
waarin hetwordt vernietigd.) Het ideedat de dynamica van deluchtbeweging de
belangrijkstedrijvendekrachtzoukunnenzijnbijdevernietigingvandeozon,was
naNOZE zekeropdeterugtocht;maardeverdenkingbegontochtegroeiendatde
dynamicakonzijnbetrokken-jamoestzijnbetrokken-bijhettotstandkomenvan
dejuisteomstandighedenvoordeongebruikelijkechemischereacties,diemensenals
McElroy,SusanSolomon,Crutzenenveleanderenalsdeonmiddellijkeoorzaakvan
de ozonvernietiging beschouwden.
JerryMahlmanvanPrincetonUniversity,isspeciaalgeïnteresseerd inhet verband
tussen veranderingen in de atmosferische circulatie en de afkoeling boven het
Zuidpoolgebied. Hij werkt met computersimulaties van de atmosfeer, dat zijn
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modellendielatenzienhoedewindpatronen onderverschillende omstandigheden
veranderen.Onder 'normale'omstandigheden,datzijndeomstandighedendievóór
ongeveer1979ophetZuidelijkhalfrond heersten,komenervanuitdetroposfeerop
lagerebreedten atmosferische golvenomhoogdiezuidwaarts bewegenomweerin
derichtingvanhetpoolgebieduit tevloeien.Dieneerwaartse beweging verwarmt
delucht(dalendeluchtwordtwarmernaarmatededruktoeneemt,zoalsdeluchtin
eenfietspomp doorhetpompenwordtverhit)enbrengtbovendienozonindelagere
stratosfeer. Maar Mahlman vond dat -volgens het computermodel- dit normale
patroon nauwelijks stabiel is. Het model slaat gemakkelijk om naar een andere
stabiele toestand waarbij de luchttongen niet meer zo krachtig zuidwaarts uitvloeien.Alsditinwerkelijkheid gebeurtendezegolvenzijnzwakker,danblazende
winden in een meer gesloten cirkelpatroon om het Zuidpoolgebied heen en het
verwarmende effect neemt af. Er zou dan ook minder ozon aanwezig zijn in de
Antarctischeatmosfeer.Menzietnuindatdedirecteinvloedbjervanopdeozonte
klein is om het gat te verklaren. Maar de veranderingen in het circulatiepatroon
kunnen eenessentiëlebijdrage aandegroeivanhetgatleveren,omdat decirculatie
om het Zuidpoolgebied wordt versterkt. Hierbij ontstaat eensterkewervel waardoor destratosfeer bovenditcontinentverder afkoelt danhetgevalwasindejaren
zeventig. De veranderingen in de dynamica van de atmosfeer zouden een
winterpatroonkunnenteweegbrengen,waarbijstille,koudeluchtbovenAntarctica
zovandebuitenwereld zouzijnafgesloten datdezenetzogoedbinnendewanden
van een chemischreactievat zou kunnen zijn ingesloten.
Onderzoekers van deNational OcéanographieandAtmospheric Administration
hebben aangetoond datdesoortgolfactiviteit dieMahlmanbeschrijft, inderdaad in
dejaren tachtigisafgenomen, maarniemand weet waarom.
Terwijl anderetheorieën werden geëlimineerd leverde eenaantal NOZE-waarnemingen de bewijzen dat er chemische processen aanhet werk waren die de ozon
vernietigen. Ballonnen die van McMurdo werden opgelaten, lieten zien dat het
ozonvervalbeperktwastot eenlaagvandeatmosfeer tussenongeveer 12en20km
hoogte endathettotalevervalbinnen dielaagongeveer 35procentbedroeg.Maar
tussen 13 en 18,5 km verloor de stratosfeer meer dan 70 procent van zijn ozon
vergelekenmetdehoogstewaardendieinaugustuswarenwaargenomen enbijéén
gelegenheid inoktober 1986zagendewaarnemers dat90procentvandeozonwas
verdwenen uit eenlaagvan 1,5 tot 5km dik -dus het hart datuit de ozonlaagwas
gerukt.
Op hoogten van ongeveer 24 tot 29 km traden in feite toenames van de
ozonhoeveelheidopdietemakenhaddenmetgolfbewegingen indeatmosfeer. De
metingen van dekolomtotalen vanaf de grond leidden dus tot een onderschatting
vandeernstvanhetvervalop geringere hoogten. Op dezelfde ballonvlucht diede
meestdramatischeverlagingenvan ozonconcentraties vertoonde,bleekuit andere
instrumenten geenspoorvanandereveranderingen.Zo zoumenbijvoorbeeld een
verandering van de zwevende deeltjes verwachten wanneer delucht met verlaagd
gehalteaanozon enanderebestanddelen opéénofanderemanierinhetgebiedwas
binnengedrongen, maardezwevende deeltjes indelaagmetverlaagd ozongehalte
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warenpreciesgelijkaandiezichindeboven-enonderliggendelagenbevonden.Het
magdanvoordescheikundemoeilijk zijn omdedramatischekleinschaligeveranderingen teverklaren, maarhet isonmogelijk om ze met behulpvan dynamica te
verklaren. Andere waarnemingen wezen met stelligheid op chloorverbindingen.
Het teamvanSusanSolomon mat inhet gathoge concentraties van eenvorm van
chloordioxideOCIO(waarinhetchloorzichtussentweezuurstofatomen bevindt).
Er was twintig- tot vijftigmaal zoveel chloordioxide als was verwacht en deze
bijzondere vorm van chloordioxide (dat ook voorkomt als molecuul met het
chlooratoomaanheteneeind,ClOO)wasindeatmosfeernognooiteerderontdekt,
waar ook ter wereld.
Ditwasniethet enigeoxidevanchloor datinverrassende hoeveelheden aanwezig
was;PhilipSolomonenzijncollega'svandeStateUniversityofNewYork(SUNY)
gebruikten eenfraaie techniekdieontleend wasaanderadio-astronomie ominhet
ozongathoge concentraties van chloormonoxide, CIO,te meten.
Desoortvanspectrofotometer diedoorFarmanenzijncollega'swerdgebruikt om
deozonindestratosfeertemeten,isgebaseerdopdeneigingvandemoleculeninde
atmosfeer ombepaaldegolflengten vanhetdoorvallend zonlichtteblokkeren. Dit
soorttechniekeniszelfsgevoeliggenoegombijmaanlichttewordengebruikt.Maar,
integenstellinghiermee,matendeSUNYonderzoekersinfeitedestralingdiedoor
deroterendechloormonoxide-moleculenindeluchtbovenhenwerdopgewekt.Bij
ClO-moleculen wordt deze straling uitgezonden in de microgolfband, op een
golflengte van iets meer dan 1 millimeter. Zowel de microgolfemissie als de
microgolfabsorptie (het radio-equivalent van de standaard ozonspectroscooptechniek)wordendoorradio-astronomen gebruiktominderuimtedechemische samenstelling te bepalen van wolken die zich op een afstand van miljoenen
lichtjaren van de aarde bevinden. Het meten van CIO in de stratosfeer mag in
vergelijking daarmee eenvoudiglijken, maar dat wordt moeilijk gemaakt door de
radioruisafkomstigvanandereinvloeden.Tochkanhetwordengedaan.Deprecieze
vormvanhetmicrogolfsignaalhangtafvandedrukindeomgevingvandemoleculen
en daarmee meldt deze techniek niet alleen de aanwezigheid van ClO, maar het
vertelt de onderzoekers ook op welke hoogte het is geconcentreerd. Tenslotte
onthult dekrachtvanhetsignaalnoghoeveelClO eris.Solomon enzijn collega's
vondenhogeconcentratiesvanchloormonoxideindelagerestratosfeer,opongeveer
20 km hoogte waar het meeste ozonverlies optrad. De hoeveelheden waren het
grootsttussenbeginenmiddenseptember,toendeconcentratiestot0,5à2partsper
billion (ppb) opliepen en de ozon snel werd vernietigd, maar zakte tegen eind
september, totdat in begin oktober de ClO niet langer kon worden aangetoond,
ongeveer opdezelfde tijd datdeafbraak vandeozon ophield.Tervergelijking: op
14tot 19km bovenNoord-Amerikaheersteentypisch ClO-gehaltevan0,01 ppb.
Om het geheel nog te completeren gaven de SUNY-waarnemingen aan dat de
hoeveelheid ClObovenAntarcticaopliepgedurendedemorgen,middenopdedag
z'npiekbereikte,indeavondweerterugliep endan 'snachtsnietmeer waarneembaar was, precies zo als men zou verwachten als het wordt geproduceerd door
chemischereactieswaarbijozonbetrokkenisendiedoorzonlichtworden gestimu-
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leerd.DevoordehandliggendewijzewaarophetCIOgedurendedenachtzou zijn
ondergebrachtisdanindevormvanchloordioxide-preciesdestofdiedegroepvan
SusanSolomon inzulke grotehoeveelheden had ontdekt.
Maar niet alles verliep voor de chemici van een leien dakje. Het team van Philip
Solomon vond ook verrassend lage concentraties stikstofoxide in de atmosfeer
bovenAntarctica-werkelijk zolaagdatzedieinhetgrootstedeelvanseptember en
oktober1986nietkondenmeten.Toenhijinmei1987tijdensdevoorjaarsbijeenkomst
van de American Geophysical Union in Baltimore (Maryland) hun resultaten
presenteerde, wees Solomon erop dat tot dan toe alle chemische modellen van
Antarctica uitgingen van 'normale' concentraties van stikstofdioxide (envan alle
chemischestoffen) endatdaarom "geenvandemodellenvanAntarctica werkelijk
goed is". Ondanks al deze aanwijzingen dat er ieder voorjaar in de Antarctische
stratosfeer, chemischgesproken,ietsheelvreemds aandehand is,weigerden enige
hardnekkigeliedenteaccepterendatdechemiewerkelijkdedrijyendekrachtachter
de ozonvernietiging was.Dat isdan misschienwel de redenwaarom het SUNYteam,toenhetzijnresultaten indeuitgavevanNaturevanjuli 1987publiceerde,in
hun laatste zin er de nadruk op vestigde dat deze waarnemingen "weinig twijfel
overlatendatdechloorchemieeenbelangrijk aspectisvandeontwikkelingvanhet
ozongatinhetZuidpoolgebied".Ditcommentaarverscheenop30juli1987;water
aan 'weinig twijfel' over was zou binnen de volgende twee maanden worden
opgeruimd.
6.5 Ten zuidenvanPunta Arenas
PuntaArenasophetzuidelijkstepuntjevanZuid-Amerikaisdezuidelijkstestadter
wereld.Eenvanhaarbelangrijkste contactenmetdebuitenwereld, behalvedepaar
toeristendiedoorderuigeomgevingwordenaangetrokken,bestaatinhaarrolvan
basisvoorvluchteninhetZuidpoolgebied terondersteuningvandewetenschappelijke bases die daar zijn ingericht. Er is een grote luchthaven met drie grote
startbanen, maardestadvan 100.000mensenhadnognooit zoietsmeegemaaktals
detoevloedvanwetenschapsmensen inaugustus 1987.Door snelwerkwasNASA
er in geslaagd een internationale missie samen te stellen die het ozongat moest
onderzoeken: -het Airborne Antarctic Ozone Experiment. Hoewel NASA de
leidingnambijdeorganisatie enhetbestuurvanhetproject(eendirectgevolgvan
haar betrokkenheid bij de CFK-controverse van dejaren zeventig) waren ook de
National Science Foundation, de National Océanographie and Atmospheric
AdministrationendeU.S.ChemicalManufacturersAssociationinbelangrijkemate
bijhetproject betrokken.Universiteiten enonderzoeksinstellingen vandeoverheden van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Argentinië, Chili en Frankrijk
brachten deskundigheid en personeel in, terwijl Argentinië, Chili (waar Punta
Arenasinligt)enNieuw-Zeeland ondersteunende faciliteiten verleenden.
De directe kosten van het experiment lagen tussen 10 en 20 miljoen dollar, de
ontwikkelingskosten vandeinstrumenten nietmeegerekend. Allesspeeldezichaf
rondom twee vliegtuigen die in 1987,in het voorjaar van het zuidelijk halfrond,
beladenmetwetenschappelijkeinstrumenten(intotaaleenentwintig experimenten)
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keer op keer naar het zuiden vertrokken om daar op twee verschillende hoogten
verkenningen uittevoeren inhet gat boven Antarctica.
Het ene vliegtuig, een omgebouwd DC-8 lijntoestel, vervoerde een team van
wetenschappersmethuninstrumenten (totveertigmensen,debemanninginbegrepen)opeenreeksvluchtenop12kmhoogtebijdeonderkantvandeozonlaag.Maar
hetwashetanderevliegtuigdatvooral totdeverbeeldingvanhetpubliek sprak en
demeeste aandacht kreegin depubliciteit rondom hetAirborne Antarctic Ozone
Experiment. Dat was de ER-2, een onderzoeksversie van het beroemde U-2
spionagevliegtuigvanLockheed.Hoewelhetontwerpuitdejarenvijftigstamt,isde
gemoderniseerdeversievandeU-2nogsteedséénvandebestetoestellendieer zijn
wanneer het gaat om het uitvoeren van zeer hoge vluchten, maar het is een
éénmansvliegtuig,metéénmotorenoorspronkelijk nietvoorbelading ontworpen.
Op deER-2vluchten,dieom enom door driepilotenwerden uitgevoerd, werden
de wetenschappelijke instrumenten vervoerd in twee lasten, één onder iedere
vleugel.Nadatdepilootzehadingeschakeldvoerdenzeautomatischhunmetingen
uit. Het toestel vloog op eenhoogte van20km rechtstreeks naar het hart van het
gebiedwaarbijdeballonvluchtendegrootsteafbraak vanozonwaswaargenomen.
Ditiseigenlijk dehoogstegrensdiedoorstraalvliegtuigenkanworden bereikt,om
noghogertekomen israketaandrijving nodig.Door dedunneluchtende extreme
koudeopdezehoogtenwasereenflinkrisicoaandezevluchtenverbonden,speciaal
in een éénmansvliegtuig, waar één ding dat fout gaat alfataal kan zijn. Zowel de
wetenschappers alsdepilotenvandezemissiegevenerdevoorkeuraandierisico's
nietaltezwaarvoortestellen.Ermoesteenkarweiwordenuitgevoerdendusdeden
depiloten dat.Tochmaghun bijdrage tothetsuccesvanhetAirborne Experiment
hiernogweleensspeciaalworden erkend.
Terwijl deER-2instrumentenhunmetingenalleenmaaraanlucht-monstersuitde
directe omgeving van het vliegtuig uitvoerden, tastten een paar door mensen
bediende DC-8 instrumenten omhoog tot in de hoge stratosfeer, daarbij gebruik
makendvanremote-sensingtechnieken dieingrondstationsworden toegepast.
De instrumenten aan boord van deER-2 maten de ozonconcentraties, zwevende
deeltjes (aerosolen), water, chloormonoxide, broommonoxide, stikstofoxides en
salpeterzuurindenaasteomgevingvanhetvliegtuigophoogtenvan12totmeerdan
17,5km.InstrumentenaanboordvandeDC-8matenookozon,zwevende deeltjes
en water vlakbij het vliegtuig, de verdeling van de ozon in de 10km boven het
vliegtuigenbovendiendetotaleozonhoeveelheid indekolombovenhetvliegtuig;
andereDG-8instrumentenregistreerdendetotalehoeveelhedenbovenhetvliegtuig
aan chloornitraat (ClON0 2 ), chloordioxide (OCIO), broommonoxide, N O en
N 0 2 , chloorwaterstofensalpeterzuurennoganderestoffen. Uiteraard verschaften
beidevliegtuigen meetwaardenvandetemperaturen inde stratosfeer.
AllesbijelkaarmaaktedeER-2twaalfvluchtentotongeveer72°zuiderbreedte, de
grensvanzijn5600kmbereik,meteenvliegtijdvanzestotachturenopiederemissie.
DeDC-8maaktetwaalfretourvluchtentotveelverderbovenAntarcticaeneindigde
de expeditie door dwars over het Zuidpoolcontinent en verder te vliegen naar
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Nieuw-Zeeland, daarbij continu metingen verrichtend. Thuis, in het NASAGoddard Space Flight Center, lieten de wetenschappers, zolang deze missies
duurden, alleanderezakenliggenomdeexperimentenbijna zosnelalsze binnenkwamen, dus in real-time, te verwerken, in plaats van, zoals gebruikelijk was, er
maandenvoortenemenomdegegevensteanalyseren.Ookanderesatellieten,zowel
Europese als Amerikaanse, voerden gelijktijdig met het Airborne Experiment
waarnemingen uit.Maar met hun onmiddellijke beeldenvan het ozongatwas het
TOMS-team in staat de ploeg in Punta Arenas te vertellen waar ze de twee
vliegtuigen naar toe moesten sturen om de beste metingen van het ozonverval te
kunnen maken.
Ookdewetenschappersopdegrondwarenactiefgedurendeaugustusenseptember
1987 en verder tot in oktober. Een tweede expeditie naar McMurdo, NOZE II,
verrichttevervolgstudies aansluitend op dievanhetvoorgaandejaar enregelde de
grondwaarnemingenzo,datzeaanslotenopdegegevensvandevliegtuigen.Ookde
waarnemingen te Halley Bay, op de Zuidpool en op andere onderzoeksstations
gingendoor.InPuntaArenaswarenmetdeonderzoekers ooktheoreticimeegekomen,zodatzedirectbijbinnenkomstvandegegevensdaarmeeaanhetwerkkonden
gaanomterplaatsehunkennisvanhetmechanismevanhetozonvervalteverbeteren.
Normaalkosthetbijditsoortgrootwetenschappelijk onderzoekmaandenomalle
gegevensteanalyseren,endewetenschappelijkepublikatiesdiedeopdewaarnemingen gebaseerde conclusies rapporteren, verschijnen pas eenjaar na afloop, of nog
later.
MaarBobWatsonvanNASA,deleidervandemissiewaszichwelbewustvanhet
belang van de nieuwewaarnemingen voor depolitieke besluitvorming en van de
bredepublieke belangstellingvoor enbetrokkenheid bij het gatboven Antarctica.
Hoewel ernog luchtmonsters waren dienogvoor nadere analyse naar laboratoria
indeVerenigdeStateneneldersmoestenworden gebracht,enernogwatmeertijd
nodig was voor de gedetailleerde interpretatie van andere gegevens, hielden de
organisatoren van de expeditie een persconferentie op 30 september 1987 te
Washington-slechtseenpaardagennahetgereedkomenvandemissie-waarzehun
belangrijkste directe resultaten bekend maakten. Zij beloofden ook dat er na zes
maanden,inapril 1988,eenvolledigrapport zouworden uitgebracht.Maar omdat
de analysevan eind september 1987noodzakelijkerwijze nog maar een allereerste
benaderingvanhetprobleem kon zijn, stonden dewetenschappers erop dat toen
alleenmaareenruweschetsenglobaleconclusieszoudenwordengepresenteerd en
datgedetailleerdespecificaties metnauwkeurigegetallenpasinhetrapportvan.april
1988 zouden worden opgenomen. Tot het zover zou zijn, zouden alleen wetenschappers die bij de missie waren betrokken, toegang tot de gegevens hebben.
Wetenschappersdiebijéénbepaaldexperimentbetrokkenwaren,konden,alszedat
wilden, hun eigen gegevens voor zichzelf houden, zelfs zonder ze te delen met
collega'sdiebetrokkenwarenbijandereexperimentendietijdensdezelfdevluchten
warenuitgevoerd,totdat zeallesnogeenshadden geverifieerd enzekerwarenvan
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hun conclusies.Zelfs metdezebegrijpelijke restrictieswasernade bekendmaking
van30september geentwijfel meermogelijk overderoldiedoor chlooruit CFK's
wordt gespeeld bijdevernietigingvanozon bovenhetzuidpoolgebied. Nog nooit
waren uit eenwetenschappelijke inspanning op deze schaal,envermoedelijk ook
nietopkleinereschaal,zosnelconclusiesgetrokkenenpubliekgemaakt.Omdathet
wetenschappelijke bewijsmateriaal ondubbelzinnig is,is er nu geen enkel excuus
meervoor politieke traagheid enuitstel.
Deresultatenvanhetzeswekenvliegenovereentotaleafstandvanmeerdan175.000
kmwerden doorBobWatson aanheteindvanseptember samengevat.Het gebied
vanhetozongatisuiterstarmaanwater(gedehydreerd)enaan stikstofverbindingen
(gedenitrificeerd), terwijlbijna elkechemischestofdieverwachtwerdbetrokkente
zijn bijdevernietigingvanozoninabnormaleconcentraties aanwezigwas-ofveel
te hoog, of veel telaagvergeleken met metingen die op geringere breedten waren
gedaan. Wat chloormonoxide betreft wasde Punta Arenas-groep bereid een paar
getalleninhunvoorlopigrapporttevermelden.ZijbevestigdendemetingendiePhil
Solomonin1986vandegrondafhadverrichtendieinhetgatconcentratiesvaneen
paarppbhaddenopgeleverd.Chloorwaterstof,datbelangrijkisomdatchloordatin
ditzuurisopgeslotennietbeschikbaarisommetozontereageren,wasalleenmaar
in 'zeer lage' concentraties aanwezig terwijl de concentraties van stikstofoxides
binnen het gat tussen 0,5 en 4 ppb lagen, tegenover 8tot 12ppb buiten het gat.
Broommonoxidewerdgevonden,maarslechtsinconcentratiesvanenkeledelenper
triljoen (ppt),wat aangaf dat dit geen belangrijke oorzaak van ozonvermindering
was.Maar de ER-2 piloten rapporteerden dat ze door eenuitgestrekt wolkendek
vlogen zelfs op eenhoogtevan 18,5à20km.PSC'swaren niet alleenaanwezig, ze
strektenzichoverdehelehemeluit,terwijldestratosfeeropdiehoogtennietwarmer
was(zoalshijzoumoetenzijnwanneerozonaanwezigwasomultraviolettestraling
teabsorberen) maar op20kmhoogte temperaturen vertoondevan-90°C:zolaag
dathetvliegtuigniethogerkonkomen,omdatdandebrandstofdreigdetebevriezen.
Dit alles moest worden bekeken tegen de achtergrond van satelliet- en
grondwaarnemingen,plusballongegevens,dieallelietenziendatinhetvoorjaar van
1987devernietiging van ozon boven het Zuidpoolgebied meer uitgesproken was
danooittevoren,het 'gat'wasnognooitzodiepgeweest.Tussen70°en80°zuiderbreedtewarendetotalekolomhoeveelhedenvanozonongeveer15procentlagerdan
in1985,dattoendelaagstewaardenvertoonde,enmeerdandehelftvandeozonwas
vernietigd.Opdekritiekehoogtenwashetvervalveelerger.NetnadathetAirborne
Experiment wasafgelopen, toonden ballonvluchten teHalleyBay,op 76° zuiderbreedte,datop7oktober 97,5procent vandeozon dienogop 15augustus op16,5
kmhoogteaanwezigwas,wasverdwenen(ziefig.9).Farmanzeiinzijnartikelinde
New Scientist dat "op die hoogte ozon praktisch niet meer was te vinden". De
gegevensvandePuntaArenas-expeditiemaaktenduidelijkwatermetdeozonwas
gebeurd.
Speciaal de ER-2 vluchten lieten zien dat de gedehydreerde en gedenitrificeerde
luchtineenscherpbegrensd gebiedwordtvastgehouden,inwatWatson beschreef
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alseen "soortvanvat"endaterbinnenditgebiedzeerlagewaardenvanF-l1,F-12,
CH 3 ,CCl 3enN 2 0 werdengevonden.Ditbetekentdatluchtopgrotehoogteindit
gebiedlangdurigaanultraviolettezonnestralingwasblootgesteld,mogelijk opzelfs
grotere hoogten, omdat dieluchtvanlagerebreedten naar depoolwas verplaatst,
zodatdevandemensafkomstige chloorverbindingen afgebrokenzijn.Inzekerezin
ishetzeer'oude'lucht.Diezoudaargedurendedepoolnachtaanweziggeweestzijn,
zonderzonlichtdatdefotochemischereactieszoukunnenstarten,terwijlhetwater
ende stikstofverbindingen indePSC's waren opgesloten, daarmeehet chloor vrij
latend om zijn fotochemisch werk tedoen alsdezon terug zou komen.
De belangrijkste waarneming dieWatson bij zijn persconferentie rapporteerde,is
dat er een zeer sterke correlatie (beter gezegd een anticorrelatie) bestaat tussen de
gemeten concentraties van ozon en chloormonoxide.
Ozonverkeerdeineenminimumalschloormonoxideineenmaximumwasenerwas
op ongeveer 18km hoogte genoegClO omhetwaargenomen ozonverval volledig
teverklaren. Bij depersconferentie werden geen getallen aandiecorrelatie toegekend; maar het was een onderwerp waar Watson, met nauwelijks meer gedetailleerde informatie, een paar weken later bij de Dahlem-conferentie op terug zou
komen.
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6.6 Het Dahlem-overleg
DeDahlem-conferentie, dieindeeersteweekvannovemberteBerlijn plaatsvond,
bracht een paar bekende namen uit de ozongeschiedenis bij elkaar. Daar waren
Lovelock,RowlandenCrutzendieeralvandeeerstedagaf,indejarenzeventig,bij
waren;Farman,Philip Solomon enWatson, alledriebetrokken bijhet onderzoek
vanhet gatbovenhetZuidpoolgebied; ennogeenaantalanderen.Deatmosfeer op
deconferentiewasdemeestwetenschappelijk stimulerendedieikooithebmeegemaakt.Maaréénanderegelegenheidinmijnlevenisereenbeetjemeetevergelijken.
Twintig jaar geleden was ik een aankomend onderzoeker in het Institute of
AstronomyteCambridge,toencollega'sinderadio-astronomiedepulsars ontdekten. In dietijd was erin de astronomische gemeenschap maar één onderwerp van
gesprek, bij de koffie, tijdens de lunch of 's avonds naar huis rijdend. Er werd
wetenschappelijke geschiedenisgemaakt,datwistiedereendieermeetemakenhad.
Veelouderecollega'szeidenwateengeluksvogelikwasdatikzo'ngebeurtenis,die
jemaaréénkeerinjelevenoverkomt,mochtmeemaken endatheelwat onderzoekerszoietsopwindendsinhunhelelevennietmeemaakten.Enhiermaakikdan,zij
hetmaaralswaarnemer,voordetweedekeerzo'n'eens-in-je-leven' wetenschappelijkegebeurtenismee,metdaarbijnoghetbesef dathetonderwerp ditkeernietiets
van abstracte betekenisvoor astronomen enfysici was,maar eenprobleem dat op
letterlijk iederlevendwezenophetaardoppervlakvaninvloedwas.Hoewelzijdat
nietmetwoorden zeidenvoeldenalledeelnemers aandeconferentie de aanwezige
drang tot spoed. Het was een gelegenheid waarbij jasjes werden uitgetrokken en
hemdsmouwenopgerold.Zowasbijvoorbeeld deeerstemorgenvandebijeenkomst
uitgetrokken voor het definiëren van elkprobleem door de groep specialisten die
daarvoor waren aangewezen, en om eenwerkplan voor derest vandeweek op te
stellen.Daarhadhetozonteammaartienminutenvoornodigentoenvieldegroep
meteen aan op onderwerp nummer één. Toen aan het eind van de morgen alle
conferentiedeelnemers in plenaire zittingbijeen kwamen omhun tijdschema's te
besprekenwaseraleenstevigeochtendwerkaandestratosferische ozonklaargekomen.
Hettempodaterbijdeeersteochtendwasingezetwerddeheleweekvolgehouden.
Afwijkende wetenschappelijke opinieswerdenuitgesprokenengeliefkoosde theorieën werden tot het uiterste getoetst aan de nieuwe gegevens van het Airborne
Experiment, voordat ze ten slotte werden verworpen. De vervaardigers van
atmosferische modellendiederolvandedynamicabijdevormingvanhet ozongat
hadden bepleit, zochten naar elkemogelijke uitweg om diemodellen overeind te
houden.Maardatwasdannietindegeestvan "mijntheorie,ofhijgoedisofniet!"
maarjuistdatdeexperts erveelaangelegenwasom erzekervantezijn dat iedere
anderemogelijkheid werduitgeschakeldvoordatmenzouverklarendatdechemie,
inhetbijzonder dechemievanhetaanCFK'sgebondenchloor,deoorzaakwasvan
hetgroterwordenvanhetgatindeozonlaag.Debetekenisvandezevoorzorgwas
datdeuiteindelijk doorhetteambereikteconclusiesveelmeergewichthebben dan
wanneerzenietdoordefellestrijdvanhetdebatwarenheengegaan.Indezelfdegeest
werdensomswildeideeëngeventileerd:zouhetmisschienkunnenzijndaternogeen
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oorzaakisdietotaalnieuwisenwaarnognooitiemandaangedachthad?Naarmate
de week vorderde werden bij de discussies tussen deze experts uit verschillende
wetenschapsdisciplines alleandere mogelijkheden geëlimineerd.
Hundiscussieswarenlevendigenderesultatenwarentenslottedwingend. Hoewel
het duidelijk was dat er nog veelbijzonderheden van de betrokken mechanismen
verderzoudenmoetenwordenuitgewerkt endatzowelchemicialsdynamici daar
nogmaandenenjarendrukmeebezigzoudenzijn,werdtegenheteindevandeweek
deconclusiebereiktdatchloorafkomstiguitindustriëleprodukten,speciaalCFK's,
inhoofdzaak schuldigisaandevernietigingvanozoninhetAntarctische voorjaar.
Alleen al deze conclusie rechtvaardigt de inspanning en de kosten van de recente
missiesnaarhetZuidpoolgebied enleverteenbasisvoor actie.Hoewel ernogveel
meeronderzoekaandebetrokkengedetailleerdemechanismennodigis,lijkthetook
terecht om hier een schets te geven van de huidige inzichten in de betrokken
dynamicaenchemie,methetvoorbehouddatditzekerniethetlaatstewoordzalzijn.
Als leider van het Airborne Experiment had vooral Bob Watson een schat aan
gegevensgeziendieopdevluchtenvanuitPuntaArenaswarenverzameld.Hijwas
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moreel gebonden om geenenkeldetail bekend temaken dat niet op de persconferentievan30septembernaarvorenwasgekomen,zelfsnietaandewetenschappers
dieaandestudievanhetozongatbezigwaren;maarhetwashemtoegestaanomaan
degenendieinBerlijn bijeenwarenéénbewijsstuk telatenziendatopzichzelf alde
verbinding tussen de ozon-uitputting en de CFK's vastlegt. Metingen die op een
hoogtevan 18,5km door deER-2waren gedaantoendezedegrensvanhet gebied
vandeozonvernietigingpasseerde-derandvanhet'chemischereactievat'-vertonen
eenscherpestijgingindeconcentratievanCIO,vaneenniveaudattienkeerzohoog
isalsoplagerebreedtenwordt gevonden,totconcentraties die500tot 1000maalzo
groot zijn alsdievanlagerebreedten.Overpreciesdezelfde paarkilometers diehet
vliegtuig had afgelegd werd de ozonconcentratie gehalveerd. Jim Anderson, de
onderzoekerdiedezewaarnemingenhadgedaan(maardienietopdeconferentievan
Berlijn aanwezig was) had goed gevonden dat Watson een aantal grafieken meebrachtdiedeveranderingenvandeconcentratiesaanozonenchloormonoxidelieten
zienterwijlhetvliegtuignaarhetzuidenvloog.Wijkunnen dienulatenzien(fig. 10).
De tweecurvenzijn eikaarsnauwkeurig spiegelbeeld, meteenstijgende ClO waar
de 0 3 daalt.Toen Watson detweede grafiek lietzien diedetails over een kleinere
afstandweergaf(inwezeneenvergrotingvanhetinteressantstegedeeltevandeeerste
grafiek), konden we zien dat praktisch ieder klein golfje in de ene lijn werd
afgespiegeld in eencorresponderend golfje indeandere lijn.
Er zijn mensen die zeggen dat 'het rokend pistool' dat de CFK's als schuldige
aanwijst,isgevonden.Datisdanmeerintermenvaneengetekendebekentenis met
getuigen. Wat het dan ook was dat de ozon uit de atmosfeer wegnam het had te
maken metchloormonoxide indejuistehoeveelheden en opdezelfde plaats en op
dezelfde tijd.
Bijallevluchtenwasdecorrelatieduidelijk, hoewelsomsdeovergangoverderand
van het reactievat minder scherp was afgetekend dan bij andere vluchten. Uit
Andersonsgegevenswasechterwelteziendat,hoewelderandvandewervelomde
pool-hetcirkelvormigewindpatroondatAntarcticaindewinterenhetvoorjaarvan
debuitenwereldafsluit-opongeveer60°zuiderbreedtelag,derandvanhetchemisch
verstoorde gebied -het reactievat- tussen 65° en 68° ZB lag. Het ozongat is dus
kleinerdandewervelomdepoolenveelnauwergekoppeld,tenminstein1987,aan
de grenzen van het Zuidpool-continent. Dat is iets voor de theoretici om over te
puzzelenwanneerzededetailsvanhetmechanismedatdeozoninhetgebieduitput,
gaanaanpakken,maarhetisgeenontdekkingdieookmaarenigetwijfeloproeptover
hetverband tussen ClO ende ozonuitputting.
Gewapend met allebeschikbare gegevensuit 1987enmet de gegevens uit 1986en
voorafgaandejaren,kondeinBerlijnsamengekomengroepeengoeiegooidoennaar
deverklaring hoehetmechanisme werkt.
Hetozongatzelfligtbinnendewervelomdepool,maarerzijnkleineveranderingen
in de stratosferische ozon die zich tot ongeveer 45° ZB uitstrekken. De in 1987
gemetenvernietigingvanozonvondinhoofdzaakplaatstussendehoogtenvan14,5
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en24km.Ditoverlaptehettraject datin1986wasaangetast,maarhetlagietshoger.
Totnutoeweetniemandofditeensignificanteveranderingisofdatdemetingenvan
1986 misschien wat onnauwkeurig waren. Zowel in het voorjaar als in andere
seizoenenzijn erveranderingen,zodat detotalehoeveelheid ozon inde stratosfeer
van de pool, gemiddeld over het helejaar, sinds 1979 aanhet afnemen is.Ook de
metingen sinds1987latenzien dathetchemischereactievat, de 'chemicalperturbed
region'kleinerisdan deafmeting van devortex. De randvan devortex (60°)heeft
het dynamischgeïsoleerdegebiedaan.De randvan hetchemischverstoordegebied
(65-68°)wordt bepaalddoordatdaarbinnen degemiddelde temperatuur onderde75°Cligt,voldoende laagvoor eencontinuevorming van PSC's.
Hoewel het grote gatin de ozonlaag min of meer op de Zuidpool is gecentreerd,
dedenzichinaugustus 1987evenbuitenhetgebiedkleinereverschijnselen voordie
'minigaten'wordengenoemd.Iederminigatwasereenpaardagenenverdweendan
weer,maartegenmiddenseptemberverscheentegelijkertijdeenaantalgatendiezich
toensamenvoegdentoteengrotergebiedwaarinhetozongehaltelaagwas.Erisnog
veelwerk te doen om er achter te komen wat er precies in het zuidelijk halfrond
gaandeis.Maarwanneerheteromgaatdemechanismenteomschrijven diebinnen
de wervel om de pool aan het werk zijn, beginnen de modellen al een goede
samenhangtevertonen.Recenteheranalysestonennietlangerdeaanwezigheid van
minigaten, naarallewaarschijnlijkheid waren deze het kunstmatige gevolgvan de
data-analyse eninterpretatievan TOMS-beelden.
De aanwijzingvoorwatWatson "ongelofelijk lage" concentraties noemtvanF-l1
enF-12indestratosferische luchtbinnenhet 'chemischereactievat" helpenonsom
vasttestellendatdezeluchtzeeroudisenaankomtuitgrotehoogtenalangdurigaan
ultravioletzonlichttezijnblootgesteld.Dathelptonsweeromdemogelijkheid uit
tesluitendathetgatgevormdzouzijndoordedynamischeinvloedvan opstijgende
luchtmassa'sdiedeozonuithetgebiedzoudenhebbenweggedrukt.Hetfeitdatde
CFK's zijn afgebroken levert al een zekere bron op voor het chloor dat bij de
chemischeprocessenvandeozonvernietiging betrokken is.Ditdoetechterook bij
iedereen dieniet bekend ismet deverfijningen van defotochemie, devraag rijzen
waarom dievernietiging tothetAntarctischevoorjaar moetwachten.Als ervolop
chloor aanwezig iswaaromwerkt het dan niet overalen dehele tijd?
De reden daarvoor is, dat onder de normale omstandigheden die meestal in het
grootste deelvan de stratosfeer heersen,heelwat chloor inandereverbindingen is
vastgelegd. Chloor reageert met andere stoffen in de lucht, waaronder water en
verschillende stikstofverbindingen, en het wordt opgesloten in 'reservoirs', zoals
HCl en C10N0 2 . Speciaal chloormonoxide zal door oxides van stikstof snel
wordenomgezetinchloornitraat(C10N0 2 ).ZitchlooreenmaalindezeverbindingendanishetmisschiennietzoveiligopgeslotenalsinCFK's,maardanishettoch
nietonmiddellijk beschikbaarvoordereactiemetozon.Erisinderdaadenigchloor
beschikbaar omozonopteruimen.Daarmeewordt ookrekeninggehoudenbijde
standaardberekeningen vandeinvloeddiedeCFK'sindewereld opde stratosfeer
hebben,maar-endatiseengriezeligegedachteinhetlichtvanwatonlangsbovenhet
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Zuidpoolgebiedheeftplaatsgevonden-erispotentieelveelmeerchloor beschikbaar
wanneerhetuitdezeandereverbindingen kanwordenvrijgemaakt.Het probleem
bovenAntarctica schijnt tezijn dat,in deloopvan delangepoolnacht, chemische
processen die voor zover we weten nergens anders in de wereld optreden,
chlooratomen uit deze 'reservoirs' losmaken en ze loslaten. Dan hebben ze nog
weinigeffectopdeozontotaanhetvoorjaar,alsdezonterugkomtenfotochemische
processen beginnen.
Degrondoorzaakvanditloskomenvanchlooruitreservoirmoleculenisdezeerlage
temperatuurindewinterstratosfeer vanAntarcticadiehetmogelijk maaktdatzich
'polar stratospheric clouds' vormen. Deze wolken werden PSC's genoemd en ze
werdenpasinhetsatelliettijdperk voorwerpvanonderzoek.Maaralsweteruggaan
naar ontdekkingsreizigers vanhet beginvandezeeeuwdanzienwedatdieookal
meldingmaakten vanhogewolken, dienog door de zon werden beschenen zelfs
nadatdelangewinternachtwasingegaan;dushetiszekerdateralPSC'swaren,lang
voordat we satellieten hadden om ze te bestuderen. Het is evenwel mogelijk dat,
tenminsteinhetZuidpoolgebied,deaardvandezewolkenwegensafkoeling vande
stratosfeer indelaatstetijd veranderdis.
Enigerecenteberekeningen,waaronderdievanCrutzenenArnold,wijzeneropdat
dedeeltjes indePSC'suitsalpeterzuur enwaterbestaanennietuitwateralleen.Bij
een temperatuur van -78 °C (dat is 195° boven het absolute nulpunt, of 195 K)
bestaan de wolken uit een waas van vloeibare druppeltjes. Als de temperatuur
beneden deze waarde daalt vormen zich kleine ijsdeeltjes en bij temperaturen
beneden -83 °C (190 K), het 'vriespunt', zijn de wolken-deeltjes groter, het zijn
ijsmengsels van bevroren water en salpeterzuur*. Dit heeft twee gevolgen. In de
eersteplaatsvormthetoppervlakvandedeeltjeseengeschikteplaatsvoorchemische
reacties die chloor vrijmaken. In de tweede plaats vormen zich bij de lagere
temperaturen groteredeeltjes -misschienwelmeteendoorsneevan0,0075mm- en
diekunnen door destratosfeer naarbenedenvallenmet eensnelheidvan ongeveer
2kmperweekenalduswaterensalpeterzuurafvoeren.Gedetailleerdeberekeningen
tonenaandatdezegevolgennietalleenkritischdoordetemperatuurwordenbepaald
(datverklaart waarom eindjaren zeventig de ozonvernietigingplotseling op gang
werd gebracht), maar ze beperken ook de activiteit tot een laagvan de atmosfeer
tussen dehoogten van 10en24km,precies zo alsiswaargenomen.
Vooralditbevriezenenhetineenbepaaldetoestandbrengenvandestratosfeer zijn
zoweltijdalslagetemperaturennodig.Inhetnoordpoolgebied komendetemperaturennietzolaagendewervelom depoolisminder geprononceerd, duserisgeen
langdurigstabielgebiedvanstilleluchtwaarindezeprocessenzichzouden kunnen
afspelen. De speciale omstandigheden boven het Zuidpoolgebied vormen net de

*Vanwegedelagedrukindeatmosfeer treedtdebevriezingvanwaterbijlagetemperaturen open
nietbij0°C(273K).
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goede condities voor een goede voorbereiding op het chemische proces in de
stratosfeer.Hetiszekermogelijkdatvanhetbroeikaseffect, datdewarmtedichtbij
de grond vasthoudt, een essentiële bijdrage afkomstig is aan de afkoeling van de
Antarctische stratosfeer dieditproces aande ganggebracht heeft.
Bijdezechemischevoorbereidingzijnmengselsbetrokkenvangassen, vloeistoffen
en vaste stoffen, en de snelheden waarmee de reacties onder zulke 'heterogene'
omstandigheden verlopen worden nog in laboratoria over de hele wereld onderzocht.Het isveelmoeilijker ominzichtindezereactiestekrijgendanwanneeralle
verbindingen in een homogeen mengsel van gassen aanwezig zijn. Een verdere
complicatieisnogdat,netzoalsstoffenzichinvloeistoffenverdelentotoplossingen,
sommige van de betrokken verbindingen zich in devaste deeltjes van waterijs of
x
salpeterzuurijs hebben vermengd tot 'vaste oplossingen'.
StudiesdiedoorMarioMolinazijnverricht,latenziendatonderpolairestratosferische
omstandighedeneenvasteoplossingvanchloorwaterstof (HCl)inwaterijs,bijvoorbeeld, een paar procent HCl-moleculen kan bevatten die verdeeld zijn door de
kristalstructuur vanhetijs.Scheikundigen alsMolina zijn nog maar net begonnen
met inhetlaboratorium desnelheden tebepalenwaarmeedeonderhavige reacties
zichbijdeonderhavigetemperaturenophetoppervlakvanechteijsdeeltjes voltrekken, maar ze hebben al sterke aanwijzingen dat zich in de winter in de bevroren
stratosferische poolwolken (PSC's) bovenAntarctica tweesleutelprocessen afspelen:
C l O N 0 2 (oppervlak) +HCl (vasteoplossing) -» CL,(gas)+H N 0 3 (oppervlak)
C 1 0 N 0 2 (oppervlak) +H 2 0 (ijs) -> HOC1(gas)+H N 0 3 (oppervlak)
Men veronderstelt dat ook andere soortgelijke reacties (waaronder enige waarbij
broom betrokken is)zichvoltrekken aanhet oppervlakvanijsachtige kristallen in
de PSC's, maar dit moet voldoende zijn om u een algemeen beeld te geven.
Onderzoekers vanSRIInternationalte MenloParkenvan hetNASA JetPropulsion
Laboratory tePasadena, hebben in 1987inhun laboratoriainafgeslotenvaten de
conditiesnagebootstdieindewinter indePSC'svandelagereantarctischestratosfeer
aanwezig zijn. Zijmengden chloornitraatenwater met deingrediënten van PSC's
-ijsgemengd met salpeterzuur en zwavelzuur. Tot de verbindingen, die door de
daaropvolgende chemischereactiesontstonden, behoorden COCl en druppeltjes
salpeterzuur,evenalschloormonoxide.Dereactiesverliepenineenpaar duizendsten
van eenseconde.Heteenvoudigverwijderenvansalpeterzuur(HN0 3 )uitdegassen
in de atmosfeer, door het te bevriezen, zal ook direct van invloed zijn op het
vrijkomen van chloor uit chloorwaterstof. Moleculen van salpeterzuur zijn zeer
effectief bij het verwijderen van O H (hydroxyl) uit de stratosfeer, maar als het
salpeterzuur eruit gevroren is kan de hoeveelheid O H toenemen. Wanneer dat
gebeurt reageert het met chloorwaterstof, waarbij chloor vrijkomt,
O H +HCl ->H 2 0 + Cl
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Metingeninhetgebiedvanozonvervallateninderdaadzeerlageconcentraties HCl
zien.
Watookprecieszijnherkomst magzijn,alsactief chlooreenmaalislosgemaaktuit
dereservoirs,zoalsC l O N 0 2 enHCl,dieindelagerestratosfeerinanderedelenvan
dewereld deovervloedigste opslagplaatsenvanchloor zijn,zalzodra het zonlicht
terugkomt deopruimingvanozonzeerefficiënt kunnen geschieden.Inééncyclus
bijvoorbeeld:
Cl +o 3 -» CIO +o 2
O H +0 3 -» H 0 2 + 0 2
CIO +H 0 2 ->HOC1+ 0 2
HOCl +U V ^ O H + Cl

/

Deeerstestappenverlopenzelfszonderzonlicht.CIOenHOCl nemenindeloop
van de Antarctische winter toe, maar de belangrijke stap is de inwerking van het
ultraviolettezonlicht.DitbrengtdeO HenCl'terugomweernieuweozonmoleculen
op teruimen.Het netto-resultaatvandezecyclusis:
20 3 -» 30 2
en elk chlooratoom kan de cyclus tienduizenden keren doorlopen. Deze cyclus
alleenkanhethelevervalvandeozoninhetvoorjaar nietverklaren,maarhetisook
nietdeenige.Eenanderekrachtigeozon 'etende' cyclusbegintookmetdebekende
eenvoudigereactie:
Cl+ o 3 -> CIO + o 2
ElketweeClO-moleculendieopdezemanier ontstaankunnen samenreageren,in
de aanwezigheid vanéén of ander molecuul M:
CIO+ CIO +M -> C1202+ M
c i 2 o 2 +UV -» Cl+ ClOO
ClOO +M -> Cl +0 2 +M
Opnieuw ishet totaaleffect:
2 0 3 -» 3 0 2
enhetchloorisweerterugomhetprocesteherhalen.Devormwaarinchloordioxide
indezereactieverschijnt isniet dezelfde als OClO.
Dehelecyclusverlooptalleenefficiënt wanneerergenoegCIOindebuurtis,maar
demetingendiedoorhetteamvanPhilSolomonzijnverrichtvertonenop20kmzo
veelCIO(ongeveer 1ppb)datditmechanismehetgeheleozonvervalopdatniveau
voorzijnrekeningzoukunnennemen.Niemand zou nogkunnenbewerendat hij

6.6 HET DAHLEM-OVERLEG

O M HET BEHOUD VAN DE OZONLAAG

alle antwoorden op het ozonuitputtingsproces kan geven, maar het is nu wel
duidelijk dat het geen moeilijkheid oplevert om de ozonuitputting te verklaren
wanneer Cl enCIO eenmaal aanwezig zijn en dezon boven dehorizon staat.
McElroyspoging om broom weer op devoorgrond tebrengen schijnt niet te zijn
geslaagd.Hoewel ook devolgende cyclus bestaat:
Cl+o 3 -» CIO + o 2
Br+0 3 -» BrO + 0 2
BrO +CIO ->Br+ Cl+ 0 2
methet netto-resultaat:
203^302
De gemeten hoeveelheden BrO, maar eenpaar delenper triljoen (ppt) op 18,5km
hoogte,latenziendatditmaaraanongeveer10procentvandetotalevernietigingvan
deozon inhet gataandeZuidpool kanbijdragen. De huidige inschattingisdat de
gekoppelde BrO-, ClO-cyclus ongeveer 20% bijdraagt aan de afbraak. Deze
schatting volgt uit de waargenomen concentratiesvan het OClO-molecuul dat
alleenvia deze gekoppelde cyclusaangemaakt kan worden.
Alleshangtmetelkaarsamenwatinhoudtdatchloor enClOwerkzaamzijnbijde
ontwikkelingvanhetgat(hoewelerergweinigClObenedenhetniveauvan 16km
voorkomt; er zullen meer studies van de chemie en de dynamica van de lagere
stratosfeer nodig zijn om uit te leggen wat daar aan de hand is). Dynamische
veranderingen (misschien, maar niet zeker verbonden met het broeikaseffect)
hebben eenkoudewervelstroom teweeggebrachtbovenAntarcticawaarzichinde
winter bevroren PSC's vormen; vervolgens doet de chemie de rest. Ozon wordt
iederjaaraanheteindvanaugustusenhetbeginvanseptemberchemischvernietigd
endanhersteltzichdetoestandweer,tebeginnenmetoktober (maarnietweer tot
deconcentratiesvanmediojarenzeventig)alsdePSC'sverdampenendechemische
omstandighedenweerterugkerennaardenormaletoestandvandestratosfeer,zoals
dieeldersindewereld heerst.Enhoewel eendynamische verandering wellicht de
speciale condities heeft geschapen waardoor de chemie aan het werk kan gaan,
zouden de gevolgenvoor deAntarctische ozon op geenstukken na zo groot zijn
geweest als er niet een grote en toenemende hoeveelheid chloor in de stratosfeer
terechtgekomenwastengevolgevanmenselijkeactiviteiten,speciaalhetloslatenvan
CEK's in de atmosfeer. Het is mogelijk dat zich in voorafgaande tientallen jaren
wanneerdewintersbijzonder kouduitvielen,alherhaaldelijk eenkoud enwindstil
'reactorvat',voorzien van bevroren PSC's, gevormd heeft; maar nog nooit eerder
warendaardandoordemensgeproduceerdechloorverbindingeninvoldoendemate
voorhanden dievandezeconditiesgebruikkondenmaken.ZolangAntarctica het
enigeaangetastegebiediszouditslechtseenaanleidingkunnenzijnvooreenmatige
bezorgdheid. Maar zalAntarctica het enigeaangetaste gebied blijven?
Het verslagvan deDahlem-Conferentie istevinden inhet 'GroupReport,Changes
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in Antarctica Ozone' geschreven door G.P. Brasseur en zijn teamgenoten in 'The
Changing Atmosphere' eds. Rowland and 1'saksen, 1988, p.235-256, John Wiley &
Sons,
Het 'rokendepistool' dat de schuld van de agressieve chloorverbinding ClO voor de
winterse ozonafbraak aan de Zuidpool onweerlegbaar bewees, isinfig. 10 weergegeven. Deze figuur is ontleend aan een lezing van Paul]. Crutzen 'Menschliche
Einflüsse auf die Chemie derglobalen Atmosphäre' engeeft de O -en ClO-waarden
aan die in 1987 door het ER-2 vliegtuig op 18 km hoogte werden gemeten bij het
passeren van dewandvan het 'chemisch reactievat 'binnen depoolnachtstraalstroom
(polar night jet) en wel respectievelijk in eind augustus, dus nog in de Zuidpoolnacht
en in midden september, toen de voorjaarszon weer verschenen was en het
foto chemisch e ozonafbraakproces dus was begonnen.
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Hoofdstuk zeven

7.1 De gevolgen voor deheleaarde
DathetozongatbijdeZuidpoolnietalleenmaareenplaatselijkverschijnselis,wordt
duidelijkuitdeuitbreidingdiehetozonvervalophetzuidelijkhalfrond indelaatste
jarenheeft latenzien.De gegevensvanTOMS enanderemetingen gevenaandater
eenreductievanhetozongehalteisvoorgekomen totaan45°zuiderbreedte,dusbij
dezuidelijkepuntenvanZuid-Amerika,AustraliëenNieuw-Zeeland.Indeafgelopenpaarjarenlietendevoorjaarsmetingen van stratosferische ozon opde breedte
van zuidelijk Nieuw-Zeeland reducties zien die gingen tot 20 procent onder de
waardendievóór 1979werdengemeten.Ditisdusverbuitenhet 'reactievat' datde
begrenzing van het eigenlijke gat markeert en wekt het vermoeden dat andere
invloeden,dieverbandhoudenmetdeveranderdedynamicavandeluchtstromenop
hetzuidelijkhalfrondendeafkoelingvandestratosfeer,buitenhet'gat'aanhetwerk
zijn.
7.2 De dynamicavandeverdunning
Het gatzelfzoukunnenbijdragentothetvervalvandeozonconcentraties overhet
zuidelijk halfrond. De totale 'levensduur' van ozon in de lagere stratosfeer is
ongeveereenjaarendatbetekentdatiedereverstoringvandeozonconcentraties,een
toenameofeenafname, ongeveerzolangdoorwerkt.Iederjaaralsdewervelomde
poolzichindevroegezomerheeft opgelost,kunnen grotehoeveelhedenluchtmet
zeer lageozongehalten uit Antarcticawegvloeien enzichmengen in de algemene
circulatievandewindenoverhetzuidelijkhalfrond. Alshetmeerdaneenjaarduurt
voordatdeozondieverlorenisgegaan,weeropnieuw doorfotochemische processen op lagere breedten is gevormd, dan zal er een van jaar tot jaar cumulerend
overdrachts-effect optreden, totdat erweer eennieuw evenwicht isbereikt metde
snelheidwaarmee deozon wordt geproduceerd.
Hetlijktwatopeenbaddatdoorwateruiteenkraanwordt gevulden tegelijkertijd
leegloopt door een opening inde bodem. Hoe hoger het water in het bad is hoe
harderhetwaterdoordeopeningwegstroomt,enwelvanwegedeoverdruk;dushet
niveau van het badwater zal naar een constant peil gaanwaarbij de toevoer en de
afvoer metelkaarinevenwicht zijn.Maar alshetgatindebodem eenbeetje groter
wordt gemaaktdanzalhetpeilvanhetbadeerstnaarbenedengaanomdatde afvoer
istoegenomen.Maardanneemtdedruk ookweerafendaardoor wordt de afvoer
weer minder totdat die opnieuw in evenwicht is met de toevoer. Het peil is dus
omlaag gegaan naar een nieuw niveau, zelfs zonder dat de toevoer is veranderd.
VolgensMahlmanzal,alshetAntarctischegateenpermanent voorjaarsverschijnsel
wordt, dit verdunningseffect een algemene teruggang van 3 à 4 procent in de
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ozonconcentraties vanhetzuidelijk halfrond tot gevolgkunnen hebben.
Dat isopzichzelf noggeenrampzalige teruggangindeozonconcentratie maardie
zou dan nog komen bij een of andere lange-termijn-afbraak, die op de lagere
breedtenveroorzaaktzouwordendoordechloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's)en
anderechloorverbindingen(endanooknogzoukomenbijmogelijkeN O -effecten
door SST's of andere oorzaken).
Om een indruk te krijgen van de grootte van deze teruggang in de ozon: die is
ongeveerevengrootalsheteffectvandepogingendieindeMontreal overeenkomst
zijn opgenomen omdeuitworpvanCFK omlaagtebrengen,alsdie overeenkomst
alvolledigzouwordenuitgevoerd.HetgatbovenAntarcticazoudushetnutvande
Montreal-overeenkomst volledigtenietkunnen doen.
R.J. Atkinson et al.rapporteren in hun publikatie 'Evidence of the mid-latitude
impact ofAntarctic Ozone Depletion' (Nature 27July 1989,p.290-294) over hun
analysevandemeteorologischegegevensendeozonwaarden betreffende deperiode
oktober-december 1987, afkomstig van deNimbus 7satellietenvan vijf stationsin
Australie en Nieuw-Zeeland. Zij melden dat omstreeks half december desnelle
opvulling van het ozongat gepaardgaat met een eveneens snelleafname van de
ozonkolom (TOMS)-waarden in de omgevende atmosfeer tot boven Nieuw-Zeeland en Zuid-Australië. Bestudering van de gelijktijdige dynamischeprocessen
aldaardoethenconcluderendatdezeteruggangvan deozonwaarden inderdaadhet
gevolg isvan de uitstroming vanpolaire ozonarme lucht naardeze gebieden. Het
gaathierdusinderdaad om eenverdunningsproces.
Maaralleenzo'nverdunningsproces, dat dusna depoolwinter optreedt, blijkt toch
niet voldoende om de ozonafname, zoals die door de Ozone TrendsPanel(1988)
werdvastgesteld,volledigteverklaren. G.P.BrasseurgeeftinNature, 16 november
1984,p.225-226 aan dat er inderdaad aanwijzingen zijn voor een chemische
ozonafbraak, zowel binnen alsbuiten de 'circumpolarvortex'en diedan ook nog
optreedtvoordat inhet voorjaardevorming van het eigenlijkeozongat binnen de
vortexplaatsvindt. Deze vroegtijdige ozonafbraak zou zichnoordwaarts tot ongeveer 50°ZB uitstrekken enzo eenbijdrageleveren aanhet ozonverlies,buiten het
eigenlijkeozongat dat tot nu toealleenaandeverdunning na depoolwinter werd
toegeschreven.Brasseurvraagtzichooknogafof menhieraanheterogenechemische
processenopsulfaataerosolenzou moeten denken. Dit wordt ook bevestigd door
Brasseur'srecenteberekeningen, Nature 348,pp.626-628,1990.
7.3 De wereldwijde ozonuitputting
Alshet niet om deontdekking vanhetAntarctisch ozongatwas geweestwas erin
1986en 1987algenoeggeweestom ongerust overteworden.De metingenvanhet
SolarBackscatterUltravioletinstrument (SBUV)aanboord vanNimbus 7tonen,
volgensDonaldHeath enzijncollega'steGoddard,eendramatischeteruggangvan
de stfatosferische ozonconcentratie over de gehele wereld. Deze totale
ozonhoeveelheid diedoor deSBUVwerd gemetenbleef vrijwel constantvanaf de
lanceringvandesatellietin1978totaan1982.Toengingendeconcentratiesomlaag,
herstelden zichweeriets,endaaldenverderin 1984en 1985.Over eenperiodevan
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zeven jaar nam het totale ozongehalte van de stratosfeer gemiddeld over dehele
aarde,afmet4procent,alsmendezecijfers tenminstezondermeermagaannemen.
Isdat zo?
Allesatellietwaamemingenhebbenhetbezwaar datniemand daarbovenkangaan
kijken of de instrumenten goed blijven functioneren. Als de instrumenten ouder
worden enverslijten kunnenzeafwijkingen gaanvertonen enhetismoeilijk omze
opnieuw te ijken (bijvoorbeeld, door ze tevergelijken met waarnemingen die op
grondstations zijn uitgevoerd) zodat men zeker kan zijn van de getallen die ze
produceren.Vreemdgenoegheeftmenindeafgelopenjarenalsbezuinigingsmaatregel
eenaantalgrondstationsdiezakenalsstratosferischeozonregistreerden, opgeheven
omdatdesatellietendatwerkzoveelbeterzoudenkunnendoenendegrondstations
dusnietlangernodigwaren.Erzijnjuistmeerennietminder grondstations nodig
alswewillen begrijpen waarom deozonlaag zo snel verandert.
OndertussenwordendeSBUV-gegevensvanHeathmetdeuiterstevoorzichtigheid
bekekenenzewordennognietalsdelaatstewaarheidbeschouwd.Maarwatzeons
schijnbaar tezeggenhebbenis,datdeuitputtingvandeozonindestratosfeer inde
laatste tijd twee maalzo snelisgegaanalskanworden verklaard door alle effecten
van CFK's, stikstofoxides en zonneactiviteit mee te rekenen. Ten minste één stel
grondgegevens (verzameld doorJamesAngellvandeNationalOcéanographieand
AtmosphericAdministration)bevestigtditverloop:eenafnamevan4procentinde
totaleozonhoeveelheidtussen 1980en1985.Ermogendanonzekerhedenzijn over
de grootte van het verloop, maar iedere beschikbare aanwijzing geeft aan dat de
stratosferische ozonwereldwijd terugloopt endatdesnelheidwaarmeeditgebeurt
eenhalf procent perjaaris.
Hiervan zou inderdaad iets aan de veranderingen van de zon kunnen worden
toegeschreven. Als dezonneactiviteit in een maximum verkeert, zoals in 1979het
gevalwas,isermeerultraviolettestralingdiedefotochemischeproduktievan ozon
bevordert.Aangeziendezonneactiviteit nu(1988)nethaarminimumisgepasseerd
zou dit deel van het effect in de komende paar jaar in de andere richting moeten
werken en dus de afname van de ozonconcentraties moeten vertragen of zelfs
stoppen.Indiendezeinvloedenindekomendepaarjareninderdaad deanderekant
opgaanwerken,zoudittijdelijk deschijnkunnenwekkendatdeproblemenmethet
gat boven het Zuidpoolgebied kleiner worden. Wanneer dat wetenschappers en
politicitotdegedachtezoubrengendatdeproblemenverdwenenzoudenzijn,zou
datergongelukkigzijn.Dewerkelijkebetekeniszoudanzijn,datinhetmiddenvan
dejarennegentig,alsdezonneactiviteitweerteruglooptenhet'reactorvat'zichweer
volledigheeft gevormd,ereennogdramatischergroeivanhetozongatzaloptreden,
vanwegealleextrachloorvandeCFK'sdietegendietijddezuidelijkestratosfeerzal
hebben bereikt.
Het door SBUV gerapporteerde ozonverlies is niet gelijkmatig over de aardbol
verdeeld,maarhetiszowelinhetvoorjaar alsirthetnajaar geconcentreerd dp hoge
noorder- enzuiderbreedten. Het vertoont zichook op groterehoogten dan waar
hetgatbovenAntarcticazichontwikkelt:tussen 1978en1984zou,gemiddeld over
deheleaardbol opeenhoogtevan40km, 12procentvandeozonzijn verdwenen.
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Datzouveelbetekenendkunnenzijn.Hoewelerveelchloorvastligtinchloornitraat
op hoogten tussen 12 en 32 km (behalve, zoals we hebben gezien gedurende de
Antarctischewinternachtbinnendewervelomdepool)wordtopeenhoogteboven
32kmdatzelfdechloornitraatweerdoorultravioletzonlichtontleed,waarbijchloor
enClOvrijkomen. Datisnujuistdehoogtewaaropdedoordemensveroorzaakte
werkingvan CFK's en andere chloorverbindingen voor het eerst zouden kunnen
wordenopgemerkt-hoewelniemandheeftvoorspelddatdiewerkingzosterkenzo
snelzou zijn.
7.4 Eennoordelijk gat?
Maar demeest omstreden enbeangstigende beweringvanHeath isde ontdekking
-alshetdatwerkelijkis-vaneenkleingatindeozonlaagbovenhetnoordpoolgebied.
Normaal blijft destratosfeer aandeNoordpool eenkritieke 10°Cofmeerwarmer
dandestratosfeer aandeZuidpool enalshetuitvriezenvansalpeterzuur inderdaad
eenkritiekestapbetekentindevormingvanhetAntarctischegat,danzouernietzo'n
noordelijketegenhangermoetenzijn.Maarer zijnPSC'sbovenhetnoordpoolgebied,
duserwordt opz'n minstsalpeterzuur invloeibarevorm geproduceerd endaarop
zoudendeSBUV-waarnemingenvanHeathbetrekkingkunnenhebben.Maar ook
danzijnerproblemen.Omdatdedynamicavoordewindpatronenophetnoordelijk
halfrond afwijkt van die van het zuidelijk halfrond is er een toename in de
temperatuurbovenhetpoolgebiedaanheteindvandewinter,alserwarmeluchtvan
delagerebreedten binnendringt. Erisgeensterkewervel om depool omdit tegen
tehoudenendientengevolgeverdampendePSC'svoordatdezonterugkomt.Indat
geval zou de chemische toestand weer naar normaal terug moeten gaan en zou er
geen ozonverval moeten optreden. Maar juist omdat die noordelijke winden zo
veranderlijkzijn,zouhetmogelijkkunnenzijndatdezwakkenoordelijkepoolwervel,
met PSC's enal,vandepool afzou worden geblazen om,voordat dewolken zijn
verdampt,terechttekomenineengebiedwaarinaanheteindvandewinterdezon
al schijnt. Dus zo is er misschien toch enige fotochemische uitputting van ozon
mogelijk. Het zalzekerbelangwekkend enleerzaam zijn omteonderzoeken of er
ookkleinestillegebiedenvankoudeluchtbovenhetnoordpoolgebied zijnwaarin
delatewinter ozonverlies optreedt.Misschienisdathet watHeath ziet.
Deafnamevanozondiehijindevroegejaren tachtigbovennoordelijkepoolgebieden
mat,iskleinerdande afname dieindiezelfdejarendoor dezelfde instrumenten bij
deZuidpoolwerdgemeten;dieafnamebestrijkteenminderdikkelaagenstrektzich
slechts uit over een derde van de oppervlakte van het gat aan de Zuidpool. Maar
omdathet boven bevolktestrekenvandeaardeligt,metinbegripvanhet grootste
gedeeltevanNoorwegen,ZwedenenFinland,zouhetmeerrechtstreekse gevolgen
voordemensheidkunnenhebben.Gedeeltelijkgevolgvandezemetingen,maarook
omeenaantalideeënoverhetgatbijdeZuidpooltetoetsen,reisteeninternationale
expeditienaarhetnoordenvanNoorwegenomdaarindewinterenhetvoorjaar van
1988waarnemingentedoen.Wanneerzeietsmochtenvindendatdebeweringenvan
Heath zou bevestigen dan is het best mogelijk dat we in 1989 weer zo'n grootscheepseexpeditiezullenmeemaken alsbijderecenteonderzoekingen vanhetgat
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bovenhetZuidpoolgebiedheeftplaats gehad.Misschieniszelfsdeaanwezigheidvan
PSC's, met vloeibare zuurdruppels in plaats van ijskristallen, voldoende om de
chemische processen, die leiden tot het verdrijven van ozon uit de stratosfeer, op
gangtebrengen.Alsdatzoisdan zou datgevolgen kunnen hebbenvoor delagere
breedten.Denoordpoolexpeditie dienuvoordewintervan 1988opstapelisgezet,
ismaareenbescheidenzaakvergelekenmethetAirborneExperiment,enwordtmet
eenbeperkt budgetuitgevoerd.Het iseenverkenningsoefening, eenpogingom te
wetentekomenoferietsaandehandisdatdekostenvaneengrootscheepseexpeditie
in 1989 zou rechtvaardigen. Maar ook zelfs dan, zijn er alteams uit landen zoals
Duitsland, Zweden enFrankrijk plus individuele onderzoekers uit andere landen
naar de raketlanceringsbasis van de European Space Agency op een breedte van
68°N in Noord-Zweden gegaan, waar de zon op 15januari opkomt. Sommige
onderzoekers kwameninnovember 1987aanomwaarnemingen tedoentijdens de
donkerstewinterweken,anderenhebbenhunzakenopgezetvoordeterugkeervan
de zon zelf.Zij hebben metingen verricht vanuit raketten enballonnen, maar ook
vanaf de grond. Hun waarnemingen zijn tevergelijken met die van McMurdo in
1986ennietzo zeer methetvliegtuigenproject van 1987boven Antarctica.
De bestudering van de chemische processen die zich boven Arctica (het
noordpoolgebied) afspelen, zalonmisbaar vergelijkingsmateriaal opleveren waarnaast dechemievandeAntarctische stratosfeer kanworden beschouwd om uit te
maken of er sprake isvan eenvoorjaarsgat boven Arctica. Zo neigen de arctische
PSC'sertoeomzichopgroterehoogtentevormendandievanAntarctica, namelijk
op20tot21km,terwijlzebovendien(vrijwelzeker)uitvloeibaredruppeltjes enniet
uitijskristallenbestaan.Deledenvandeexpeditieverwachtenenhopendatzegeen
groot arctisch gatvinden waar ze zich zorgen over zouden moeten maken. Maar
door chemische en dynamische processen te bestuderen die verschillen van de
mechanismen waarvan men aanneemt dat ze zich in de Antarctische stratosfeer
afspelen, zullendeonderzoekersinstaatzijnzichenigideetevormen overdemate
waarin waarschijnlijk de ozon op lagere breedten, verder van de polen, wordt
afgebroken. En alszeinderdaad ietsverdachtsvindendan zou in 1989eenarctisch
experimentmoetenplaatsvindendatnietzouonderdoenvoorwelkewaarnemingen
bovenAntarctica dan ook.
Het is mogelijk, maar allerminst bewezen, dat zichin andere delenvan de wereld
soortgelijkeprocessenkunnenafspelen.Dechemievanheterogenesystemenis,naar
hetschijnt, desleuteltothetbegripvandewijzewaaropdeAntarctische stratosfeer
indeloopvandepoolwinterineenbepaaldeconditiewordtgebracht.Praktischalle
berekeningenvandeozonuitputtingopanderebreedtenzijntotdusveralleenopde
chemie van homogene systemen gebaseerd die er vanuit gaat dat alle betrokken
chemische stoffen in gasvorm aanwezig zijn. Maar erbevinden zich deeltjes in de
stratosfeer, speciaal in een gebied dat bekend staat als deJunge-laag, in de lagere
stratosfeer.Hierbevindenzichkleinedeeltjesvanvulkanischestofensulfatenende
totalehoeveelheid materiaal dieop eenbepaald ogenblik aanwezigis,hangt afvan
de hoeveelheid vulkanische activiteit die heeft plaatsgevonden. Over het grootste
gedeeltevandeaardezijndetemperaturenindeJunge-laag(-59°C)hogerdaninhet
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gebied waarin de Antarctische PSC's zich vormen (-83 °C). Er zijn dus kleine
vloeistofdruppeltjes engeenbevroren kristallenindeJunge-laag,endiebestaanuit
eenmengselvanzwavelzuur enwater.RichardTurco,dieweesopde mogelijkheid
vaneenverbandmethetozonverval,legdeerdenadrukopdatdesituatieverrevan
identiek ismet debevroren salpeterzuur/waterdeeltjes vandeAntarctische PSC's.
Niettemin moet zich,speciaalna eenflinke vulkaanuitbarsting, eenaantal heterogeneprocessen afspelen, diemisschiendevernietigingvan ozon versnellen.
Een mogelijkheid, die door Ralph Cicerone op de Dahlem-conferentie werd
geopperd, is, dat sporen van metalen die tijdens een vulkanische uitbarsting zijn
uitgeworpen (aluminiumoxide is éénkandidaat), sommigeheterogene reacties die
zich op de vloeistofdeeltjes in de Junge-laag afspelen, kunnen bevorderen. De
Mexicaanse vulkaan El Chichon barstte in 1982 uit, ongeveer toen het SBUVinstrumenteenwereldwijdvervalvanozonindestratosfeerbegonaantewijzen.Dit
kan het verschijnsel veroorzaken maar enige troost levert dat niet. Het betekent
namelijk dat,evenalsbovenAntarctica,eencombinatievannatuurlijke verschijnselen met de aanwezigheid van de gebruikelijke hoge concentraties van
chloorverbindingenindestratosfeereenveelsterkervervalvanozonconcentratietot
gevolgheeft dan het verval dat zonder menselijke invloeden zou optreden. N o g /
maals,alsdezelfde soortverstoring-inditgevaleengrotevulkaanuitbarsting-inde
jarennegentigoptreedt,zaldeinwerkingdaarvannogkrachtigerzijn.Bijderecente
uitbarstingvandePinatuboopdePhilippinen op15juni 1991iswaarschijnlijkmeer
dantweemaal zoveel zwaveldioxide indestratosfeergeblazen alsbijElChichonin
1982. Dit maakt deze uitbarstingtotdegrootsteuitbarstingvan deze eeuw.Het zal
tenminste 8tot 10jaardurenvoordeze aerosoldeeltjesuitdestratosfeerverwijderd
zijn. Behalve eeneffectophetklimaat, gemiddeld eendalingvan temperatuur met
0.5°C,lijkendemogelijkegevolgenvoordeozonlaagschrikwekkend. Doordegrote
toename van aerosolenin de stratosfeer, waaraan het oppervlak de heterogene
chemie kan plaats vinden, tezamen met de steeds grotere Cl-belasting, zal de
ozonafbraak versterkt worden.Eersteafschattingenliggenindeordevan10% extra
afbraak in het voorjaar op gematigde breedte. De gemiddelde afkoeling plus
toename inaerosolenzalleidentotnogmeerPSC-vorming endaarmee uitbreiding
eneenlangdurigeroptredenvan hetantarctischozongat.
Nog niemand heeft een grondig onderzoek gedaan naar alleswat hieraan vastzit.
Maar één onderzoek, door Malcolm Ko en zijn collega's van Atmospheric and
EnvironmentalResearchinc.inCambridge,Massachusetts,isopz'nminst verontrustend. Het team van Ko voerde een reeks van computersimulaties van de
atmosferischechemieuit,waarbijstandaardhomogenereactieswerdengebruikten
menvondheelweiniginvloedvandesporegassen dieafkomstig warenvanmenselijkeactiviteiten.Maartoenzijhetmodelaanpastenzodathetookrekeninghieldmet
niet-standaard chemischeprocessen,kwam eruitdattegenhetjaar2060eenverval
van 16 procent in de ozonconcentraties zou zijn bereikt, de grootste verliezen
zoudendanindelagerestratosfeer optreden.Dezecomputersimulatie gebruikteen
zeer eenvoudig model, van het soort dat als 'eendimensionaal' wordt beschreven
omdathetalleenmaarrekeninghoudtmetdeverticaleverdelingvan atmosferische
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componenten en sporegassen, alsof de atmosfeer op alle geografische plaatsen
dezelfdewas. Deruimtedieindecomputerwordtbespaarddoordeberekeningvan
deatmosferischecirculatieenvangeografischevariatiesbuitenbeschouwingtelaten,
kanworden gebruikt omdechemischereacties meerindetailteberekenen, enhet
iseenafwegingdieafhangtvanwatjeprecies wiltbestuderen,ofjeeenééndimensionaal
modelmet goedechemiezult gebruiken, of eenmeer realistisch dynamisch model
met eenwat magerechemie.Niemand, ook Koniet,beweert dat deresultatenvan
zijn onderzoekingen zo maar op zichzelf moeten worden aanvaard zoals ze zijn.
Maarerishiertochopz'nminstsprakevaneenaanwijzing,datdestandaardmodellen
waarop de meest verbreide voorspellingen van de ozonafbraak in de wereld zijn
gebaseerd, en die de grondslag hebben gevormd voor de conferentie in Montreal,
veel te optimistisch zijn. Die aanwijzingen komen zowel van degenen die met
computermodellenwerkenalsvandekantvandewaarnemingenvandeveranderingenindeechtestratosfeer.Erismeerdangenoegmateriaalomscherpebeperkingen
vanhetloslatenvanCFK's enanderechloorhoudendeverbindingen terechtvaardigen.Zonderonsnogtebuitentegaanaansciencefiction,isernogeenandergriezelig
scenariodathiermoetwordengenoemd,alleenmaarvoorhetgevaldatiemandnog
zoubetwijfelenofdemenselijkeactiviteitenwelopzo'nschaalzijndatzedewerking
van de atmosfeer van onze planeet zouden kunnen veranderen, (zie volgende
paragraaf).
De aldoor Gribbin, opp.108, vermelde plannen voor eeninternationale expeditie
naar het noorden van Noorwegen zijn inderdaad uitgevoerd en de daarna naar
buiten gebrachte resultaten bevestigden direct al het vermoeden dat ook in de
noordpoolwinter heterogenechemischereactieszouden optreden.Beginmaart 1988
meldde Jim Andersen van Harvard University al dat men met het ER-2
onderzoeksvliegtuigvan NASA vlak langsdenoordelijke 'polarvortex' had gevlogenendaareenchloormonoxideconcentratiehadaangetroffen die5a7maalzohoog
wasalseven zuidelijker (New Scientist24maart 1988, p.22).
Opdezelfde bladzijdevandeNew Scientistwordtgemelddaterookjuisteenrapport
was verschenen van de 'Ozone Trends Panel', een internationaal gezelschap van
meerdan 100wetenschappers. Onder voorzitterschapvan Bob Watsonvan NASA
had in 1986hetpanel de taak opzich genomen alleozongegevens van tientallen
grondstations (Dobson netwerk), samen met de door de Nimbus 7 verzamelde
gegevensuiterstkritischtebekijken endaarvervolgensmetgeavanceerdestatistische
bewerkingen het meest waarschijnlijke verloop van de ozonconcentraties over de
periode1969't/m1986uitafte leiden.Ditpanelvond ondermeervoor dezonetussen
53° en 64° NB een afname van het ozongehalte die zich vooral in de winter
manifesteerde.Zobleekdaarindejanuarimaanden van debeschouwde18jareneen
daling van bijna 10% te zijn opgetreden. Uiteraardvroeg men zich toen af of dit
verband konhouden met eenregelmatigwintersozongataan denoordpool. Watson
vond danook datdeNASA daarindevolgendewinter(1988/89)eenonderzoeknaar
zou moeten instellenzoalsmen dat ook voordien aan dezuidpool had gedaan.
Vervolgenskomt ereenmelding van Sylvia Dayton indeNew Scientistvan 9juni
1988waarin zij opp.47 verslaguitbrengt over de bevindingen van Wayne Evans
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(Environment Canada), die onder meer te Alert Bay (82,6° NB) wekelijks
ozonmetingen met ballonnen uitvoerde gedurende deperiode van december t/m
maart beginnende indewinter van 1985/86. Men vond toeneengatindeozonlaag
waarin de verdeling van de ozonconcentraties over de hoogte overeen bleek te
stemmen metdeverdelingdiedaarookdoorde'TotalOzone MappingSpectrometer'
(TOMS)van deNimbus 7wasgemeten.DeNimbus-gegevens lietenverdernogzien
dat zich in de winters van 1981/82 en 1983/84 ook een ozongat moet hebben
voorgedaan.
Al metaldusvolopaanleidingvoordedoorBob Watsonvoorgesteldeexpeditieinde
winter van 1988/89.Nu meldden zich daarook deRussen voor aan enzo trok in
beginjanuari 1989opnieuw eeninternationale groeponderzoekers eropuitmet de
ER-2 en DC-8 vliegtuigen van de NASA, maar nu naar Stavanger, om daar de
Airborne ArcticStratosphereExpedition ten uitvoer tebrengen. Ook nu weer met
eenbredefinanciële steun,o.a. van de US Chemical ManufacturersAssociation.
Meteen kwamen deCanadezen almet eenmeldingvanhunballonmetingen teAlert
Bay. Wayne Evans rapporteerdeeen5% dalingvan destratosferische ozon en het
optreden van PSC's (PolarStratosphericClouds).Helaas beschiktemen daarniet
overapparatuurvoorhet meten van ClO-concentraties.
\x
Na deaankomst van deAASE-groep inStavanger had deER-2 eerstmoeite omde
polarvortexte bereiken,maardatlukte beginfebruari. Menvond erdePSC'senmen
trofereen ClO-gehalte aan datzestien keer zo hoogwasalsbuiten devortex. Dit
kwam overeen met de ClO-gehalten diemen in enbuiten dezuidpoolvortex was
tegengekomen. In hun verslag in Nature van 23februari 1989, p.677, meldden
JosephPalcaenPhilippaLloyd echterookdatmengeenstratosferischedehydratie en
denitrificatie had aangetroffen, terwijl men bij de zuidpool had aangenomen dat
deze voorhet ontstaanvan actievechloorverbindingen noodzakelijk waren. Blijkbaarwasdaaralleenhet optredenvan PSC'svoornodig. De heterogenechemische
processen traden dusinderdaad op,maarhet vluchtenprogramma werd beëindigd
voordat de zon weer terugkwam, zodat men de ozonafbraak niet vanuit het
vliegtuig kon vaststellen.
Ditlaatsteisechterwelgebeurdmet behulpvanballonmetingen teKirunainNoordZweden (68°NB). De vortex dieaanvankelijk bijdeNoordpool wasgesitueerdhad
zichnamelijk tijdensdelaatsteweek vanjanuari naarhetzuiden verplaatstenwas
indebuurt vanKiruna terechtgekomen. De daaroptredendeuitzonderlijke koude
hielddevortex met dePSC's intact,ook toenerindietijdop21km hoogteal weer
ca.8uur zonlichtper dag optrad. In de eerstehelft vanfebruari kwam aan deze
bijzondere toestandeeneindtoendewarmte opdrongendepolarvortex opbrak.De
ballonmetingen vanKiruna, waarover inNature vol.340,13juli 1989,p.317-321is
gerapporteerd, tonen ook eenbeginvan ozonafbraak indeijlestratosfeeropca. 21
km hoogte.Hoeweide ozonafbraak hier,vanwege debinnendringende warmte niet
verder naarbeneden kon doorzetten was dit verschijnselidentiek aan wat men te
McMurdo, in het zuidpoolgebied, op diezelfde hoogte had waargenomen. In de
totale ozonkolom was de aflyraak vooralsnog zeer gering (3%) maar die zou
ongetwijfeld zijn toegenomen indien ditkoudegebied zichinfebruari ofmaart had
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kunnen handhaven (Grihbin,New Scientist14april1990, meldt nogdatdelidarin
deDC-8 tochnoguitgestrekteozonverliezen tot17%heeftgemeten). Men haddus
inderdaadhetbeginvaneendoorchloormonoxideuitdePSC'sveroorzaakt ozongat
aandeNoordpool waargenomen enwel onderomstandigheden diealin1988door
G.P.Brasseuretal inhetGroupReport:'ChangesinAntarctic Ozone'op p.253voor
dewinter ophetnoordelijkhalfrond warenvoorzien, namelijk eenzichnaardezon
verplaatsendepolar vortex. De conclusie luidt dat bijdeNoordpool deheterogene
chemischeprocessenweliswaarnietzo belangrijkzijn alsbijdeZuidpool, maardie
tocheenreëleentotdusver nietonderkende rolspelenbijdevernietiging van ozon
indestratosfeer.
Het bericht van Palca en Lloyd dat actieve chloorverbindingen bij de Noordpool
waren ontstaan zonder dat dehydratie en denitrificatiewaren vastgesteld,zou al
gauw opgrond van nader onderzoek worden gecorrigeerdenaangevuld.
Eengroeponderzoekersvan Harvard, R.L. Salawitchetal, kwam op15juni 1989
met een artikel in Nature waarin zij stelden dat de snelleozonafbraak boven de
zuidpool inderdaad alleen kan optreden wanneer de hoeveelheid gasvormig
salpeterzuur (HNOf) zeer laagis.(Hieruit komt doorfotolyse N02 voort, dat de
reactieve chloorverbinding ClO bindt tot het niet reactieve ClONOJ. Maar nu
bleek uit een nadere analyse van de gegevens van deAirborne Antarctic Ozone
Experiment dat de daarvoor nodige denitrificatie al kon optreden voordat de
temperatuur zoverwasgedaalddatzichookverbindingen metgrotereijskristallen
konden voordoen. Men nam voorheen aan dat dit noodzakelijk was om de
stikstofverbindingen dooruitzakken kwijt teraken. Dehydratie isdusgeen voorwaarde;dedoorvrije,gasvormigeClO (enBrO)gekatalyseerdeozonafbraak isdus
al mogelijk voordat de temperatuur tot onder 188 K is gedaald en zich ook
ijskristallenkunnen vormen.
Deze vondst waszeer belangrijk met het oogopdeozonafbraak bijde Noordpool
waarzulke lagetemperaturen zeker nietalgemeenworden verwacht;de noodzakelijke denitrificatiekan daardusook optreden.
DeHarvard groepvanSalawitchwerkte nauw samenmetFaheyvan deNOAA en
hetzijn vervolgens tweegroepenonderzoekers van diverseinstituten diein Nature
van 22 maart 1990, p.321 en 21 juni 1990, p.698 met Fahey alseerste rapporteur
andereinteressanteaspectenvandestratosferischedenitrificatienaarvorenbrengen. _
Zij analyseerden de gegevens die het ER-2 vliegtuig van NASA bij de zuidpool
(winter van 1987)enbijdeNoordpool (winter van 1989)verzamelde, enwel inhet
bijzonder degegevensbetreffende degroepstikstofverbindingen NO =NO + N02
+N03 +HNO} +2(N2OJ +H02N02 + ClON02 endegegevensbetreffende het,
ookindelagerestratosfeer,inertelachgasN2O. Interessantisnude gevondenrelatie
tussenNO enN<0.
y

2

NO wordt opwatgroterehoogteenoplagerebreedten (dusdichterbijdeevenaar)
doorfotolytischeprocessenuitN20 gevormd ennaarhogerebreedten(poolwaarts)
getransporteerd. Op grond hiervan zou men aldaar in de lagerestratosfeereen
negatieve correlatie tussendeconcentratiesvan NO enN20 kunnen verwachten.
En inderdaad vond het vliegtuig, zolang het zich buiten de 'circumpolarvortex'
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bevond,dezenegatievecorrelatie, dieopmerkelijk hoogwas,endatgoldzowel voor
de Zuidpool als voor de Noordpool. Maar zodra het vliegtuig de vortex was
binnengedrongen ging deze hoge anti-correlatie verloren: de NO -concentraties
zakten aanmerkelijk onder de concentratiesdie men, opgrond van de gevonden
correlatie, uit deaanwezige N20-concentraties zou afleiden.Het lagvoor de hand
omditNO -'verlies'toeteschrijvenaandewintersedenitrificatieindePSCs boven
depolen diedaardeozonaantasting door ClO (enBrO) mogelijk maakt.
Infig. 11 isdeverticalestippellijnderandvan de 'polarvortex', resp. bijde zuidpool
en bijdenoordpool. Equatorwaarts van deze grenzen bestaateenlineair verband
tussen de concentratie van de gezamenlijke stikstofverbindingen NO en de
lachgasconcentratie N20:
NOy = -0,07(N2O) + 21

•v =NO f'

Dit geldtvoorN20-concentraties tussen80en300ppbv. Berekent men vervolgens
voordegebiedenbinnen de 'polarvortices'deNO *uitdegemeten N'O-concentratiesdanontstaathetverloopdatdoordedunne lijnenisaangegeven.Degearceerde
vlakken tussendezedunne lijnenenhetverloopvan degemetenNO geven danhet
NO -verliesaan dataandedenitrificatiewordt toegeschreven.
Een ander interessantaspectbetrof de dehydratie. Uit het verloop van de H20concentratiesblijkt dat poolwaarts van de grens van de vortex bij de zuidpool
(Antarctic)een duidelijke afname begint bij 67°ZB, maar bij denoordpoolispas
sprakevan eenkleineafname (dehydratie) indebuurt van 78°NB. Dusinderdaad:
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Fig.11 Gemeten concentratiesvanN 2 0, NO enH 2 0, destippellijn markeertdepolaire
vortex
(Bron: Observations of denitrification and dehydration in the winter polar stratosphere, D.W.
Faleye.a., Nature, pg 322,344,March 1990)
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de heterogene chemischeprocessenbinnen de winterse circumpolar vorticesgaan
gepaardmet denitrificatie, ook wanneer detemperatuur nogniet zo ver isgedaald
datookdehydratieoptreedt. DecondensatievanNA T(nitricacidtrihydrate HN03
.3H20) moet dusdeeltjesopleveren dievoldoende groot zijn om tot verwijdering
door wegzakken uit de stratosfeerte komen. Daartoe ishet nodig dat de NAT
condenseertopdereeds aanwezige grootstesulfaatdeeltjes. Maar over ditproces is
nognietgenoeg bekend.
Opnieuw was gebleken dat er over het verloop van de heterogene chemische
processenindePSC'snogveelonzekerheden bestaan.Daarbijisdanooknogsprake
van eenroldiezou kunnen worden gespeelddoordeeltjesdieopallebreedtegraden
in dezgn.Junge-laag aanwezig zijn en die incidenteeldoor vulkaanuitbarstingen
wordt versterkt. Daarin zou ook een mengsel van zwavelzuur en water een rol
spelen. Duidelijk is dat het totale beeld nog ontbreekt. Gehoopt wordt dat de
resultatendieverkregen zullen worden inhet EuropeanArcticStratosphericOzone
Experiment (EASOE), een gezamenlijk Europees en Amerikaans experiment te
houden van november 1991 t/m maart 1992, hierin meer duidelijkheid zullen
brengen.
Bijdemodelberekeningen dieaanhetprotocolvan Montrealtengrondslaglagenkon
uiteraardmet dezeheterogenechemischeprocessengeenrekeningworden gehouden
-ze waren nognietopgemerkt. Nu wordt menzichintoenemende mate bewust van
deze nog maar gedeeltelijk bekende bedreiging, die steedsverontrustender wordt
naarmate het chloorgehaltevan deatmosfeer toeneemt.
Toenfoe Farman,deontdekker van hetozongatbijdeZuidpool,inmaart1988door
een Britseparlementaire commissie werd gehoord, zei hij: "We dachten dat de
ozonafbraak wel langzaam zou voortgaan, maar wat we nu vinden verloopt
verschrikkelijk niet-lineair;dezaak kanelkogenblikopholslaan"(New Scientist24
maart 1988,p.23).
Tochleveren metingen ophet noordelijk halfrond nogdenodigeschijnbaretegenstrijdigheden op. In Nature van 11januari 1990 komen de Noren harsen en
Henriksen opgrond van Dobson-metingen te Troms0(70°NB), Oslo(60°NB) en
Spitsbergen(79°NB), tezamen over deperiode 1935 t/m 1989, tot deconclusie dat
ervan 1983tot en met 1989zelfs sprakeis van een ozontoename in hetArctische
gebied.Welwerd indelaatstedagenvanjanuari 1989een 'minigat' indeozonlaag
boven Scandinavië geconstateerd, maar dit werd direct weer gevolgd door een
hoogterecordinfebruari. Over degehelewaarnemingsperiodetotdezomervan1989
zou echtergeen sprake zijn van ozonafbraak ten gevolge van een door de mens
veroorzaakte toename van atmosferischegassenzoalsde CFK's. Dit isopz'n minst
onverwacht gezien dealvermelde uitspraakvan het Ozone TrendsPaneldatinde
aangrenzende zone tussen 53 en 64° NB over de periode 1969 t/m 1986, een
ozonafname wasopgetreden.
Wel in de lijn der verwachtingen ligt de melding van Blumthaler enAmbach in
Sciencevan 13april1990datmetingen opwolkenloze dagenopeenhoogtevan3576
m in Zwitserland (Jungfraujoch)over deperiode 1981t/m 1989,eensignificante
stijgingvan hetaandeelaan W-straling indetotalezonnestralingteziengaven. Dit
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was in overeenstemming met de eveneens in Zwitserland, te Arosa (47° NB)
geconstateerde4% dalingvan deozonhoeveelheid over deperiode 1969t/m 1988.
Inmiddels lijktheteropdatdegesignaleerdetegenstrijdigheidalweerisopgelost.In
vol.1'ScientificAssessmentofStratosphericOzone ', 1989van het WMO Reportno.
20,zijn deindividuele ozontrendsoverdeperiode1970t/m 1986weergegevenzoals
diezijnberekend voor25Dobson-stationsophetnoordelijkhalfrond.De trendszijn
allemaalnegatiefmet uitzonderingvan2van de4stationsinJapaneninderdaad,het
noordelijkste station in Europa: het IJslandse Reykjavik (64° NB). Weliswaar
wordeninhet WMO-rapport dedoorLarsenenHenrikson vermeldestationsbuiten
beschouwinggelaten envermelden diehet stationReykjavik weer niet,maartoch
lijkt ereenverbinding met hun metingen tezijn gelegd. Maardanmoet daartevens
bijworden bedachtdatgrotegeografischeverschillenerdeoorzaakvankunnen zijn
datdetrend ineenbepaaldgebiednietgelijkhoeft tezijn aandegemiddelde trend
die geldt voor de breedtezone waarin dat gebied ligt. De afbeelding van de
desbetreffende satellietgegevensvan het noordelijk halfrond maakt ditzeer duidelijk (fig.12-A en 12-B).
Deze satellietgegevens relativeren ook de uitspraak van Susan Solomon in haar
overzicht van 27september 1990in Nature, waarin ze steltdat ophet noordelijk
halfrond de ozonafname met de breedtegraad toeneemt. Dat geldt alleen maar
wanneer meneerstallegrondgegevensvan elkvan eendrietalbreedtezones middelt
en dan alleennog maar tot aan 64°NB. Het satellietbeeldtoont daarentegen dat
bijvoorbeeldmidden boven deStilleOceaandeozonafname innoordelijkerichting
kleinerwordt. Ervalt zekerniet uitaf'teleidendat ereenoverheersende ozonafbraak
inhetNoordpoolgebied optreedtmet uitstralingnaarlagerebreedten,zoalsdat wel
inhetZuidpoolgebiedhetgevalis. Ook hoefthetdoorLarsenenHenriksen gemelde
ozonverloop in hun deel van het Noordpoolgebied niet met dit satellietbeeld in
tegenspraak te zijn. Kortom er valt over de ozonproblematiek op het noordelijk
halfrond nogveeloptehelderen,endaarbijzal ongetwijfeld veelaandacht worden
besteed aan de mogelijkheid van een wereldwijde ozonafbraak door heterogene
chemischeprocessen opsulfaatdeeltjes, zoalsdieook weer inhet WMO-rapport nr.
20wordt vermeld.De variabiliteit van delocale ozonmetingen iszeergrootophet
noordelijkhalfrond doorhetveelzwakker zijnvandepolairevortex.Al vroeginhet
voorjaarwordt het centrum van devortex van depoolgedrukt, verplaatstzich en
breekt in2ofmeerstukken. Echteruitvrijrecenteanalysesvan de TOMS-gegevens
blijkt duidelijk dat deozonafbraak toeneemt met debreedtegraad, (fig.12-C)
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YEARLY AVERAGE TOMS 1987-1988 SIIHUS 1979- 1980

Fig. 12a Geografische structuur van veranderingen in totale ozonkolom, via de TOMSsatelliet Noordelijk halfrond
(Bron:WMOGlobaleOzoneResearchandMonitoringProject -ReportNo.20 "Scientific
Assessment ofStratospheric Ozone:1989")
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Fig. 12b Geografische structuur van veranderingen in totale ozonkolom, via de TOMSsatelliet Zuidelijk halfrond
(Bron:WMOGlobaleOzoneResearchandMonitoringProject -ReportNo.20 "Scientific
Assessment ofStratospheric Ozone:1989")
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7.5 Een griezelig scenario
H e t staatnu welvast datveranderingen van de circulatie in de atmosfeer boven het
zuidelijk halfrond van invloed zijn bij het totstandkomen van de voorwaarden
waaronder chloorverbindingen elkvoorjaar een dramatische vermindering van het
ozongehalte boven Antarctica teweegbrengen. H e t 'ongunstigste' scenario dat
hieruit zou volgen is dat hetjuist de afbraak van de ozon isdiede omstandigheden
in de atmosfeer versterkt die de vorming van het chemische reactievat tot gevolg
hebben. Zo'n positieve terugkoppeling zou op z'n minst het klimaat van het
zuidelijk halfrond en misschien wel op de hele wereld in een toestand kunnen
brengen die de mensheid nog nooit heeft meegemaakt.
Zulke griezelverhalen zijn meestal aan doemdenkers voorbehouden en ze worden
zelden ondersteund door betrouwbare wetenschappelijke berekeningen. Zo is het
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merkwaardig om Jerry Mahlman, die evenmin als Lovelock het type van een
doemdenkeris,opdeBerlijnseconferentietotinbijzonderhedenhetgevalvanzo'n
verandering inhetzuidelijk klimaatuiteentehoren zetten.Ditwilnietzeggen dat
dieverandering zeker of zelfs maarwaarschijnlijk zou zijn; maarnuchtere wetenschapperszijnnuwelzobezorgdgewordenoverdeschaalwaaropdeveranderingen
in de atmosfeer boven Antarctica plaatsvinden, dat ze nu ook gevolgtrekkingen
doorrekenen die nog geen vijf jaar geleden als 'science fiction' zouden zijn beschouwd.
Mahlman's griezelige scenario begint met het waargenomen feit dat er iets is -we
weten niet wat- dat er de oorzaak van is geweest dat de stratosfeer op hoge
breedtegraden isgaanafkoelen. Inverband metdezeafkoeling werd dewervel om
de pool geprononceerder, waardoor in het winterseizoen de hoge lucht boven
Antarctica van de rest van de atmosfeer afgesneden werd. Als gevolg hiervan
verdwijnt deozoninhetvoorjaar uitdeAntarctischestratosfeer doordechemische
processendieinhoofdstuk 6zijnbesproken endanisereennawerkingvanhetene
jaar naarhetvolgende,zodat erintotaalover het helejaar minder ozonis.
Eén gevolg van de teruggang van de ozonconcentratie op grote hoogte is dat de
verwarmende invloedvandezonterugloopt, omdat erminderultraviolet zonlicht
wordt geabsorbeerd. Dus het ismogelijk dat deAntarctische stratosfeer zelfs nog.
extraafkoelt doorhet ozonverval.Het isookmogelijk datdezeterugkoppeling de
jaarlijksegroeivanhetgatheeftversterktindiezindatmeerozonisvernietigd.Maar
hoe koud kan het kerngebied, het reactievat,worden? Erwordt nu ieder voorjaar
zoveel ozon in het hart van het gatvernietigd dat dit effect daar zijn grens alkan
hebbenbereikt.Eriseenvoudigweg geenozonmeeroveromvernietigdteworden,
endestratosfeer kannietmeerkouderworden.Misschienbetekentditdathet effect
eennatuurlijke grensheeft bereikt.Of misschienbetekentdit,datheteffect zichnu
waarschijnlijk naarbuitenzaluitbreiden.Dusinplaatsvandathetgatdieper wordt
indiezindatermeerozonwordtvernietigd,kanhetwijderwordenenzichovereen
groter gebieduitstrekken naarlagere breedten.
DalingvandetemperatuurbovenhetZuidpoolgebiedzelfversterktdestabiliteitvan
de poolwervel en die versterkt zowel de doelmatigheid van de insluiting, als het
wegdrukkenvandeomdepoplwaaiendewindennaardelagerebreedten.Uiteraard
moet het effect beperkt blijven door de afmeting van het gebied waar het in de
poolwinter donker genoeg wordt om de chemische voorbereidingen te kunnen
doen plaatsvinden. Maar het is zeer goed denkbaar, volgens Mahlman, dat het
zuidelijk gebiedvandehogebreedten 'omslaat'inwatbekendisalseentoestandvan
zuiverstralingsevenwicht,waarbijdestabieleronddraaiendewindendeatmosferische
stroming overheersen enerheelweinigluchtbeweging dwars opde breedtegraden
optreedt -geenwarme tongen dietot inAntarctica uitstromen.
Het beeld lijkt wat ophet begin van eennieuwe ijstijd, tenminste op het zuidelijk
halfrond.Indeafgelopenjarenis dehoeveelheidijsdiezichvanuithetZuidpoolgebied
uitstrekt,grotergeworden,hoewelnognietindiematedatiemandalgeopperd zou
hebben dat de wereld op weg is naar een nieuwe ijstijd. De meeste zorg over
klimaatsverandering betreft tegenwoordig het broeikaseffect en het iswel onver-
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Fig.12cOzontrendinpercentageperjaar,overdeperiodenovember1978 -mei1990,via
deTOMS-satelliet
(Bron: GeophysicalResearchLetters,vol18,no.6,June 1991)

wacht datdoor eenafkoeling vandestratosfeer hetbroeikaseffect doendezou zijn
ombijtedragenaandezeververwijderde,maargriezeligemogelijkheden waarvoor
Mahlman onzeaandachtvraagt.Hetlijkt eropdatweopz'n minstaandacht zullen
moeten besteden aan demogelijkheid dat zelfs een broeikaseffect op het grootste
deelvandeaardbolgepaardkangaanmetcirculatiepatronen ophoge zuiderbreedten,dieineenijstijd thuishoren.Omdaternooitvergelijkbare omstandigheden zijn
waargenomen,zijndegevolgenhiervanophetwereldklimaat onvoorspelbaar. Zou
dit effect, alshet al een reële mogelijkheid is,zich tot op het noordelijk halfrond
uitbreiden? Een afkoeling van maar 10 °C, misschien een beetje meer, van de
stratosfeer bovenArctica,zouhetmogelijk makendatdezelfde soortvanbevroren
PSC's die zich nu alleen boven Antarctica vormen, ook in het noorden zou
verschijnen en als dat zou gebeuren zouden er, op z'n allerminst, belangrijke
veranderingen inde circulatiepatronen op hetnoordelijk halfrond ontstaan.
Maardatmoetzelfsvandaagwaarschijnlijk totsciencefictionwordengerekend.De
kleine,maar reële,mogelijkheid bestaat dat erveranderingen inhet zuiden zullen
optreden.Alswaarschuwingssignalen kanmendenkenaaneenuitbreidingvanhet
poolgebied dat 'swinters door PSC's is bedekt, een toename van de tegenstelling
tussenrelatiefhogeozonconcentraties oplagerebreedtenenrelatieflageconcentraties op hogere breedten, van jaar tot jaar een afname van de gemiddelde
ozonconcentratie op het zuidelijk halfrond en een toename in de sterkte van de
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rondwaaiendewinden dieinnauwbegrensdebanden omdewereld waaien.
Niemandhoeftvooralsnogoverditscenariowakkerteliggen.Erisgeenaanwijzing
voor dathetbeginvanditeffect isopgetreden.Maarevenminmoetmen aannemen
dat deatmosfeer vandeaarde zo groot isen zo stabiel,datnietswat we doen daar
verandering in kan brengen. In tegendeel, het huidige denken over grootschalige
natuurlijke veranderingen, zoals het begin van de ijstijden, duidt er op dat deze
plotselingplaatshebben,wanneer de aardeeenkritiek omslagpunt passeert gedurende eenlang enlangzaamprocesvan geleidelijke verandering.
7.6 Omslagpunten
Terverduidelijking tweevoorbeelden, éénnatuurlijk enééndathet gevolgis(kan
zijn)vanmenselijkeactiviteiten.Heteerstebetreft demanierwaaropijstijden ophet
noordelijk halfrond beginnen. Men dacht gewoonlijk dat dit een langdurig en
langzaam proces was. Als de aarde begon af te koelen, zo redeneerde men dan,
zouden groteijsvelden vanuitdegrotenoordelijke uitgestrektheden naar beneden
komen schuren en zouden voetje voor voetje gletsjers van de bergen omlaag
schuiven. De sneeuw die op de nieuwe ijsvelden terechtkwam zou niet zo gauw
smelten alsdesneeuw dieophetland of dezeeviel,enzo zouden deijsvelden van
jaar op jaar dikker worden en het toenemend gewicht van het ijs zou de randen
onverbiddelijk verder naar buiten drukken. Ten slotte -na zo'n vijftienduizend
jaren- zou hetijshet grootstedeelvaneencontinent bedekken.
Maar er zijn tegenwoordig veel geologische aanwijzingen voor 'omschakelingen'
naar ijstijden dieveel sneller verlopen. Zo'n omschakeling zou dan niet meer tijd
kostendaneenpaareeuwen,misschienminderdanhonderd,oftenhoogsteduizend
jaren.Detijdenvandezeveranderingen,hoewelnogniethetprecieze mechanisme
daarvan,wordenfraaiverklaarduitdestandvandeasvandeaardetenopzichtevan
hetvlakwaarin de aarde om dezon draait. Bijveranderingen van destand van de
aardas verandert ook de verdeling van de warmte over de seizoenen. Hoewel de
gemiddeldehoeveelheidwarmtediedeheleaardeindeloopvaneenjaarvandezon
ontvangt,altijd dezelfdeis,zijnsomsdewinterskoudterwijldezomerswarm zijn,
terwijlinanderestadiavandecyclusdezomerskoelzijnendewinters betrekkelijk
zacht,maartochnogzokouddatersneeuwvaltopdebreedtenvanNoord-Amerika
enEuropa.Uitdegeologischegeschiedenisisbekenddatkoelezomers gunstigzijn
voorhet ontstaanvaneenijstijd enditwordtverklaarduitdenieuwekijk diemen
ophetontstaanvanijstijden heeft.Menheeft nudeindrukdateenijstijd aanbreekt
wanneer desneeuwdiegedurende dewinter opland gevallenis,door devolgende
zomer heen blijft liggen. Sneeuwvelden glimmen en weerkaatsen de binnenkomendezonne-energie.Dat doetzelfs aleendun laagje.Het koeltdelucht erboven
af enalshettotindevolgendewinterblijft liggen,helpthet omtevoorkomen dat
desneeuwdiedannogvalt,gaatsmelten.Volgensdezegedachtengangmoeter,als
het warmte-evenwicht van de seizoenen geleidelijk naar de koelere zomers verschuift, een moment komen waarop de sneeuwval van één jaar de balans van
interglaciale-naarijstijd-condities laat overslaan.
Ditiseenextremeversievande 'snowblitz'-theorie,zoalsdiewordtgenoemd. Om
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realistischer te blijven: De sneeuwval van éénjaar die in devolgende zomer blijft
liggen, zou het gebied dat permanent door ijs en sneeuw bedekt is, over enige
tientallen kilometers in plaats van tientallen centimeters vanaf de gletsjers en
ijsvelden (in het bijzonder in het noordelijk halfrond) kunnen uitbreiden. Deze
uitbreiding zou dan gedurende een paar jaar kunnen worden vastgelegd voordat
weer een volgende stap vooruit zou worden gemaakt. Een dozijn van zulke
'snowblitzes' indeloopvan een eeuw endenieuweijstijd isingetreden!
Veranderingen in de andere richting, naar een warmer klimaat, zou net zulke
dramatische gevolgenkunnenhebben.Vantijd tottijdvermeldenverhalenoverde
groeivanhetbroeikaseffect dezorgvansommigewetenschappers datereen 'ijstijd'
vanuit Antarctica zou kunnen optreden. Het lijkt tegenstrijdig dat de verwarming
van de wereld een uitbreiding van Antarctisch ijs over de oceanen tot gevolg zou
hebben,maarhetzoukunnen gebeuren.Deredenhiervanisdatsommige ijsvelden
rondom Antarctica zich overde oceaanuitstrekken. Drijvende ijsvelden zijn geen
grootprobleem.Maaropsommigeplaatsenworden deijsvelden dieoverdebaaien
van het Antarctisch continent heensteken, van onderen door eilanden gedragen:
enormeijsmassa'sdiehelemaalnietdrijvenmaaroprotseilandenvastzitten,zoalshet
dakvaneengrotekathedraaldoorenormezuilenwordt ondersteund. Het gewicht
vandeijslaagophetvastelandzelf,datafloopt naardezee,belastdezevastliggende
veldenvanzeeijs enprobeert zevooruit tedrukken. Maar door dewrijving op de
eilandzuilen schuiven zemaar langzaam, stukje voor stukje, voorwaarts.
Wanneer de aarde warmer wordt, zoals nu misschien door het broeikas-effect,
zullenveelgletsjers overdehelewereld beetje bijbeetje smelten,maardeijskap op
het zuidpoolgebied wordt het laatst aangetast. Als er al iets gebeurt dan zou de
Antarctische ijskap eerst dikker kunnen worden, omdat een warmere wereld een
verhoogdeverdamping oplagerebreedtenmetzichmeebrengtendusmeer waterdampdieindeluchtbeschikbaarisomalssneeuwtevallenwaardeaardenog koud
is, dus bij de polen. In dezelfde tijd zullen de oppervlaktelagen van de oceanen
warmerwordenenuitzetten.Alshetijsoplagerebreedtensmelt,komtermeerwater
indezee;alsde zeewarmer wordt, zethet water dat erinzit,uit.Het totale effect
daarvanisdathetzeeniveauomhoogkomt(endezeeisinderdaadindeloopvande
twintigste eeuw over de helewereld gestegen).Wat betekent dit voor dievastliggendeijsveldenindeAntarctischebaaien?Alsdezeeomhooggaat,kandedrukvan
dezeijsveldenopdeondersteunendezuilenafnemen.Waterkandoordringentussen
het ijs en de rotssteunpunten -en onder zulke omstandigheden is water een goed
smeermiddel. Op een kritiek moment in de loop van die gestage stijging van de
zeespiegelverdwijnt dekrachtdiehetijstegenhoudt. Onderhetgewichtvanhetijs
vanhetAntarctischecontinentkanhetheleijsveldnaarvorenschietenwaarbijgrote
ijsbergen afbreken, het zeeniveau zalverder stijgen enhetijszal smelten.
Er zijn enigeaanwijzingen dateropnatuurlijke wijze zo'n soort ijsverplaatsing is
opgetreden gedurende het interglaciaal van ca. 125.000 jaar geleden. Er is een
mogelijkheid dat iets dergelijks door menselijke activiteiten zou kunnen worden
veroorzaakt alshet broeikaseffect zichverder ontwikkelt. De beidevoorbeelden deijsverplaatsing ende'snowblitz'-illustrerenhoe,speciaalophogerebreedtenvan
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beidehalfronden, deomstandigheden op aardealsreactieopkleine veranderingen
dramatischkunnenveranderenwanneereenlangzame,maargestadigerverandering
een bepaald kritisch omslagpunt bereikt heeft. Is dit te rijmen met het nogal
troostrijkeideeoverdestabiliteitvanhetaardseecosysteemdatdoorhetbegripGaia
wordt vertegenwoordigd?
7.7 Vaarwel Gaia?
De troost die vele mensen ontlenen aan het beeld van Gaia, die een welwillende
aardgodin zou zijn diehaar best doet om de aardse omstandigheden precies goed
voor demenstelatenzijn, berustinfeite op eenverkeerd begripvandeveronderstellingenwaarvanLovelockisuitgegaan.Zijnideeisdatdebiosfeereenzelfregulerend
systeem is dat het vermogen heeft om 'onze' planeet gezond te houden door een
besturingvanhetchemischenfysisch milieu.WanneerLovelockhetover 'zij'heeft
bedoelt hij daarnietmeedat Gaiaeenpersoonlijkheid zou zijn,netzomin alsdat,
inhetEngels,bijeenschiphetgevalis.MenkandemanierwaaropGaiakanoptreden
het best vergelijken met wat wij onbewust doen, zonder ons verstand daarbij te
gebruiken.
Indezecontextisdemanierwaaropwijonzelichaamstemperatuur minofmeer op
eenplezierige37°Chouden,hetaardigstevoorbeeld.Lovelockheefterplezierinom
te beschrijven hoe een combinatie van twee verschillende soorten van rillingen,
zweten,deproduktievanwarmtedoordeverbrandingvanvoedselendeaanpassing
vandebloedstromingdoordevatendichtbij hetoppervlakvanonslichaamervoor
zorgtdatdelichaamstemperatuurconstantblijft,ookalvarieertdebuitentemperatuur
van 0°C tot boven 37°C.Strikt genomen (en zoalshet blijkt, terecht) geldt deze
'constante' lichaams-temperatuur alleen maar voor de kern van een menselijk
wezen, de romp van het lichaam en het hoofd, waarin zich de vitale organen
bevinden.Dehuid,dehandenenvoetenmoetenzichmaarzogoedmogelijk ziente
redden over eenveelgrotere spreidingvan temperaturen. En dat gebeurt allemaal
vanzelf zonder datweerook maar eenmoment aanhoevente denken.
Lovelock zegt dat Gaia met net zo'n gemengde verzameling van mechanismen
werktomdetemperatuurvandeaarderuwwegstabieltehouden.Ikkiesmaartwee
voorbeelden.Toendeaardenogjongwasendezonkoelerdannu,wasdeatmosfeer
dikker enhet broeikaseffect sterker, zodat de oppervlaktetemperaturen nog hoog
genoegwarenvoorhetbestaanvanwaterenzoontwikkeldezichlevenindeplassen
van vloeibaar water. Toen de zon warmer werd, verbreidde het leven zich en
ontleende het koolstofdioxide aan de lucht. Het broeikaseffect nam af en de
aardtemperatuurbleefvrijwelgelijkzondertothetkookpuntvanwateroptelopen.
Thansiserminderkoolstofdioxideindeatmosfeer alstegenwichtvoordewarmere
zon. Als de zon nog warmer wordt dan is het mogelijk dat een toegenomen
biologische activiteit, speciaal in de oceanen, de verbreiding van wolken kan
versterken.Hetisbekenddatmicro-organismenindebovenstelagenvandeoceaan
dimethylsulfide(DMS)producerendatontsnaptnaardeatmosfeer.DMSindelucht
leidttothetontstaanvankleinedeeltjesdiedekerntjesofnuclei'zijnvoordevorming
vanwolkendruppels.Meerzonne-energiebetekentmeerDMSendatbetekentweer
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eengroterwolkendekenminderzonne-energiediedezeebereikt,eenstabiliserende,
negatieveterugkoppeling,precieshet omgekeerdevandesoortvanophol slaande
positieveterugkoppeling, dieinMahlman's griezeligescenariowerdvoorzien. En
datalleswordtgedaanzoalshetlichaamzichzelfwarmhoudt,zonderenigebewuste
gedachte. Zo kun je jezelf ook afvragen, als je net zo'n geest hebt als Lovelock,
waaromdeatmosfeervanonzeplaneetprecies21procentzuurstof zoubevattenen
niet15of30procent.Eeneenvoudigerekensomlostdezepuzzelop.De belangrijkstebron vande zuurstof in delucht, zegt Lovelock, ishet begravenvan een klein
gedeelte van de koolstof die ieder jaar door groene planten en algen (uit
koolstofdioxide) wordtgebonden.Alsalhetoorspronkelijke materiaalzouvergaan
danzou allekoolstof weerinkoolstofdioxide overgaan.Maar omdatiederjaar een
kleingedeeltevandeorganischekoolstof wordt begraven,blijft erzuurstof overin
de atmosfeer en dat bouwt zijn concentratie op naarmate de aeonen verstrijken.
Maar dat kan niet eindeloos doorgaan. Zuurstof is chemisch gesproken een zeer
gevaarlijk element.Het isalleenmaar omdatweerzo aangewend zijn,dathet ons
nietskanschelenomteademenineenatmosfeer die21procentzuurstof bevat.Als
het spul net zou zijn uitgevonden, zouden er allerlei veiligheidsvoorschriften aan
verbonden worden, en zo'n hoge concentratie (meer dan we nodig hebben om
prettig adem tehalen) zou zeker nietworden toegestaan.
De concentratie ligt inderdaad net op de voor leven veiligebovengrens. Zelfs een
kleinetoename-bijvoorbeeld tot23procent-zouzekertotgevolghebbendatdoor
bliksemveroorzaakte bosbranden zich snelzouden uitbreiden tot loeiende vlammenzeeëndiehetgrootstedeelvandetegenwoordigelandvegetatiezoudenverzwelgen, zoals Lovelock het uitdrukt, van de tropische regenwouden tot de arctische
toendra.
Wat zou hetgevolgdaarvanzijn? Wel,natuurlijk eenreductievandehoeveelheid
vrijezuurstof indelucht eneenverhogingvanhetgehalteaankoolstofdioxide!In
dezetijdvindenerinderdaadbosbrandenplaats,maarnietopzo'nallesverslindende
schaal. In feite net genoeg om tezorgen dat het zuurstofgehalte van de atmosfeer
onder dekritiekewaardeblijft enhetlevenophet aardoppervlak redelijk comfortabelkan doorgaan.
Er zijn meer voorbeelden, maar u hebt het nu wel begrepen. Gaia regelt de
omstandigheden automatisch en onbewust. 'Ze' zorgt niet speciaal voor ons. De
analogie van de temperatuur is vooral toepasselijk, want, net zo als het menselijk
lichaam,heeftGaiaookeenkern-indebreedtenvandetropenendesubtropen-waar
hetlevenzichvermenigvuldigt enwaardeconditiesinhoofdzaak dezelfde blijven,
zelfsinijstijden. Hetzijnalleendeextremiteiten -in 'haar'gevaldegematigdezones
endepolen- dieextremeveranderingen ondergaan.
De doemdenkers wijzen soms op de ozonlaag als de zwakste schakel in het
overlevingssysteemvanGaiaenzehebbentotopzekerehoogtegelijk.Maaralleen
tot op zekerehoogte.Alsdeheleozonlaagzou wordenweggenomen zou dat erg
slechtnieuwsvoor onszijn envoordemeestelevensvormen diehet aardoppervlak
bewonen.Maarhetlevenzounogindeoceanendoorgaanenopdenduurzou Gaia
zichherstellen.Zeheeft zichtenslotteinhetverledenvanvergelijkbare catastrofes
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hersteld,zoalsdegebeurtenissen,watdieookmogenzijngeweest,die65miljoenjaar
geledentotdedoodvandedinosaurussenhebben geleid.Wijmenendatheteen ramp
zou zijn als het mensdom van de aarde zou worden weggevaagd. Maar bekijk het
eens van de andere kant.Vandaag is de mensheid hard bezig om tropische wouden
te vernielen die de kern van Gaia vormen; we veranderen het klimaat door het
broeikaseffect; en we vernietigen ozon in grote hoeveelheden, ten minste boven
Antarctica. Deze gevolgen vormen samen een ramp voor de andere levensvormen
op aarde die even groot is als de uitroeiingen die 65 miljoen jaar geleden hebben
plaatsgevonden. Vanuit het 'gezichtspunt' van Gaia zou de vernietiging van de
mensheid wel eens een goed ding kunnen zijn.
Lovelock vatte zijn zienswijze heel rustig in Berlijn, bij een kopje koffie, voor me
samen.Hij zei:"D ehoudingvandemensenissomsdatGaiawelvooronszal zorgen.
Maar dat is een misverstand. Als het begrip alenige inhoud heeft, dan betekent het
dat Gaiavoor zichzelf zalzorgen. En de bestemanier voor haar/om dat te doen zou
wel eens kunnen zijn dat ze zich van ons zou ontdoen". Die gedachte is net zo
griezeligalsdiewaar Mahlman meevoor dedagkwam endieversterkt de conclusie,
die in het licht van de bewijzen die in 1987 boven Antarctica zijn verzameld al
onontkoombaar was,datvoor debeschermingvan deozonlaag detijdvan handelen
is gekomen.
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Hoofdstuk acht

8.1 Strategieënvoor actie
Tegen de herfst van 1987 was er geen reden meer om eraan te twijfelen dat het
probleem van de ozonuitputtingwezenlijk en urgent was en dat het grotendeels
door deuitstoot vanCFK'swasveroorzaakt.Halverwege dejarenzeventigwaren
demeestewetenschappers nogvoorzichtigwat betreft denoodzaak vanactie.Een
verbod vanhetniet-noodzakelijke gebruik in spuitbussen leekeenpassend, voorzichtigantwoord opdevragendiedoorRowland enMolinaoverdenoodzaak van
actiewaren gesteld -per definitie zou het stoppen met niet noodzakelijke uitstoot
nietalteveellastveroorzaken.Maarheelweinigmensendrongenaanopeenvolledig
verbod van dezeprodukten, omdat ernog geen directe schade aan het milieu was
geconstateerd.Maartoendieconstateringerwelwas,reageerdenveelwetenschappers onmiddellijk enbegrijpelijk, met oproepen tot eendrastischer actie.
In éénvan eenreeksinterviews diedoor het tijdschrift Omni werden gemaakt net
voor hetAirborne Antarctic Ozone Experiment, endiewerden gepubliceerd toen
de onderzoekers nog in Punta Arenas waren, zei Jim Anderson van Harvard
University (éénvandewetenschappers dieeenexperiment aanboordvande ER-2
onder zijn hoede had) "dat hij was geschokt over de manier waarop de politieke
wereldopditalleshadgereageerd",enhijhekeldedepoliticiomdatzegeenaandacht
aan het probleem hadden besteed voordat het gat was ontdekt en vervolgens in
completepaniekrondrendennadathetgatwasgevonden.Terugverwijzendnaarde
uitsprakendieindedebattenvandejarenzeventigwarengedaan,toendeindustrie
had betoogd dat het aan de wetenschappers was om te bewijzen dat de CFK's
schadelijkwaren,zeihijverder: "Alslidvandemensheidishetmijnstelligemening
dat chemische stoffen schuldig zijn totdat hun onschuld isbewezen". Het ginger
uiteraard om, dat alles wat op het milieu wordt losgelaten, zou moeten worden
onderworpenaandezelfdestrengeeisen,maardanopmilieugebied,alswaaraanalle
nieuwe geneesmiddelen worden getoetst voordat ze op de bevolking worden
toegepast. We zullen er zeker van moeten zijn dat deze milieu 'middelen' geen
verkeerde effecten op Gaia hebben
In dezelfde reeksvaninterviews gafBobWatson zijn mening: "Alswevinden dat
deozoninhetZuidpoolgebied aanhetafnemen isendatdieafname eenvoorloper
isvan het ozonverval in de wereld, dan zullen we een manier moeten vinden om
onmiddellijk vandeCFK's aftekomen endat betreft alhun toepassingen behalve
demeestessentiële,zoalskoeling".EnindeObserver van6septemberwashetJoe
Farman, de wetenschapper die het gat boven Antarctica had gevonden, die boos
reageerde op detoon vaneenperscommuniqué datwasuitgegeven samenmet een
officieel UK-rapport over de ozonlaag, dat mede door hem was opgesteld. Dat
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communiqué, dat door hetministerie vanMilieu was opgesteld zonder daarbij de
auteurs van het rapport te raadplegen, had gesuggereerd dat de CFK's niet zo'n
ernstigprobleemwarenendatwasdeaanleidingtoteenkopboveneenkrantenverslag
overhetrapport,waarinstond:"Spuitbussendoennietveelkwaadaandeozonlaag".
InzijnreactieweesFarmaneropdaterinhetrapportnietsvandienaardtelezenwas
endat erjuistinwerd geconcludeerd dat deozonuitputting indeloopvan twintig
tot dertig jaar 'aanzienlijk' zou zijn. Maar in ieder geval -aldus Farman in de
Observer- washet rapport alweer achterhaald door nieuwebewijzen, waaronder
hetrecenteonderzoekinAntarctica,enhijriepoptoteenzosnelmogelijkereductie
van de CFK-uitstoot met 85procent"".Mijn eigen exemplaar van het rapport was
toen aldoorgegeven aaneencollegaindeVerenigdeStaten.Tweedagennadat het
commentaar van Farman in de Observer was verschenen, probeerde ik bij de
uitgevers van het rapport, H.M. Stationery Office, nog een tweede exemplaar te
bemachtigen. Het was uitverkocht. Het bleek dus dat het Britse publiek meer
belangstellinghadvoorenbezorgdwasoverhetprobleemvanhetozonverval,dan
zijn eigen regering.
DitallesgingvoorafaandeontijdigeMontreal-conferentie,maartoenhetseptember
1987 werd, was het met de wetenschappelijke inbreng bij de besprekingen die
uitliepen op deinternationale overeenkomst over CFK-uitstoot,praktisch afgelopen. Toen waren de discussies geheel in handen van de politici en wat er uit die
conferentie tevoorschijnkwam was,hoeweltenminsteeenstapindegoederichting
(nouja,bijna,eencynischecommentatornoemdeheteen'pasje'),eenmeesterwerk
van onduidelijkheid en compromissen, zo vol achterdeurtjes dat het moeilijk te
schattenwaswat voor effect het op delangeduur zou hebben.
WemoetenterugnaardehondsdagenvanhetCarter-regime inWashington omte
begrijpen hoe zo'n achterhaalde overeenkomst juist tot stand kon komen op het
momentdatdewetenschappers alhetbewijsmateriaal hadden bekekenen afgewogen, en toen hadden besloten dat een grootscheepse vermindering van de CFKproduktie noodzakelijk was.
8.2 Het broddelwerk van Montreal
LaatindejarenzeventigleekheteropdatmenhetCFK-probleem onder controle
had.DewetgevingindeVerenigdeStatenhadhetgebruikvanspuitbussen drastisch
beperktenerwaseenvrijwilligeovereenkomstindeEuropeseGemeenschap omhet
gebruikvanspuitbussen met30procentvanaf het 1976-niveauomlaagte brengen.
De uitstoot van CFK's naar de atmosfeer nam af -landen die aan de Chemical
Manufacturers Association rapporteren (vrijwel de hele technisch ontwikkelde

* N i e t alle kranten w a r e n in die val gelopen. D e G u a r d i a n van 7 augustus bracht zijn verslag
onder de k o p "Wetenschappers geven de aerosolen de schuld van het ozongat" (zij bedoelden
spuitbussen, natuurlijk). U i t de m o n d van Farman, het voorbeeld van een voorzichtige en
nuchtere wetenschapper, w e r d opgetekend: "We zullen behoorlijk snel met 85 procent omlaag
moeten".
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wereldbehalvedeSovjet-Unie),vertoondentussen 1974en1982eenterugloopvan
26procentindeproduktievanF-11enF-12.Maarandergebruikbleeftoenemenen
milieumensen probeerden aan het eind van dejaren zeventig een actie op gang te
brengen diemoestvoorkomen dathierdoorweeralleswerd teniet gedaanwat met
debeperkingvanspuitbusuitstoot wasbereikt.Inoktober 1980steldedeEPA een
voorstelopomdeproduktievanCFK'sindeVerenigdeStatenopdetoenaanwezige
niveaustebevriezen.Maartengevolgevanderegeringswisselingin1981kwamdaar
toennietsvan.Inapril1980hadhetUnitedNationsEnvironmentProgram (UNEP)
eenberoep opderegeringen gedaan omhetnationaalgebruik endeproduktie van
CFK's teverlagen.Naar dit beroep werd niet geluisterd, maar in mei 1981bracht
UNEPeengroepvanjuridischeentechnischeexpertsbijeenmetdeopdrachtomeen
overeenkomstvoordebeschermingvandeozonlaagoptestellen.Werkendmetde
voorzulkecommissiesgebruikelijkesnelheidleiddedittochtotdeWeenseConventie,dieinmaart 1985door twintiglandenwerd getekend. (Het-artikelvan Farman
waarinhij deontdekkingvanhetozongatmeldde,wastoennogbijNature enzou
pastweemaanden daarna indruk verschijnen).
Indeconventiedielaternogdooranderelandenwerd getekend,stondfeitelijk niet
veel,alleenmaareenpaaralgemeenheden.Maardiewarenzeergoed geformuleerd.
In eenentwintig artikelen werd uitvoerig uiteengezet dat staten de verplichting
hadden omdieactiviteitenindehand tehouden die "ongunstige gevolgen hebben
of kunnen hebben" op de ozonlaag en datzij behoorden samen te werken bij het
wetenschappelijk onderzoeknaardeproblemendiewaarschijnlijk door produkten
zoals CFK's worden veroorzaakt. In twee technische bijlagen werd uiteengezet
welke soort van onderzoek en informatie nodig zou zijn; een van de weinige
onmiddellijk tastbarevoordelen was datdeSovjet-Unie voor het eerst cijfers over
CFK-produktie bekend maakte.
Ondertussen werd erdoor twee groepenvanlanden steedssterker op actieaangedrongen:Zweden,Noorwegen enFinland drongensamenaanopalgemene beperking van CFK's en de Verenigde Staten, Canada en Zwitserland voerden een
gezamenlijkeactieomtotuitbanningvanelkspuitbusgebruiktekomen(deZwitsers
werdenindejarentachtigsteedsbezorgder omdatmetingenvanaf degrondwezen
op een verdunning van de ozonlaag boven hun land). Onder de paraplu van de
UNEP gingin 1986hetwerkvancommissiesenoverleggroepen door totin 1987.
Aandewetenschappelijke kantliependezeuitop deconferentie vanWürzburg in
april1987.Uitdecomputermodellen dieopdieconferentiewerdenbehandeld,kon
worden afgeleid dat tegen het jaar 2050 over de hele wereld een gemiddelde
ozonreductie van minder dan 2 procent zou optreden, wanneer de uitstoot van
chloor- enbroomhoudende verbindingen opdevoor 1990verwachteniveaus zou
wordengehandhaafd.Uiteraardzijndezevoorspellingennuinschrilletegenstelling
metdefeitelijkemetingendiedoorHeathenAngellzijnverrichtenzegaanvolledig
voorbij aan het Antarctische gat. Maar ze waren wel de uitgangspunten voor de
politieke besprekingen.
Veelminder aandachtwerdbesteedaandevoorspellingen dieop eenheelander en
insommige opzichten veelrealistischer scenariowaren gebaseerd. In 1987schatte
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mendat eenkwartvanalleCFK's door ontwikkelingslanden werd geproduceerd.
De modelspecialisten in Würzburg maakten eerst een optimistische calculatie.
Indien deze produktie van de ontwikkelingslanden met 2,5 procent per jaar zou
toenemen,terwijl detechnisch ontwikkeldewereld zijnproduktie totdehelft zou
terugbrengen, zou in2060intotaaldezelfde hoeveelheid CFK's worden geproduceerdenhetozonvervalzoudan6procentbedragen.Alseenrealistischergeval(hun
eigen woordkeus) behandelde men een wereld waarin slechts 80procent van de
geïndustrialiseerde landenzou zijn overeengekomen omdeproduktievanF-l1 en
F-12 op de niveaus van 1986 te bevriezen, terwijl in de rest van de wereld een
onbeperkte toename zou optreden.Voor2060zou ditleidentot eenverliesvan16
procent van de ozonlaag. Al deze berekeningen zijn uitgevoerd met
computermodellen diealof nietnauwkeurige uitbeeldingen van de werkelijkheid
zijn,maar geenenkelmodelhield rekeningmethetoptredenvanniet-lineariteiten
of vanheterogene chemische processen.
Het politieke debat dat tegen het voorjaar van 1987op gangkwam en dat op een
scheldpartij begontelijken, scheenzichvandezetamelijk sombere voorspellingen
niet veel aan te trekken -hoewel de Verenigde Staten, in de persoon van Richard
Benedick, eenDeputy Assistant Secretary of the environment, tegen Engeland en
Frankrijkuitvoeromdatze"meergeïnteresseerdwareninvoordeelopkortetermijn
daninbeschermingvanhetmilieuvoordetoekomstigegeneraties" (NewScientist,
5maart 1987,p.17).TegendietijdliependeVerenigdeStaten,metnamehet enorme
bedrijf Du Pont,voorop indeontwikkelingvanCFK vervangende stoffen. Dientengevolgeluiddedetegenbeschuldiging dat aldiezorg omhet milieu alleenmaar
eenrookgordijn was endatAmerikainfeite eenverbod vanCFK's wilde om met
dievervangende middelen devolledige markt te kunnen veroveren. Maar binnen
Europa werd Engeland steeds meer verweten dat het niet met de rest van de
gemeenschapwensteoptetrekken.Bijdeonderhandelingendiemoestenleidentot
de vaststelling van een protocol voor de beperking van CFK-uitstoot, onder de
Weense Conventie, wilde de Europese Gemeenschap met één stem spreken, en
verschillendelandenvandeEuropese Gemeenschap gavenhun ergernis tekennen
over de Engelse weigering om ook maar enige verlaging te sanctioneren. Eerst
moesten deEuropese landenonderlingtot eencompromis zientekomen voordat
hun vertegenwoordigers aan de UNEP-bijeenkomsten konden deelnemen, waar
dat compromis weer een uitgangspunt moest leveren voor de onderhandelingen
oververdere compromissen met anderelanden,waaronder deVerenigde Staten.
Toen de ondertekenaars van de Weense Conventie in begin mei 1987te Genève
bijeenkwamen om eenontwerp-protocol optestellen zagendevooruitzichten op
een doeltreffende slotovereenkomst er nog slecht uit. Engeland bood nog steeds
weerstand en hield daarmee ook de Europese Gemeenschap tegen (die in de
onderhandelingen twaalf stemmen kan uitbrengen, maar diemet éénmening naar
vorenwilkomen).LandenalsIndia,Zuid-Korea enChinanamenhelemaalnietaan
debijeenkomst deel.En het compromis waar debetrokken landen zo langzamerhand opaangingen,waseenslapgevalwaarinvoorzienwerd ineen omlaagbrengen
vandeCFK-produktieintweestappenvanafdeniveausvan1986endanalleennog
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maar wanneer genoeg landen het protocol zouden ondertekenen. De Europese
Gemeenschaphadbezwaartegendetweedestapenstemdevooreenenkelereductie
van20procentvanaf deniveausvan1986(terwijleenreductievan85procent nodig
isomalleenmaartevoorkomen datdeconcentratievanCFK'sindeatmosfeer nog
zaltoenemen).Hetzagertweemaandenlangnaaruitdatditderotszouzijnwaarop
deovereenkomst zouvastlopen;maar injuliveranderde Engeland plotseling haar
houding engafhaar steun aandetweederondevanreducties ensteldedaarmee de
Europese Gemeenschap instaat om zichdaar ook achter tescharen.
Die verandering van het Engelse standpunt werd toentertijd voorgesteld als een
overwinningvoordejongemilieuministerWilliamWaldegrave,vanwiebekendwas
dathijpersoonlijkbezorgdwasoverdebedreigingvoordeozonlaag.Meercynische
beoordelaars zijnvan mening datdeVerenigde Staten enDuitsland Engeland met
zware machtsmiddelen in beweging hadden gebracht, en dat de Engelse regering
besefte daterwelietsmoestworden gedaanaanhaarimago.Datslechteimagowas
te wijten aan een vreselijke staat van dienst op milieugebied, zoals zure regen.
BovendienbeseftendeEngelsendathetvrijwelnietszoukostenomhetgebruikvan
CFK's tebeperken, terwijl het omlaagbrengen vandeuitstoot van zwaveldioxide
doorcentralesmiljardenzoukosten.Ennudeverkiezingscampagneaandegangwas
zou wat goeiemilieupubliciteittoch ook geenkwaad kunnen, nietwaar?
Watdanookderedenenmochtenzijngeweest,deelsdankzij deBritse ommezwaai
waserechtgoedehoopbijdeonderhandelingsdelegatiesvandedrieëndertiglanden
dieopweggingennaarMontreal om daar op 8september 1987aaneenrondevan
besprekingentebeginnenwaareenbeperkingvandeCFK-uitstoot moest worden
overeengekomen.Zoalsbekendvlogenopdatzelfdemomentdeonderzoekingsteams
vanuitPuntaArenashetzuidpoolgebied binnen.Naalleuitstelentegenslagdieaan
de Montreal-conferentie voorafgingen is het totaal onbegrijpelijk voor de nietingewijdedatdeconferentienieteenpaarwekenofmaandenwerduitgesteld zodat
ook metdenieuwebevindingen rekeningzoukunnenworden gehouden.Al bijna
evenonbegrijpelijkwarendeopmerkingenvanDonaldHodelSecretaryvandeU.S.
Department of the Interior, diein de eerste week van september werden bekend
gemaakt toen de Montreal-besprekingen net zouden beginnen. Hij zei dat de
regering eerder deAmerikanen zou aanmoedigen om "hoeden en zonnebrillen te
dragenenzonnecrèmetegebruiken" dandatmendeindustriezoudwingenomover
tegaanopvervangingsmiddelenvoordeCFK's.Hetisdatsoortopmerkingvanzo'n
soortpoliticusdiejebijnatotdeverdenkingbrengtdaterbepaaldedeelnemerswaren
die er in september 1987 plotseling opuit waren er een krachteloze Montrealovereenkomst doorheen te jagen, voordat de nieuwe gegevens uit Punta Arenas
zouden binnenkomen entotscherperebeperkingen zouden dwingen.
Het hoeft nauwelijks teworden gezegd dat ernog heelwat hindernissen moesten
wordengenomenvoordatmenhetinMontrealoverhetverdrageenswasgeworden.
Ikzaludedetailsbesparen.Waarmenhettenslotteovereenswerdenwatdoorde
vertegenwoordigersvanzevenentwintiglandenwerdondertekendop16september
(preciestweewekenvoordatBobWatsonenzijncollega'smethuneersteresultaten
vanhetAirborne Experiment kwamen)voorzagogenschijnlijk ineenreductievan
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50procentindeuitstoothoeveelheid aanCFK's,uitgaandevandeniveausvan1986
(nietalleenF-11enF-12maar ookF-113,F-114enF-115).Datzagerdus goeduit
indeeersteverslagenvandeovereenkomst. Enhetgebruikvanhalonendieveelin
blusapparaten worden toegepast, moet binnen vierjaar nadat de overeenkomst in
1989vankrachtgewordenis,aanhetbereiktemaximumwordengebonden.Datwas
allemaalgoednieuws.Maaralsmendekleinelettertjes goedbekeek,danbleefernog
heelwat tewensen over.Indeeersteplaatsmoeten debeperkingen indrie stappen
wordengerealiseerd.In1990moethetverbruikvanCFK'sdoordeondertekenende
landenopdeniveausvan1986wordenbeperkt.In1994zalhetverdermet20procent
worden teruggebracht, ennoglater(misschientegen 1999)zalernogweereens30
procent van de getallen voor 1986 worden afgedaan. Maar volgens een van de
compromissen diein Montreal werden gesloten mag deproduktie van CFK's in
1990tot 110procentvande1986niveauszijn gestegen,gevolgddoor eendalingtot
90procent van die niveaus tegen 1994 en tot 65procent tegen 1999. Deze extra
produktie isvoor export naar de ontwikkelingslanden, blijkbaar om debouw van
eigen CFK-fabrieken aldaar te ontmoedigen, want dat zou het probleem maar
verergeren.
Hetverdragtreedtop 1 januari 1989inwerking,aannemende dattegendietijd ten
minsteelflandenwaaringezamenlijktenminstetweederdevanhet wereldverbruik
van CFK's plaatsvindt, de overeenkomst zullen hebben bekrachtigd (als het u nu
allemaalnietmeerzoduidelijkiskuntudeschulddaarvanaanRonaldReagangeven;
ineenommezwaaidienetzomerkwaardigisalsdievanEngeland,eistedeVerenigde
StatenplotselingbijdevoorbereidingvanMontreal datdelandendie verantwoordelijkwarenvoor 90procentvandeuitstoothetverdragmoestenhebben getekend
voordat het van kracht zou worden; die twee derde is weer een compromis). De
werkelijkverbazingwekkendeprestatieisdatzoveellandenheteenskondenworden
over een internationaal verdrag ter bescherming van het milieu -een historisch
novumwaarMostafa Tolba,executivedirectorvanUNEP,terechttrots opis. Om
metDr.Johnson tespreken: "Het mirakelisnietdathet eengoedverdragis,maar
dat het er is".De tragedie is dat de verwachtingen die we van het internationale
politiekeproceshebben zolaagzijn datzo'n zwakke overeenkomst alseentriomf
wordtbeschouwd,zoalseenhondjedatopz'nachterpotenloopt.Maareristochéén
straaltjehoopendatisdathetverdragvoorzietineenperiodiekeherwaarderingvan
desituatie inhet lichtvannieuwe wetenschappelijke feiten. Dit zal waarschijnlijk
voor het eerst plaatsvinden in 1990 (hoewel Tolba het recht heeft om een
spoedbijeenkomst voor deherwaardering bijeen teroepen wanneer nieuwe feiten
daaraanleidingtoegeven;hetzouzekerterechtzijnalshijdatdeedzodradegegevens
vanhetAirborne Experiment officieel inapril 1988zullenzijn gepubliceerd).Men
kanzichmoeilijkindenkendatzo'nbijeenkomst devoorwaardenvandeMontrealovereenkomst niet aanmerkelijk zou aanscherpen. Maar wie er toezicht moet
houden op de uitvoering van de overeenkomst, zelfs in zijn huidige vorm, en de
mogelijke overtreders ter verantwoording moet roepen, is nog niet duidelijk.
Onderwijl blijvenCFK'sdeluchtinstromenendevernietigingvanozongaatvoort.
Kan er ook ietsinhetmeerpersoonlijke vlakworden gedaan?
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8.3 CFK's vandaag
Volgens het beginsel 'ken je vijand' is het eerste wat er nu gedaan moet worden:
nagaanwaarvandaagdeCFK'shetmeestewordengebruikt.HoeweldeVerenigde
Staten,CanadaenZwedendemeestetoepassingenvanCFK'sinspuitbussenhadden
verboden,maaktedezetoepassinginhetmiddenvandejarentachtignogeenderde
vanhetwereldgebruikvanF-llenF-12uit,tenminstewatdelandenbetreftdieaan
de Chemical Manufacturers Association rapporteren, en die vertegenwoordigen
ongeveer85procentvandegeschattewereldproduktie.SamenzijndezetweeCFK's
verantwoordelijk voor 70 procent van alle uitstoot en dan komt er nog eens 12
procent(endatneemtsneltoe)vanF-l13bijdatalomwordt gebruiktalsoplosmiddel voor de ontluikende microchip-industrieën van landen als Zuid-Korea. F-12
wordt in grote hoeveelheden in de Verenigde Staten en Japan gebruikt, als
procesvloeistof inair-conditioners vanauto'sendebelangrijkste toepassingvanF11ligttegenwoordig indeproduktie vanschuim.
'
Verbazend grotehoeveelhedenF-12gaanbijdeairconditionersvanauto'sverloren.
In 1985produceerde deVerenigdeStaten 150.000ton aanF-12,waarvaneenderde
voordezesystemenwerdgebruikt.Dertigprocentvandevloeistofindezesystemen
gaatverlorendoor'routinelekkages'endehelftontsnapttijdens onderhoudsbeurten.
De restkomt vrij alsdeeenheden ten slotteworden gesloopt.
ZowelF-l1 alsF-12wordeninkoelkasten gebruiktenbehorendaarinookveiligte
zijn opgesloten engeenproblemen teveroorzaken. Maar ook deze eenheden gaan
aanhet eindvanhun nuttigelevennaar desloop (ofwanneer zedeeigenarengaan
vervelen endieeenander model aanschaffen) endankomen de CFK's dus vrij.
HoeweldebelletjesinuwstyrofoambekerofhamburgerbakjeookuitF-11kunnen
bestaanisdatopgeslotengasgeenbelangrijkgevaarvoordeozonlaag,wantdaarvan
ontsnapt maar heel weinig. Wat wel een probleem is, is de hoeveelheid F-11 die
ontsnapttijdensdeproduktievanschuimplastic.DatverbruikvanCFK'sneemtsnel
toe. De helft van de 83.000 ton aan F-ll die in de latejaren tachtig elkjaar in de
Verenigde Statenwordt geproduceerd, wordt verwerkt bij deproduktievan stijve
schuimplasticplatenenverpakkingen(samenmet11procentvandeF-12produktie)
en in Engeland verwachten de producenten van de zogenaamde geëxpandeerde
plastics eentoenamevan 10procent in1987.
Zoalsdezevoorbeeldenlatenzienzijnerenormemogelijkheden omdehoeveelheid
CFK'sdieindeatmosfeerterechtkomenteverkleineneenvoudigdoordebestaande
gebruiksmethoden efficiënter te maken. Dat betekent beheersing van de uitstoot
doorfabrieken dieschuimplasticmaken, eenbetere afdichting van airconditioners
enrecyclingvanCFK'swanneereenhedenwordengesloopt.Helaaskunnen CFK's
zogoedkoopwordengemaaktdaterinhetverledengeenenkeleaanleidingwasom
deze technieken te ontwikkelen. Een voor de hand liggende manier om zo'n
aanleiding te creëren is om belasting op CFK's te heffen; dat zou nog een tweede
voordeel hebben wanneer het zoverkregen geld aande ontwikkelingvan vervangende chemicaliën zou worden uitgegeven.
Eenpaartotaalcijfers (ontleend aandepublikatie 'IntotheVoid?'vandeFriendsof
the Earth, maar oorspronkelijk afkomstig van de Chemical Manufacturers
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Association)kunneneenbeeldgevenvandebelastingvandeatmosfeerdoorCFK's.
In totaal werd in 1985 meer dan 700.000 ton aan F-ll en F-12 losgelaten in de
atmosfeer. Op dat tijdstip had de totale geproduceerde maar nog niet losgelaten
hoeveelheid('geborgen'inschuim,koelkastenenairconditioners)ongeveer1.600.000
tonbereikt,ruimtweemaaldejaarlijkseuitstoot.BinnendeEuropeseGemeenschap
werdenin1985370.576tonaanCFK'sgeproduceerd.Jaarlijkszounogdehelftmeer
kunnenwordengeproduceerdzonderdatereenextrafabriekzouhoeventeworden
gebouwd -eenredenwaaromsommigeledenvandeEuropese Gemeenschap erzo
opwarengebrand daternogeentoenamevandeproduktie bovende 1986niveaus
zou worden toegelaten om de export naar andere delenvan dewereld mogelijk te
maken.Tweederdevandezeproduktiewerdin1985binnendeEuropese Gemeenschapverkocht,derestwerdgeëxporteerd.Invergelijkingmetdesnelheidwaarmee
deVerenigdeStatenindejarenzeventighebben gehandeldishetwelopvallend dat
129.641ton,bijna35procent,inspuitbussenging.Hierisnogeenterreinwaartegen
geringekostenenzonderiemandschadetedoen,onmiddellijk endoeltreffend actie
kanworden ondernomen.
NeemtmendeEuropeseGemeenschapalseengeheeldanblijkthetjaarlijkse CFKverbruik op815gramperpersoonteliggen;indeVerenigdeStatenishet vergelijkbarecijfer900gramenindegehelewereldnet200gram.Daarligtvoordetoekomst
inderdaad de kern van het probleem. Naarmate andere landen zich economisch
verderontwikkelenzullenzeCFK'sintoenemendehoeveelhedenwillentoepassen.
Zozijn bijvoorbeeld IndiaenChina,methunenormemensenaantallen,druk bezig
metdeontwikkelingvanhunkoelkastenindustrie.Indepogingomdebehoefte aan
een'eerlijkaandeel'teerkennenbetogensommigemensendatdetechnisch ontwikkeldelandenhun hoofdelijk verbruik van CFK's moeten halveren,terwijl men de
ontwikkelingslanden moettoestaanhunverbruiktothetzelfdeniveauoptevoeren.
(De overeenkomst van Montreal gaat halverwege in die richting; ze verplicht de
ondertekenaars op den duur tot een verlaging van 50 procent, maar er is geen
zeggenschap over de snelheid waarmee de niet-ondertekenaars hun eigen CFKindustrieënontwikkelen.)Hetiszekerniet'eerlijk' dattotnutoemaareenkleindeel
vandewereldbevolkingdevoordelenvanCFK'sheeft genoten,maardooriedereen
een'eerlijkaandeel'tegunnenzaldeuitputtingvandeozonlaagnietkunnenworden
gestopt. Dat is alleen mogelijk bij een onmiddellijke en blijvende reductie van 85
procent. Endatzalniet gebeuren tenzij heelveelmensenveelmeerlawaai over dit
probleem gaanmaken.
8.4 Lokale tactieken
IndeMontreal-overeenkomst staatuitdrukkelijk datnietsdeondertekenaar weerhoudt desgewenst deverlagingvandeCFK-uitstoot verderdoor devoerendande
niveausdiedoor hetprotocol wordenvoorgeschreven.Voor deregeringvanwelk
land dan ook is de meest waarschijnlijke aanleiding tot zo'n actie de druk van de
publieke opinie die tot uitdrukking kan komen in aantallen stemmen, in lobbyactiviteit of, zoals in dejaren zeventigin deVerenigde Staten, doordat de mensen
weigerenprodukten tekopen die CFK's bevatten.
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Het ligt voor de hand om met de spuitbussen te beginnen. De ervaring in de
Verenigde Statenleert datlevenzonder deCFK-drijfgassen heelgoed mogelijkis,
enzoalsin 1986hetrapport 'Theskyisthelimit'vanhetWorldResources Institute
het heeft uitgedrukt: "Iedere dollar die nu aan CFK's in spuitbussen wordt
uitgegeven kan in de toekomst een dollar te weinig zijn voor veel belangrijker
zaken". Ieder land zou onmiddellijk het Amerikaanse voorbeeld moeten volgen
door allespuitbussenmetCFK'svaneenwaarschuwingtevoorzien envervolgens
hetgebruikvanCFK's alsdrijfgassen teverbieden.Onderwijl zijndeFriendsofthe
Earth graag bereid om u uit hun kantoor in Londen (26-28 Underwood Street,
LondonN I 7QT,UnitedKingdom)eengratispamflettoetesturenmeteenlijstvan
Produkten diehelemaal geenCFK's bevatten. Ook destichtingNatuur en Milieu,
Utrecht,endeverenigingMilieudefensie,Amsterdam, verstrekken dergelijkeinformatie. Hoe meermensenvanzulkelijsten gebruikmaken,hoe groter deeconomische druk zalworden op deproducenten om daar gevolg aan te geven en nieuwe
produkten op demarkt tebrengen.Nu deVerenigde Staten alvoor zijn gegaan,is
dat een volkomen pijnloze weg (maar laat men in de Verenigde Staten niet al te
zelfvoldaan worden:deVSproduceren nog steeds30procentvanhet wereldtotaal
met inbegrip van de CFK's die worden uitgevoerd om elders in de wereld in
spuitbussen teworden gebruikt).
Het is even belangrijk om waardering te tonen voor industrieën die in de goede
richting gaan, alskritiek tehebben op degenen die dat niet doen.McDonalds', de
'fast-food chain',heeft inseptember 1987,ten tijdevandeconferentie inMontreal
eenpublieksuccesjegeboekt,doorhetbesluitbekendtemakenomhunschuimplastic
verpakking, die met CFK's was gemaakt, ten minste in de Verenigde Staten, te
vervangen door schuimplastic dieernetzo uit ziet endiehetvoedselnetzo warm
houdt,maardiemeteenandergasisgemaakt.Dieveranderingmoestindeloopvan
achttien maanden tot stand worden gebracht maar geldt dan nog niet voor de
McDonald-restaurants buiten deVerenigde Staten. Misschien ishet inderdaad in
hoofdzaakeenpubliciteits-stuntmaarhetiszekereenstapindegoederichting.Van
de elektronica-industrie kondigde Digital Equipment Corporation van Andover,
Massachusetts en Salem, New Hampshire, in 1987 aan dat men al van een
schoonmaakproces met CFK's was overgeschakeld naar een op water gebaseerd
systeem. Over de bedreiging vande ozonlaag zeidewoordvoerder: "Wezijn van
meningdatdegevolgenvaneentezwakkereactieergerzijndandegevolgenvaneen
overmatige reactie".Waaromkunnen anderendatnietinzienenook zo handelen?
ZelfsbinnendeEuropeseGemeenschapwordthetscalavanreactiesgetypeerddoor
detegenstellingtussenhettrainerenvanEngeland endesituatieinWest-Duitsland
waarspuitbusfabrikanten alzijn overeengekomen hetgebruikvande schadelijkste
stoffen, devolledigegehalogeneerde CFK's in 1988met75procent enin 1989nog
eens met 10procent van de niveaus van 1987 omlaag te brengen. De oorzaak is
gewoondedrukvandepubliekemeningineenlandwaarmilieupolitiekmeetelten
de Groene Partij in deregeringvertegenwoordigd is.Spuitbussen die geen CFK's
bevatten,hebben inWest-Duitsland aleen etiket enhetis gebleken datdit deverkoop bevordert invergelijking met andere merken.
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Indelandenwaarhetprobleemwordt onderkend, verplaatsthetzwaartepunt van
de discussies over de beheersing ende beperking van CFK-emissies zichnaar het
overleg over deverschillende methoden om deproduktie te beperken, ennaar de
vraag of bijvoorbeeld belastingen of vergunningen doeltreffender zijn. Zou een
geleidelijke vermindering eerlijker (daar is dat woord weer) zijn tegenover de
producentendaneenplotselingebeperking?Enzovoorts.Datisalleenmaar tijdverspilling.Waarhetopaankomtisdatergehandeld enwelsnelgehandeldwordt. De
industrie zal altijd klagen dat er nog vijf jaar voor nodig is om alternatieven te
ontwikkelen. Dat heeft de industrie alsinds 1974 gezegd, terwijl men in stilte die
alternatieventochalontwikkelde,voorhetgevalderegeringtotactiezou besluiten.
Tweenieuwerapporten diena deMontreal-overeenkomst uitkwamen, illustreerden deze dubbelzinnige benadering. Kevin Fay, de directeur van de Alliance for
ResponsibleCFCPolicy,zeiinWashingtonD.C.: "Ditgaatveelverderdanwatwij
noodzakelijk achten" (nukuntuwelradenwatvoor eensoortorganisatiedatisen
wat zebedoelenmet 'responsible').Maaraandeanderekantkonuinde European
Chemical News van 19 oktober 1987 een verhaal lezen dat op de omslag werd
aangekondigdmetdekop'CFK-producentenkunnenmetvervangendeprodukten
aandetoenemendevraagvoldoen'.Indezeuitgavewerdverteldhoedeproducenten,
metinbegripvandetweereuzen,ICIinEngelandenDuPontindeVerenigdeStaten,
plannen hadden ontwikkeld omhunproduktie vanHCFK-22,eenverbinding die
veelmindergevaarvoordeozonlaagoplevertdanF-ll,F-12ofF-l13,uittebreiden.
Het verhaal ging verder met: "Du Pont heeft de mogelijkheden van HCFK-22
onderkend omalsvervangeroptetredenvoorkoeling,air-conditioning,drijfgas en
schuimproduktie".HetisduurderdanF-llenF-12,maarlaatniemanduwijsmaken
datvervangingsmiddelennietbestaan(overigenseindigdeditverhaalmetdeopmerking: "Anderevervangers diein aanmerking komen, zijn o.a. deHCFK 142-b en
HFK 152-a,die op het ogenblik beide worden geproduceerd"). Op de werkelijk
essentiëlegebiedenwaardeCFK'szonuttigzijngebleken(bijvoorbeeld dekoeling
in ziekenhuizen enhet schoonmaken van computerschakelingen) bestaan al goed
toepasbarevervangingsmiddelenendiewordenalvoordehandelgeproduceerd.Als
alle niet essentiële toepassingen van de gevaarlijke CFK's met één klap worden
verboden zou dat in feite niet meer dan een klein schokje voor een paar grote
bedrijven betekenen, heelwatkleinerdan deslagdiezeallemaal bijde beurskrach
van 1987 te verduren kregen. En dat zou de technisch ontwikkelde landen een
adempauze opleveren waarin ze de ontwikkelingslanden ervan zouden kunnen
overtuigen(metverwijzingnaarhuneigenreactieophetprobleem)daterwerkelijk
sprake is van een bedreiging van het wereldmilieu en waarbij men hun ook de
vervangendeprodukten zoukunnen aanbieden.Du PontenICIzoudendaar zelfs
nog geldmeekunnen verdienen.
8.5 Morgenishettelaat
Enlaatniemandzichnogwijsmaken dathetprobleemvandeozonuitputtingeréén
isvaneenverhoogdekansophuidkankervoormensenmeteenblankehuid.Datis
maareenondergeschiktaspectvandezaak.Ikhebdeomvangrijkegevolgenvoorhet
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klimaatenhetmilieualbesproken.AlsmenalleenalnaarhetAntarctischegatkijkt,
danzijndebiologensteedsmeerbezorgd overhetlotvandefytoplankton onderde
toenemende ultraviolette straling die daarhet oceaanoppervlak bereikt. Sayed ElSayed en zijn collega's van de Texas A&M University hebben ontdekt dat de
activiteit van fytoplankton sterk afneemt bij een toenemende blootstelling aan
ultraviolettestraling.Ennatuurlijkhoorikaliemandzeggen:"Alsjeéénfytoplankton
hebtgeziendanhebjezetochallemaalgezien?"Inwerkelijkheidisfytoplankton het
beginvandevoedselketenwaarvissen,schelpenenschaaldierenvanafhangen. Maar
wiekannou eigenlijk devissen (endepinguïns)iets schelen?Mijn oogvielop een
heel toepasselijke analogie in de Guardian van 27 november 1987: "Door de
uitroeiingvandetsetse-vlieg,deveroorzakervandeslaapziekte,zijnin Afrikaanse
landenmoerasgebiedentoegankelijkgewordenvoorontginningenvoordeveehouderij. Het wild dat immuun isvoor die ziekte -antilopen, zebra's, buffels en vele
andere-trekkenzichinsteedskleinerwordendegebiedenterug,terwijlhunvroegere
gebieden door overbegrazing endoor scherpehoeven insneltempo in woestijnen
veranderen". "Dit is een van de verschrikkelijkste dingen die ooit in Afrika zijn
gebeurd",zeiRaoul duToitvanZimbabwes Department of Park enWildlife. Een
ramp diezichontwikkelt inhethartvan Gaia,nietverwegindepoolgebieden, en
dat allemaal door een goed bedoelde poging om de tsetse-vlieg uit te roeien.
Niemand kan voorspellen wat de gevolgen van schade aan de fytoplankton in
Antarcticazullenzijn;maardiefytoplankton, aanhetbeginvandevoedselketen in
deoceanen,isvoor Gaiaveelbelangrijker dan dievliegen.
Degeschiedenisvanhetgatindeozonlaagenzijngevolgenvoordemensheidisnog
langnietafgesloten. Maarhetlijktpassend omtenminsteditverslagvanhetproces
te beëindigen met aanhalingen van twee van de belangrijkste deelnemers. Joe
Farman,diehetgatontdekte,schreefinzijnartikelvan12november 1987indeNew
Scientist: "Niemand heeft dit ozonverval voorspeld. De les is duidelijk: het bestaande beleid ten aanzien van de produktie van CFK's is op een verkeerde
veronderstelling gebaseerdendieisdatwedeprocessendiedeozonlaagbeheersen,
zouden begrijpen. De laatstepaar jaren hebben aangetoond datwe zeniet begrijpen".EnSherryRowlandweeserinzijntoespraakvan11maart1987teChapelHill
op dat "iedere overeenkomst die alleen maar betrekking zal hebben op NoordAmerika, West-Europa enJapan alsnelovervleugeld zal worden door het toenemend gebruik buiten deze gebieden. Als men zich inderdaad ten doel stelt te
voorkomen datdeconcentratievandeorganische chloorverbindingen indeatmosfeernoggroterwordt dandienualhetozongatbijdeZuidpoolheeft veroorzaakt,
dànzalhetbestaandeverbruik, zonder enigeuitzondering,met95procent omlaag
moeten worden gebracht".
FarmanwijsteropdatdeovereenkomstvanMontreal,alsdiealtotuitvoeringwordt
gebracht,onsvastlegtvoorhetjaar2020opeentoenamevanchloorinde stratosfeer
tot een niveau van driemaalhet huidige gehalte en tien maal de concentraties van
chloordieindestratosfeeraanwezigwarenvoordathetgebruikvanCFK'salgemeen
werd. Zelfs aannemende dat door een of ander wonder de uitstoot plotseling zou
ophouden,dankomtRowlandnogtotdeconclusiedatindekomendetwintigjaren
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deteruggangvan de ozon nog steeds sterker zalworden enwelvanwege de grote
levensduurvanCFK'sindeatmosfeer. Eenlevensduurvan120jaarbetekentdat90
procentvandeCFK-moleculendiezichin1987indeluchtbevinden,daarinhetjaar
2000nog aanwezig zullen zijn; in2100zalnog 39procent over zijn enzelfs nog7
procentin2300.De schadeaandeozonlaagdiewealhebben aangericht zalonsen
onzekinderen enkleinkinderen vergezellen, door de21etot inde23eeeuw.
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Wanneerwenu,inaugustus1991dejarenoverziendieverstrekenzijnnadat Gribbin
zijn verhandeling afsloot,kunnen we gelukkig constateren dat dat 'ene straaltje
hoop'datGribbintussendecompromissenvanMontrealkonontwaren,namelijk het
voorschriftvan eenperiodieke herwaardering,alsnogtot eenstevige ontwikkeling
heeftgeleid. In hetjaar1990heeft dewereld nietalleenbeslotentoteenbelangrijke
aanscherping van het CFK-uitbanningsprogramma, maar ook hebben de
geïndustrialiseerdelanden hun verantwoordelijkheid aanvaar^ om de ontwikkelingslanden te helpen bij het opzetten van een koel- en isolatieindustriedie geen
gevaarzal opleverenvoor dedampkring. De nieuwe overeenkomst van Londen is
injuni 1990wereldwijd ondertekend enhetisbelangrijk datookde vertegenwoordigersvan ChinaenIndia hebben toegezegddatzehunregeringenzullen adviseren
omdeovereenkomst teondertekenen (Herziening ProtocolvanMontreal,circulaire
VROM en UNEP-Report of the secondmeeting of the parties to the Montreal
Protocol).
Dat dewetenschappelijkeherwaardering directna Montreal zo krachtig isaangepakt isongetwijfeld tedanken aanderesultatenvan hetAntarcticAirborne Ozone
Experiment, dieaanallebetrokkenen hebben duidelijkgemaakt datdeozonafbraak
in de eersteplaats veroorzaakt wordt door chloor dat in de stratosfeer wordt
losgemaakt uit doordemensen gefabriceerdegassen, vooral de CFK's. Bovendien
vindt die ozonafbraak blijkbaar ookplaats inprocessen diegeheelonverwacht en
heftigkunnen optreden,zoalsdatsindshetbeginvandejaren tachtigbijdeZuidpool
wordt gedemonstreerd.
De aanvankelijk afwerende houding van deCFK-producerendeindustriezoalsdie
tijdens despuitbusoorlogtot uitdrukking wasgekomen, wasaleerderomgeslagen
naareenactievesteunvan deChemicalManufacturersAssociationaanhetgecoördineerd onderzoek, zoalsbijvoorbeeld hetAntarcticAirborne Ozone Experiment.
Nu isdusiedereenhet erovereensdat dereedsindelucht opgehooptehoeveelheid
CFK'sde'reguliere'afbraak vanozononvermijdelijk overeenlangtijdvak zaldoen
voortduren endatbovendien deCFK-concentratiealzogevaarlijkhoogisopgelopen
dat onverwachte calamiteitenzoalshet ozongat kunnen optreden.De uitstoot van
CFK's of liever gezegd, de uitstoot van potentiële leveranciersvan chloorin de
stratosfeermoetliefstonmiddellijk wordengestopt.Alsvervangersmogendanalleen
stoffen worden toegelaten die de ozonlaag niet in gevaar brengen en die ook
overigensonschadelijk zijn.
Zogingen in1987, inhetkader van dedoorMontreal voorgeschreven wetenschappelijke herwaardering(scientificassessment)deinternationalechemischeindustrieën
gezamenlijk aanhetwerkenstichttenindecemberhetPAFT(Program forAlternative
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Fluorocarbon Toxicity Testing). Dit programma bundelt en stroomlijnt al het
onderzoek aan mogelijke CFK-vervanger s (voorzover dat chloorfluorkoolwaterstoffen zijn), dat door 15 maatschappijen, in 8 landen van Europa,
Amerika en het Verre Oosten wordt verricht. Daar kwam eenjaar later nog de
AFEAS (Alternative FluorocarbonsEnvironmental AcceptabilityStudy) bijdiedoor
middel van sponsoringhet eigenonderzoek van deindustrieversterkt met dat van
universiteitenenandereonderzoeksinstellingen.Letwel:hetgaathierom'alternative
fluorocarbons' dat zijn geen CFK's maar wel HCFK's en HFK's. Zonder deze
gehalogeneerdekoolwaterstoffen blijkt het nogniettegaanalsmen onverminderd
wilblijven voldoen aandebehoefte aan 'veilige'koeling.Hierbij speeltookeenrol
datdevervaardigingvangehalogeneerdekoolwaterstoffen eengeïntegreerdonderdeel isvan de totale chemischeproduktie (zo isHCFK-22 ook grondstof voor de
produktie vanpolymeren). Maarwat de 'aanvaardbaarheid' betreft:hetisbekend
datdeC-Cl-endeC-F-verbindingen beideinhet infrarodedeelvan destralingin
het 'venster' (golflengten 800-1200 nm) actief zijn en hier komt dus ook het
broeikaseffect om dehoek kijken. En inderdaad,devraag zal dan meestalzijn: in
welke matezijnwebereidommet devervangende'fluorocarbons'debezwaren die
voor ons aanleiding zijn om de CFK's uit te bannen, toch, althans tijdelijk, te
aanvaarden? Aannemende dat eerstdegiftigheid,agressiviteiten brandbaarheid
worden onderzocht, gaathet vervolgens om het in de vervangende 'fluorocarbon'
aanwezige vermogen de ozonlaag aan te tasten en/of een bijdrage aan het
broeikaseffect te leveren. Een en ander in verhouding tot de bezwaren die de te
vervangen CFK in dit opzicht heeft. Als maatstaf neemt men daarbij CFK-1T
(CCI/). ZoheeftHCFK-22 (CHClF) eenODP (Ozone DepletionPotential) van
~ 0,05 en een HGWP (Halocarbon Global Warming Potential) van ~ 0,35. Dit
betekent dateenkilogramHCFK-22 hetvermogen heeftom~0,05 maalzoveelozon
.indestratosfeertevernietigenalseenkilogram CFK-11endatdeverhoudingtussen
debijdragentothetbroeikaseffect~0,35bedraagt.Aangezien HCFK-22 inderdaad
als vervanger van CFK-11 wordt aangeboden is het daarbij duidelijk dat het
vasthouden aan de technische voordelen van de (chloorjfluorkool-waterstoffen
betekent dat erhiernietvan eenonschadelijkemaarhoogstensvan eenaanvaardbarevervanger kan worden gesproken.Men zal dan ook nogmoeten kijken naar
mogelijke bijdragen van deze stof en zijn afbraakprodukten aan fotochemische
smog, troposferische ozon of andere hinder. Vandaar dus deze aanvaardbaarheidsstudies die moeten leiden tot uitspraken van de overheden op grond
waarvan de industrie vooruit kan met de voorbereiding en de uitvoering van de
CFK-vervanging. Benadrukt moet worden dathet ODP wel eenhandig,maarook
eenglobaalgetal is.Het geeft een ruwe indruk van de ozonafbrekende werking,
gemiddeld overdeaardeengemiddeld overdeseizoenen.Nog belangrijkerisdatde
ODP-waarde wordt afgeleid voor de evenwichtsconcentratie van de betreffende
stof, dusalsdeemissievan diestofgelijk isaanzijn afbraak.
Het istebegrijpendatbijdieaanvaardbaarheidsstudiesdeoverhedenallereerstnaar
de milieuaspectenkijken, dus naar de ODP's en deHGWP's en dat de industrie
daarbijvooralookdenadruk legtopderealiseerbaarheid, detechnischeaspectenen
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degevaren diebijfabricage,gebruik enonderhoud uitbrandbaarheid engiftigheid
kunnen voortvloeien.
Algemeen heerstnu bijdeoverheden de opvatting dat deindustrieals 'partof the
solution' enniet als'partoftheproblem' moet worden beschouwd.Men zoekt dus
samen naar oplossingen maar daar kunnen vervolgens de meningen alsnog over
verschillen vanwege die andere accenten die door overheid en industrie worden
gelegd. De beoordelingvanHCFK-22 isdaareenvoorbeeldvan endaarom zalhier
aanditgas, inverhouding totandere CFK-vervangers, wat meeraandacht worden
besteed.Voor een uitvoerige behandeling, ook van de halonen enandere stoffen,
wordt delezer verwezen naar 'ScientificAssessmentofStratosphericOzone:1989,
WMO Report no. 20,vol. I' endaarvan hoofdstuk 4dat gedeeltelijk steunt ophet
AFEAS-onderzoek.
HCFK-22 bezit een waterstofatoom, dit in tegenstelling tot een CFK, en wordt
daaromindetroposfeeraangetastdoorhethydroxyIradicaal(OH), deschoonmaker
van deatmosfeer. Dientengevolge zal de(gemiddelde)levensduur endaardoorook
dein detroposfeeropgehooptehoeveelheid HCFK-22 beperkt zijn in vergelijking
met bijv. CFK-11enzal ereenkleinergedeeltevan indestratosfeer terechtkomen
om daar onder invloed van kortgolvige UV-straling chlooraf te staan dat dan
vervolgensdeozonlaagzalaantasten.WehebbenalgeziendatdeODPvan HCFK22dan ook in debuurt van 0,05ligt.
Wezagen inhoofdstuk 8dat ditHCFK-22 alten tijdevan Montreal doorDu Pont
werdgeproduceerdennaarvorenwerdgeschovenalseengeschiktevervangende stof
voor koeling,air-conditioning, drijfgasenschuimproduktie. Du Pont had danook
het voornemen om HCFK-22 opgrote schaalte gaanproduceren. Op het eerste
gezicht lijkt dit opgrond van een ODP 0,05ook aangewezen. Maar een nadere
beschouwing van deze ODP leidt tochwel tot bezwaren.
In deeersteplaatsgaathetbijdeze ODP omdetotale, cumulatieve ozonafbraak die
het loslaten van een massaeenheid van respectievelijk HCFK-22 en CFK-11 tot
gevolg zal hebben. Maar het is het verschil in het verloop in de tijd van die
ozonafbraken waardoorindeeerstetientallenjaren nahet inzetten van HCFK-22
eenrelatieveozonafbraak ontstaatdieaanmerkelijk hogerligtdandie uiteindelijke,
cumulatieve waarde van « 0,05. Dat komt doordat de ozonafbraak al tijdens de
betrekkelijk kortelevensduur van eenHCFK-massaeenheid wordt voltooid terwijl
deozonafbraak doorde CFK-11massaeenheidnoghonderdenjaren doorgaat.De
verhouding tussendeopgetredenozonafbraken, derelatieve ozonafbraak, zal dus
geleidelijk afnemen tot de uiteindelijke ODP-waarde. Fig. 13 geeft de
injchakelverschijnselen weer wanneer men plotseling een bepaalde uitstoot van
CFK-11vervangt dooreengelijkeuitstootvan eenandere CFKofHCFK We zien
daardatderelatieveozonafbraak vooreenaantalgasseninderdaadveronderlimiet
kan liggen, maar nog wel aanzienlijk hoger dan wanneer tenslotte de
evenwichtstoestand zal zijn bereikt.
Voor de vervanging van CFK-11 door HCFK-22 betekent dit dat de daarbij
betrokken ozonafbraak indeeerstetientallenjarennogongeveer15% zalbedragen
enniet 5%zoalsde ODP~waarde suggereert.
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Fig. 13Berekende tijdsafhankelijke verandering ino z o n k o l o m afname, relatief ten opzichte
van CFK.-11, volgend op een stapsgewijze verandering in de emissie (berekend met het
L L N L , Lawrence Livermore National Laboratory 1-D model).
(Bron:WMO Globale Ozone Research and Monitoring Project -Report No. 20 "scientific
Assessment of Stratospheric Ozone: 1989")

In detweedeplaatsis erindelaatstejaren, naastdieODP-waarde, nogdat tweede
criteriumvan deHGWP-waarde bijgekomen. Daarbijgaathet dusomhet vermogenvan hetgasom deaardeteverwarmen doorhet tegenhouden van deinfrarode
uitstralingvan deaardenaarderuimte. Dat tegenhouden begintal, zodra hetgas
wordt losgelatenenzichindetroposfeerverspreidtendefig. 14laatdanookzien dat
detemperatuurverhoging naeenplotselingeemissieinderdaaddirectbegint.Voorde
HGWP-waarde gelden weer de totale gecumuleerde effecten, op de lange duur,
maar debeginwaarden zijn veelgroter. De HGWP-waarde van HCFK-22 ligtop
ongeveer0,34,maarderelatievebroeikaswerking ligtinhetbeginveelhogerenblijft
de eerste tienjaren zelfs boven de1.Dit komt doordatHCFK-22 een36% sterker
broeikasgas isdan CFK-11. Maar het wordt veel sneller afgebroken, zodat het
gecumuleerde effecttenslotteopeenHGWP-waarde van 0,34 uitkomt.
Met het oog op het broeikaseffect isHCFK-22, vooral op korte termijn, minder
aantrekkelijk; hier komt HCFK-123 veel beter uit de bus.HKF-134a iswat zijn
broeikaswerking betreft maar weinig gunstiger dan HCFK-22, maar het isals
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Fig. 14Berekende tijdsafhankelijke opwarming, relatief ten opzichte van C F K - 1 1 , volgend
o p een stapsgewijze verandering in de emissie (berekend met het D u p o n t 1-D model).
(Bron:WMO Globale Ozone Research and Monitoring Project - Report No. 20 "Scientific
Assessment of Stratospheric Ozone: 1989)

vervangervanCFK-12ookinditopzichteenbelangrijkeverbetering(zie Greenhouse
GasesandAerosols, 25April 1990).
Net zoalshetozonverlieswordt ookdedooreenbepaaldgasveroorzaakte verwarming berekend met behulp van computermodellen die defysische enchemische
processenindedampkring zogoedmogelijk nabootsen (behalve naarhetScientific
Assessment 1989verwijzen we hiervoor ook naarhet IPCC werkgroep I Rapport
van25april1990'GreenhousegasesandAerosols').Deprocessenindeatmosfeerzijn
ergingewikkeld ennognietvolledigbekend,daaromisdemodelleringdaarvanook
noggebrekkig. Daarbij komt nogdat deheterogene chemischeprocessen, zoalsdie
zich bijdepolen voordoen, nogniet indemodellering zijn betrokken endaaromis
de onzekerheid in de berekende waarden van zowel de ozonaantasting in de
stratosfeeralsvan de broeikaswerking en de mogelijke terugkoppelmechanismen
t.g.v.aerosolennoggroot. Endanworden bovendien demodelberekeningenper gas
uitgevoerd,uitgaandevan dehuidigesituatie.Op deze wijze worden interactiesen
dein detijd veranderende concentratiesin deatmosfeer niet in deze berekeningen
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betrokken. Die onzekerheid indeberekende waarden wordt wat minder wanneer
hetgaatomdeverhouding tussendezeeffecten-ennietmeeromdeabsolutewaarden
daarvan- zoalsdie wordt uitgedrukt in de ODP- en deHGWP-waarden, vooral
wanneer hetalleenoverdegehalogeneerdekoolwaterstoffen gaat. Dan zaleendeel
van desystematischefout indemodellen wegkunnen vallen. Uitdepublikaties van
deDu Pont-onderzoekers FisherenHales enenigeanderen inNature van 5 april
1990 blijkt dat de volgens een viertal modellen berekende levensduren van een
bepaaldgasdannogweimet eenfactor2kunnen verschillen.Datgeldtdanookvoor
de berekende waarden voor de ozonaantasting en de broeikaswerking, want die
worden inhogemate doordelevensduur van hetgasbepaald.
Om meerovereenstemming indeberekende waarden tebrengenpastM.J. Prather
(NASA) hierop een kunstgreep toe. Hij gaat uit van de levensduur van
methylchloroform (CH3CCl3), hetgaswaarover Gribbin alvertelde dathet indertijddoorde EPAalsvervanger vandeontvettingsvloeistofentevenssmogveroorzaker
trichlooretheenwasgepropageerdenwaarvan deconcentratie sindsdienmet ongeveer7procentperjaaristoegenomen.Dehoeveelheden enatmosferischelotgevallen
van dit,nualsozonaantaster beruchte,gaszijn relatiefgoedbekend enuit waarnemingen volgteenlevensduur van ca. 6,3jaar.Aannemende datelkvan demodellen
bijdeberekening van delevensduur van eengassteedseenbijdatmodel behorende
systematischefout maakt, kijkt menvervolgenshoedeverhouding istussende'ware'
levensduur (6,3jaren) van methylchloroform en diewelke het model voor ditgas
berekent. Met ditverhoudingsgetal corrigeertmen dandemet ditmodel berekende
levensduur van elk van deanderegassen. Inderdaad blijken deopgrondvan deze
gecorrigeerdelevensduren berekende ODP- enHGWP-waarden danvoordevier
doorFisher, Hales e.a.gebruikte modellen aardig dicht bij elkaar te liggen. Het
wMO 'ScientificAssessmentReport 1989'spreektover "reasonablyrobustparameters" enhet 'Overview ofAFEAS' (september1990)presenteertinfig. 15de ODP's
en HGWP's van de te vervangen CFK's en van de alspotentiële vervangers
onderzochteHCFK's enHFK's.De oppervlakten van decirkelsverhouden zichals
delevensduren van deverschillendestoffen.Defiguur suggereerteengrote verbeteringbijdevoorgesteldevervangingen, maar daarbijmoet steedsbedacht worden
dateraandeberekeningen tochnogveelontbreekt endathetgaatomdecumulatieve
effectenopde(zeer)langeduur endatdezaken er,vooralwatHCFK-22 betreft,de
eerstvolgendetiental(len)jaren minder rooskleurigvoorstaan.
Met dat al concluderende toponderzoekers Watson (NASA), Prather (NASA) en
Albritton (NOAA) innovember 1989dat: "Alletot nu toebeschikbare informatie
eropwijstdatdevoorgesteldevervangingsstoffen duidelijk veelbeterzijndandenu
gebruikte CFK'swat betreft de beschermingvan de ozonlaag. Ook de ODP's en
HGWP's zijn veel kleiner dan die van de CFK's en zullen vermoedelijk niet
bijdragen tot troposferische ozonvorming ofzure depositie. Het isdaarom wetenschappelijkverantwoord datdeindustriesnelovergaattotdeproduktie en verkoop
van deze stoffen".
Inderdaad, dat is het groene licht waar de industrie op aan heeft gedrongen.
Weliswaar voegen de drie onderzoekers daar nog aan toe dat er "een versneld
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onderzoekprogramma moet worden uitgevoerd om deaanvaardbaarheid van de
voorgesteldeHCFK'senHFK'svoorhetmilieutewaarborgen".Het isniethelemaal
duidelijk hoemen zichdat 'waarborgen(ensure)'moet voorstellenenofde NASAenNOAA-onderzoekers niettochweermorrelenaandat 'wetenschappelijkverantwoord'.MaardeAFEAS-sponsorshebben directgereageerdmeteen6miljoendollar
kostende voortzetting van het onderzoekprogramma.
Hoe danook,deUSAheeft beslotenomtochmaarmet dieaanvechtbare HCFK-22
inzeetegaan;hetzalvoorgebruik innieuwe installatiestot2020zijn toegestaanen
in oude installatiestot 2040 (RCC Koude & Luchtbehandeling, augustus1990).
Verderismen ervanovertuigd dat "doorbetertedoenwatnualgedaanwordt ",dus
beter ontwerpen van installaties; zorgvuldiger produktie, onderhoud, opvang en
regeling, altussende30 en 50procent reductievan het CFK-gebruik kan worden
verkregen (Vermeulen, Koeltechniek,november 1988). DeAmerikaanse producent
Du Pont heeft aleenruime ervaringmet HCFK-22 enmen isvan mening dat een
tevroegtijdigeuitbanning van ditgasdevolgende overgangnaarminder aanvechtbarevervangers,zoalsHCFK-123 enHFK-134a, ingevaarzou brengenmet name
indenieuwe industrialiserendelanden,waarmen nualopflinke schaalbegonnenis
mvt deproduktie van detraditionele,engoedkopere, CFK's. Daarbij komt nogdat
het nu alenigejaren lopendePAFT-onderzoek naardegiftigheid van HCFK-123
(vervangervan CFK-11)envanHFK-134a(vervangervan CFK-12)nognietgeheel
isafgesloten,hoewelderesultatentotnutoegunstigzijn(Informatiemap van AFEAS
enPAFT bijdevergaderinginLonden op27-29juni 1990). Zeerrecent,Nature 252,
p.98,11 juli 1991,werd melding gemaakt van aanwijzingen dat CFK-123inhoge
dosesgoedaardigegezwellen kan verwekken.
Eenveelgebruikt argument voordetijdelijke invoering van dealternatieve CFK's
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is dat men hoopt dat veel landen vooral de langlevende 'harde' CFK's zullen
uitbannen omdat dekortlevende 'zachte'CFK'sredelijkeenniettedurealternatieven zijn. Het voortgaan met lozen van harde CFK'szal deatmosfeerde komende
eeuw veel meer belastendan detijdelijke invoering van zachte CFK's.
In tegenstellingtotde USA isDuitsland op30mei 1990overgegaantoteen verbod
vanHCFK-22. Dit verbod zalin1993ingaanvoorblaasgasinschuimplasticisolatie
enin2000voorkoelinstallatiesenoverigeschuimfabricage(New Scientist9juni1990
enKunststoffe 80no.8,1990). Men ziet daarHCFK-123 alseengeschikte vervanger
van CFK-11 en HFK-134a als vervanger van CFK-12. Aan dit verbod iso.a.
voorafgegaan eenonderzoek van het Max PlanckInstitut teLindau dateropwees
datHCFK-22 wel eenODP met eenwaarde 0,2zou kunnen hebben, inplaats van
degebruikelijke 0,05(Vermeulen Koeltechniek,november 1988). OokFisher,Hales
e.a. verklaren inhetAFFAS-rapport van 1989datdeODP vanHCFK-22 aanzienlijk hoger kan uitkomen wanneer ook het transport in de hogere lagen van de
stratosfeerendeheterogenechemischeprocessenbijdepolenindecomputermodellen
zullen worden opgenomen.
In Engeland heeft eenanderechemiereus, ICI, zichvooralophet onderzoek ende
produktie vanHCFK-123 enHFK-134ageconcentreerd.Het verstismen metHFK134a,dat in het beginvan 1991 alteRuncorn, Cheshire,commercieelzal worden
geproduceerdenin1993ookindeUSA(StevenandLindley inNew Scientist,16juni
1990).ICI verwacht datookalletechnischemoeilijkheden bijdetoepassingvan deze
nieuwe gassenspoedigzullen zijn opgelost.
Men krijgtdeindruk datICI hiervoorligtopDu Pontdat,volgenseenberichtinhet
FinancieelDagblad van 23juni 1990, hetplan heeft omvierHFK-fabrieken (éénin
Dordrecht)tebouwen diein1995eentotaleproduktie van60.000tonperjaar moeten
hebhen. Du Pont maakte ook bekend dat degerezen twijfel aande bruikbaarheid
vanHCFK's (HCFK-22?)voorhetbedrijfaanleidingisomdenieuwe investeringen
voordezeHCFK's uittestellen.Opgrondvan hetbestaandeprogramma verwacht
Du Pont deHFK-134a in 1993 indehandel tebrengen.
InNederland wordt,inovereenstemming methet strevenvandeEuropeseCommissie, hetgebruik endeproduktie van CFK'smet ingangvan 1998verboden. In1995
moethetgebruikaltotnulzijngereduceerd.Watdevervangende stoffenbetreftgaat
men uit van "het veel lagereozonlaag-aantastende vermogen van HCFK-22 in
vergelijkingvandatvan deCFK's"(Sprong,RCCKoude &Luchtbehandeling, april
1990)en men accepteertHCFK-22 als "slechts een stap in een ontwikkeling die
uiteindelijk moet resulterenindetoepassingenvan koudemiddelen diedeozonlaag
niet aantasten". Het relatiefongunstigekorte-termijn-effect van HCFK-22 wordt
niet vermeld en men stelt bepaalde zorgvuldigheidseisen, maar ziet nog geen
aanleidingtoteenverbod vanHCFK's. Men onderkent weleen "grotebijdrageaan
het broeikaseffect" en de ontwikkelingen zullen "op basis van het CFKactieprogramma nauwlettend worden gevolgd". Dit zal worden gedaan door
middelvaneen, met deindustrieovereengekomen, registratieverplichting,waarmee
men de zorgvuldige omgang met deze stoffen wil bevorderen ten einde "enige
controleuittekunnen oefenenophetgebruik ervan". Fabrikanten vanspuitbussen
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voor defabricage vanplastic-isolatiemoeten in1992naarHCFK-22 omschakelen.
Weliswaarverwacht menomstreeks1994/95naareennogminderschadelijkdrijfgas
te kunnen omschakelen. Na 1991 zal men voor nieuwe koel- en luchtbehandelingsinstallaties met grotere vermogens HCFK-22 toepassen, totdat ook
daarvooranderevervangersbeschikbaarzijn (Nota van Toelichting). Men besteedt
verderveelaandachtaanbeperkingvan CFK-gebruik doorbestrijdingvan lekkage
enandereverliezen endooropvang en recycling.
Vermeulen wijst in Koeltechniek van juni 1988op de toepassing van tracers voor
lekdetectie bijbestaande koelsystemen en we vragen onsaf ofmen wel eensheeft
overwogen omaandezegassen,netalsbijaardgas,eenpenetrante geurtoetevoegen,
waarmee ook de installateurszouden worden herinnerd aan de 'erecode* van de
"correcteuitvoering ennaleving van degesteldevoorschriften"waarvan inde Nota
van Toelichtingsprakeis.
,
Nederland stelt zich dus nog terughoudend op wat betreft de verwachtingen
aangaande dein ontwikkeling zijnde CFK-vervangers HCFK-123 en HFK-134a.
Inmiddels heeftICI dusalsteviggeïnvesteerd inditmilieuvriendelijker HFK-134a
datgeenchloor(ofbroom)bevat enduseenODPnulheeft.DuPontisookbezig om
het zwaartepunt indierichtingteverleggen.In RCC Koude & Luchtbehandeling
vanjunil990 beschrijvenEggertenS0rensendedoorwerkingindekoelkassttechniek
van de vervanging van CFK-12 door HFK-134a. Deze berichten komen uit de
Duitse hoek waarmen zichvoorbereidt om tevoldoen aandestrengevoorschriften
van deoverheid dieookHCFK-22 voor2000zal uitbannen, (zieook Wiedermann
undHeilig). Het hiergetoondevertrouwen indegunstigeresultatenvan hetPAFTgiftigheidsonderzoek komt overeen met de conclusies in de informatiemap van
AFEAS/PAFT,juni 1990dieluiden: "Thereisnothing topreclude the use ofHFK134a (resp.HCFK-123) in general industrial uses, provided that recommended
hygienepracticesareobserved".Wat die 'aanbevolenhygiëne-maatregelen' betreft
isditeenvoorbehoud datindelijnligtvan dedoor]. Hoffman (EPA)tegenover de
koude-industrie verdedigde stelling dat de bescherming van het milieu prioriteit
heeft ten opzichte van overdreven menselijke veiligheid (zie RCC Koude &
Luchtbehandeling van augustus1990). Het gingdaarbijom debrandbaarheid van
HFK-152a, een nog betere vervanger van CFK-12 wat zijn HGWP betreft (zie
Figuur15).Overigensvond men inDuitsland datdeze introductievan HFK-152a
altweejaar telaatkwam; men waskennelijk alvolop bezig met HFK-134a.
Samenvattend kan men concluderendat deoverheden veelal dedoordeindustrie
verlangdeduidelijkeentijdigeaanwijzingen, zoalsDuPontdieinzijn'Fluorocarbonl
Ozone update' van september 1989formuleerde, hebben gegeven. Over denoodzaak van eenspoedigeafschaffingvan de CFK'sismen het eensmaarmet name de
standpunten vandeUSAenvanDuitsland liepenuiteenoverdevraagofdaarbijeen
snelle wereldwijde afschaffing van de CFK's de tussenfasemet HCFK-22 nodig
maakte of dat ook dezeproblematische vervanger opkorte termijn moest worden
uitgebannen. Nederland schaardezichmet deoverigeEuropeselandenaande kant
van de USA, maar met het wat minder duidelijke voorbehoud dathet de HCFK's
nauwlettend inhet oogzal houden. HCFK-22 wordt dusals(tijdelijke) vervanger
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geaccepteerd. Vitdegepubliceerdestukken krijgtmendeindruk datbijdiebeslissing
delange-termijn ODP- enGHWP-waarden (fig. 15)eenoverheersenderolhebben
gespeeldenmendeeffectenopkorteretermijn -dekomende tientallenjaren- minder
zwaar heeft latenwegen.Het gaateruiteraardomhoedeaanvoervan chloornaar
destratosfeerzalverlopen endaaroverzeggenProther enWatsoninNature van 19
april1990: "Wemust bepreparedfor thepossibilityofnew thresholdsofaccelerated
ozone loss intheArcticaschlorine concentrationsreachnew recordlevels"'''.
Het isnatuurlijk nieteenvoudig omzich eenbeeldtevormen van dewijze waarop
dewereldinzijntotaliteitzalreageren ophetnuinLonden aangescherpteMontrealprotocol en daarbijook nog een raming te maken van de totale toename van het
gebruik van gehalogeneerde koolwaterstoffen voor koeling, isolatie en andere
doeleinden.DeAmerikaanse auteursJ.S.Hoffman enM.J. Gibbshebben voor EPA
debestaandeschattingenopditgebiedverwerktin eenprognosevanhetchloorgehalte
indestratosfeeroverdekomende eeuw.Dat chloorgehalteisweereenmaatstaf voor
de ozonafbraak. Deze prognosewerd doorDu Pont in zijn Fluorocarbon/Ozone
update van september 1989infig. 16weergegeven. De onderstegearceerdestrook
geeftweerhoehetchloorgehaltezalverlopen onderdeaanname datmenzichoveral
ter wereld aan het CFK-verbod zal houden. De bovenrand hoort dan bij een
'gemiddelde' CFK-vervanger met ODP 0,025 (HCFK-22 heeft ODP 0,05!) ende
onderrand bijeenODP nul (bijv.HFK-134a). De bovenste gearceerdestrookgeeft
het verloop weer voor het geval dat de reactievan de wereld neerkomt op92%
uitbanning van CFK'sendanweeralsfunctie vandegemiddelde ODP-waarde van

* ("We moeten er op zijn voorbereid dat in het noordpoolgebied weer overgangen naar een
versnelde ozonafbraak kunnen optreden wanneer de chloorconcentraties nieuwe recordhoogten
bereiken")
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devervangers.Eninderdaad:hetLondenseprotocolvanjuni 1990houdt weliswaar
deuitbanningvan CFK'sin,maarhetvoorzietook alweer ineenbeperkt uitstelvoor
de ontwikkelingslanden, waarbij bovendien het voldoen aan de overeengekomen
voorschriftenvoor deCFK-uitbanning afhankelijk wordt gesteldvan definanciële
steun en de kennisoverdracht door de industrielanden onder fairand favourable
conditions'. VerderisHCFK-22geaccepteerdalsovergangsstof(transitionalsubstance)
waaraandebeperkingisopgelegddaterzorgvuldig meemoetworden omgegaanen
dat er voortdurend moet worden gestreefd naar vervanging door stoffen die de
ozonlaag niet aantasten en ook overigens milieuvriendelijker zijn. Volgens de
huidigeinzichten zou dievervanging uiterlijkin2040enzo mogelijk nietlaterdan
2020voltooid moeten zijn.
De chloorconcentratiezaldus,ondankshetnieuweprotocol, blijven toenemen ende
doorPrather enWatsoninhet vooruitzicht gesteldenieuwe versneldeprocessenbij
deozonafbraak worden mogelijk.
Die nieuwe versneldeprocessenzijn onlangs nader beschreven door Arnold e.a.
(Nature 1 november 1990) en Brasseur e.a. (Nature 13 december 1990): De
zwavelzuurdeeltjes indejunge-laag (tussen10en30km hoogte)leverenook buiten
de poolgebieden de mogelijkheid voor het optreden van heterogene chemische
processen waarbij, met de tussenkomst van salpeterzuur, ook weer actieve
chloorverbindingen vrijkomen die dan de ozonlaag aantasten. Vulkanen leveren
veel zwavelzuur open de uitbarsting van El Chichon in 1982heeft alzo'nextra
aantastingvandeozonlaagteziengegeven.Nu ishetchloorgehaltevandeatmosfeer
alweer 30% hogerenhet blijft toenemen. Daarom voorziet men dat toekomstige
vulkanische uitbarstingenveelsterkereafbraak vanozontengevolgezullen hebben.
Dit iseensombertoekomstbeeld enwekunnen eralleendeconclusieuittrekken dat
zo snelmogelijk moet worden overgegaan naar CFK-vervangers met eenzolaag
mogelijke ODP. Wehebben gezien datdeindustrie,althansICI enDu Pont,volop
indierichtingbezig is. Dat deindustriedesondanksvoortgaat HCFK-22 alsCFKvervanger teverkopen isin deeersteplaatsaltebegrijpenomdat men nu eenmaal
moetverdienen omindeproduktie vannieuwe vervangers tekunnen investeren;de
Du Pont-update isdaarheelduidelijk over. Maarookomdat delopende HCFK-22produktie de mogelijkheid tot een onmiddellijke grootscheepse vervanging biedt.
Daarbijwordt danbetoogddatdebeterevervangers (HCFK-123 enHFK-134a en
eventuele anderenietgehaiogeneerdestoffen)telangopzichzouden laten wachten,
waardoormen,speciaalindeontwikkelingslanden, inhet CFK-gebruik zou volharden.
Het isaan de overheden om dejuiste afwegingen te maken en daarbij ook het
broeikaseffect tebetrekken. De Nederlandse overheid ishet dusniet eensmet het
Duitse standpunt eniskennelijk van mening datdesamenleving nognietbestandis
tegeneenscherperbeleidtenaanzienvanHCFK-22. Datlevertdieoverheiddanwel
deveroordelingvan deStichtingNatuur enMilieu op,diebijmonde van Reijnders
(1991)spreektvan een 'tezachte heelmeesterij'.
Gelukkig biedt het CFK-Actieprogramma de gelegenheid dit meningsverschil
verder tebehandelen inhet kader van dethans ingesteldeCFK-Commissie. In die

NASCHRIFT

O M HETBEHOUD VAN DE OZONLAAG

Commissie isde Stichting Natuur en Milieu naast overheid en bedrijfsleven vertegenwoordigd.
De CFK-Commissie heeft tot taak jaarlijks te rapporteren over de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen en ook over het gebruik van HCFK's en HFK's, dat
daartoe nauwkeurig zal worden gevolgd. De CFK-Commissie zal zonodig ook
voorstellen doen tot het bijstellen van het CFK-Actieprogramma.
Bij de discussie rond de optimale, of minst slechte, vervangers van de harde CFK's
blijft de uitspraak van Jim Anderson (zie pag. 145) geldig dat "chemische stoffen
schuldigzijn tot hun onschuldis bewezen ".Met eenvoorzichtige blik op Gaiazouden
we kunnen stellen dat alleen voor die stoffen die van nature inmeer ofmindere mate
in de atmosfeer voorkomen, bewezen isdat zij in die concentraties onschuldig zijn;
zo behoren ze immers tot de aardse atmosfeer en het ecosysteem? En wie kan
voorspellen voor welke verrassingen andere, niet natuurlijke stoffen ons in de
toekomst kunnen plaatsen?
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Uitgebreide Inhoudsopgave

Hfdst. 1

1.1Zuurstof,ozon enhet leven 5
In deonderste laagvandeatmosfeer, detroposfeer wordt deschade
lijkeozon, alsdeelvansmoggevormd. Daarboven, inde stratosfeer
bevindt zichdeozonlaagdieons tegenultraviolette stralingbeschermt.
1.2De huidige ozonlaag 7
'
Ozon indestratosfeer ontstaat door inwerkingvan kortgolvige
ultraviolette straling op zuurstof.De ozonwordt weer afgebroken
door UV-stralingmetwat langere golflengte door tussenkomst van
eenkatalysator. Alskatalysatoren werken vooral stikstofmonoxide
(NO) enchloor (Cl).
1.3Zuurstof enleven
12
4,5miljardjarengeledenontstond hetzonnestelsel. Koolstofdioxide
(C0 2 )waseenbelangrijkvulkanischgas.Al400miljoenjarenbreken
levende organismen C 0 2 afenlaten 0 2 los.Hierdoor werd de
dierlijke ademhaling enenergieopwekking door verbranding van
koolwaterstoffen mogelijk. Ozon, uit 0 2 gevormd, beschermde het
leventegen UV-straling.
1.4 Kanker,gewassenenvee
15
UV-B-stralingveroorzaakt huidkanker, staar enschadeaanplanten
endieren.Debeschermende ozonlaagiszeer kwetsbaar.

Hfdst.2

2.1Eensupersonisch dwaalspoor?
21
DeConcordeendeTupulevzijnvooralsnogdeenigehoogvliegende
supersonische transportvliegtuigen (SST).Menbesefte datde
stikstofoxides indeuitlaatgassen eenbedreigingvoor de ozonlaag
kondenvormen.Ditwasaanleidingtot het eerste ozondebat.
2.2Wekomenvliegendinmoeilijkheden
21
SST'sstotenmethunuitlaatgassenookhethydroxyl-radicaalH O uit,
datookalskatalysatorbijdeozonafbraak kandienstdoen.Hiertegen
waarschuwdeMcDonaldin1970enveroorzaaktedaarmeeeenschrik
reactiedoorereentoenamevanhuidkankeraanteverbinden.Andere
onderzoekers,waaronder Crutzen enJohnston,toondenin1971 aan
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dathetgevaarnietzozeerindeH O zatalswelindeN O (metname
o

X

Xv

NO). Omdat deSST'snieteconomischwaren,werden verdere
plannen opgeborgen.Maar onlangs ismen tochweer met plannen
gekomenvoornogsnellereSST'sdiehogervliegen,endaarmeeishet
gevaarvoor deozonlaagweer aan de orde.Ook kan eenverhoogd
stratosferisch zwavelgehalte een gevaarvoor de ozon opleveren.
2.3Het ruimteveer brengt chloorindestratosfeer 27
DeSST'shaddendebredemaatschappelijkediscussieoverschadeaan
deozonlaagdoormenselijke activiteitenop ganggebracht.Menging
nuooknawelkerolderuimteraketten daarbijspelen.Nu kwam ook
deHCl-uitstootvandevaste-brandstofrakettenaandeorde.Johnston
wees ophet gevaarvan deze chlooruitstoot endit gevaarwerd door
eenaantalgroepenvanonderzoekers geanalyseerd.Hoewel bij de
huidigefrequentie vanderuimtevluchtenhetchloorgevaarnogklein
iszalmenerbijvluchtenbovendetroposfeersteedsattentopmoeten
zijn. De NASA speeltdaarbij eenleidende rol.
Hfdst. 3

3.1De spuitbusoorlog
33
In 1950kwamen deeerstespuitbussen,metCFK's alsdrijfgasop de
markt.Deze goedkope eninertegassenmeteenlaagkookpunt leken
bovendienideaalvoor koelinstallaties,schuimplasticen
brandblusschuim.
3.2De vergissing vanLovelock 34
Lovelockbouwde uiterst nauwkeurige apparatuur waarmeehij in
1971en 1972tussen Engeland enAntarctica metingen deed aan de
atmosferische concentratiesvande'onverwoestbare' CFK's diezich
indetroposfeerophoopten, endaarvolgens Lovelock 'geen enkel
denkbaar gevaar' met zichmeebrachten.Maar deze CFK's bevatten
chloorenanderewetenschappersbeseften datditchloordeozonlaag
zou kunnen aantasten wanneer deCFK's inde stratosfeer
doordringenendaardoorUV-stralenwordenafgebroken. Lovelock
heeftzichooklatervergisttoenhijmeendedatdejaarlijkseozonafbraak
bij dezuidpool niet door deaanwezigheid van CFK's kon worden
veroorzaakt.
3.3Rowlandbrengt hetprobleemtersprake 37
Eenreekstoevallige gesprekken inwandelgangen bij congressen
brachtRowland ertoeomhetlotvanCFK'sindeatmosfeer naderte
bestuderenenin1973vondhij,samenmetMolina,datdedoorchloor
gekatalyseerde reacties,bij eenongewijzigde CFK-uitstoot op het
niveauvan1972,binnen30jaar20tot40%vanhetozonschild zouden
vernietigen.HetbelangvanhunpublicatieinNaturewerdinjuni1974
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inEngeland eerst overhethoofd gezien,maarhetbericht verscheen
eenpaarmaanden laterwelindeAmerikaanse kranten.
3.4De boodschapwordt uitgedragen 41
Voor het eindevan 1974kwamen erbevestigende rapporten van
andereAmerikaanse onderzoekers entegenheteindvanhetjaarwas
hetgevaarvande CFK's tot denationale televisie doorgedrongen.
Onmiddellijkkwamendechemiereuzen,diedeCFK'sproduceren,in
verzet ende 'spuitbusoorlog' wasbegonnen.Uit deze
propagandaoorlog kwamen nieuwerapporten tevoorschijn die tot
actievandeoverheidzoudenleiden.InmiddelskwamCrutzenmetde
waarschuwing datvernietigingvanozon dewarmtebalans van de
atmosfeer zouverstoren enklimaatsveranderingen tot gevolg kon
hebben.
3.5Hoe staandezaken nu?
45
In oktober 1978werd indeVSdetoepassingvan CFK's als drijfgas
voorspuitbussenverboden.DeChemicalManufacturers Association
zette eennetwerkvan CFK-meetstations op datlater ineen
overheidsnetwerkwerd geïntegreerd.De CFK-concentraties bleken
met5%perjaartoetenemen.Deaanvankelijkeverminderingvande
CFK-uitstoot werd algauwteniet gedaan doordat derestvan de
wereldnietmeedeed.OokderegeringReaganhadminderbelangstellingvoor hetmilieu.Maar deUnited Nations Environmental Program(UNEP) slaagde erinin 1985deWeense Conventie voor de
beschermingvan deozonlaag bijeen tebrengen endiewerd in 1987
door deConferentie vanMontreal gevolgd.
Hfdst. 4

4.1 Ozon-eters endebiosfeer
49
HetSST-vraagstukvandejarenzeventighaddebelangstellingvanhet
gevaarvanN O x voor deozonlaag gewekt enin 1974wees Crutzen
nog op eenandere antropogene oorzaakvanNO i -vervuilingen dat
wasdekunstmest. Deverklaringdaarvanvolgtuitde stikstofcyclus.
4.2Biologische kringlopen
50
De organische chemiehoudt zichbezigmetdestudievan
koolstofverbindingen endaartoebehoren ook deaminozuren, verbindingenmetstikstof,diede eiwittenvormen.Die eiwitten zijn
bouwstenenvanDNA enRNA, dedragersvande genetische code.
Levendeorganismenmoeten stikstof opnemen enbij ditproces zijn
bacteriënbetrokkenwaarvansommigezuurstofnodighebbendieaan
nitratenindebodemkanworden onttrokken. Hierbij komt lachgas
(N 2 0)vrij.
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4.3Lachgas isnietzo grappig 53
EvenalsCFK'swordtlachgasnietindetroposfeeraangetast,maarhet
wordtindestratosfeer doordeUV-stralingafgebrokentotN O . Dat
isdan eenkatalysator bijdeozonafbraak diehet evenwichtinde
stratosferische ozonconcentratie moetonderhouden,aldusisookde
stikstofkunstmest eenbedreigingvoor de ozonlaag.Dit geldt ook
voorverbranding vansteenkool enolie.
4.4Dinosaurussen enscenario's voor deondergang 56
Het magnetisch veld om deaarde beschermt onstegen kosmische
straling.Wanneereentijdelijke verzwakkingvandit aardmagnetisch
veld samenvalt met een exploderende supernova of een uitbarsting
vanzonneactiviteit danmaaktdeuitprotonen bestaande kosmische
stralingstikstofatomen vrij dieN O -moleculen vormen enzo de
vernietigingvandeozonlaagbevorderen.Ditiséénvandeverklaringenvoor deondergangvandedinosaurussen, 65miljoen jaren
geleden.Ook kernexplosies hebben zo'n effect.
4.5Kleinedingenkunnen van grotebetekenis zijn 59
Broomisevenalschloor gevaarlijk voor deozonlaag. Gebromeerde
chloorkoolwaterstoffen wordenvoor brandblussen gebruikt en
broommethaan iseenverstuivingsmiddel indelandbouw tegen
insekten enknaagdieren.Een 'broombom' zou ook de ozonlaag
kunnenvernietigen.Voor chemischereinigingworden
tetrachloorkoolwaterstof enmethylchloroform (door deEPA als
vervangervanhet'smog'-gastrichlooretheen geïntroduceerd)geproduceerd.Natuurlijk chloor isafkomstig uit vulkaanuitbarstingen
maar ook uitverbranding vanplantaardig materiaal. Hiertegenover
staatdatmethaan (CH 4 )uitmoerassen, rijstvelden, termietenhopen
enkoeienmagen,N O kan binden enzo de stratosferische ozon
beschermtmaardaarentegen meer 'slechte' ozonindetroposfeer
veroorzaakt.Ozontoenamenabijdeaardetegenoverozonafname op
grotehoogte isgeruststellend wat betreft zonnebrand, maar veront
rustendwathetklimaataangaat,omdat detroposfeer warmer wordt
endestratosfeer afkoelt.
Hfdst. 5

5.1Broeikasgassen 65
Broeikasgassenabsorbereneendeelvandeinfrarodeuitstralingvande
aarde enreguleren zo detemperatuur. De uitstootvan CFK's,
methaan enlachgassamenmetdetoenemende C0 2 -productie versterkenditeffect enkunnen extrabroeikas-opwarmingvandeaarde
tot gevolg hebben.
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5.2Hetbroeikaseffect vankoolstofdioxide
67
Het C0 2 -gehaltevandeluchtisin1850van270ppmtot345ppmin
1987gestegen. Oorzakenzijndeverbrandingvansteenkoolenolieen
deontbossing.Verdubbelingvanhet C0 2 -gehalte (in2030?)zal
volgensmodelberekeningen eenstijgingvande gemiddelde
wereldtemperatuur tussen 1,5 °C en7,7 °Ctot gevolg hebben.
5.3Andere broeikasgassen
69
Lovelocknoemde alin 1973debijdrage van CFK's aan het
broeikaseffect. Naast C 0 2 zijn erdeanderesporegassen enaldie
kleintjes samenleverenaleengroterebijdrage aanhet broeikaseffect
dan C 0 2 alleen.
5.4Hetvooruitzicht oplangetermijn 72
Indegeschiedenisvandeaardezijn permanente ijskappen een
uitzondering. Daarvoor moet zichtijdens deverschuivingvan de
continentenlandindebuurtvandepolenbevinden.Zobevindenwe
onsnu ineenijstijdperk endaarbinnen ineentussenijstijd. De echte
ijstijden duren gemiddeld ongeveer 100.000jaren.
5.5Wonen ineenwarmerewereld
73
Hetwarmerwordenvandeaardezalzichhetminstbijdeevenaaren
hetmeestopdehogerebreedtegradenmanifesteren.Deverdelingvan
deklimaatsveranderingen over deaardelatenzichnogmaar slecht
door computermodellen berekenen.Welbleek eralenige overeenstemming met opgetreden regionaleperiodenvan extreme temperaturen.Daarbij komtdediscussie over demogelijke stijgingvan de
zeeniveaus.Datveranderingennietgeleidelijkbehoeventezijn, blijkt
uithetplotselingoptredenvandezuidpoolgat inde ozonlaag.
5.6De invloedenopdeozon
77
AfbraakvandeozonlaagbetekentminderopvangvanUV-stralenen
daardoor afkoeling vandestratosfeer. Doorvallende UV-stralen
zullen op geringehoogte de ozonhoeveelheid indetroposfeer doen
toenemen.Daardoorwordt detroposfeerwarmer,wantozonisook
eenbroeikasgas.Rowland wijst ook op deze gevaarlijke verstoring
vandetemperatuuropbouw van deatmosfeer endaaruit volgende
ontregelingvande 'weermachine'.
Hfdst. 6

6.1Het gatboven dezuidpool 81
Britsewaarnemers matenvanaf 1957het ozongehaltevande lucht
boven Halley Baybij dezuidpool.Na 1975begon zichinde
voorjaarmetingen(september,oktober)eentoenemendestijgingafte
tekenen.
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6.2Het gatverschijnt
81
Aanvankelijk hoorde mennietsvanNASA, debeheerder vande
satellietdiedeozonverdelingvolgt.Nadat Farman inmei 1985over
zijnbevindingen teHalleyBaypubliceerde,bleekdatNASAdelage
waarden alswaarschijnlijke meetfouten uit de waarnemingsreeksen
hadverwijderd.Nacorrectiekwamhetjaarlijkse'ozongat' inderdaad
tevoorschijn.Erspeeldenzichdustotaalonverwachteprocesseninde
atmosfeer af.
6.3Chemische aspecten 84
De afname vandeozonhoeveelheid gingteHalley Baygepaard met
eentoenamevandeCFK-concentratie.Farmanveronderstelde toen
aldat dezeerlagewintertemperatuurbovenAntarctica het ontstaan
vanorganischchloorzoubevorderen.Dehypothesendievervolgens
werden opgesteld,varieerdenvanveranderingeninde atmosferische
circulatie (de 'dynamische' verklaring) enchemische afbraak van
ozondoorN O alsgevolgvaneentoegenomenzonneactiviteit(zoals
hetgenoemdescenariovoorhetuitstervenvandedinosaurussen) tot
eenuitbarsting vanfotochemische activiteitna ongewoon koude
winterconditiesbovenAntarctica.Onafhankelijk vanelkaarkwamen
eenteamuit Californie ende onderzoekers Crutzen enArnold uit
DuitslandmetdehypothesedatdeextremekoudePolarStratospheric
Clouds (PSC's)deed ontstaan enerchemischereacties op de
wolkendeeltjes zouden optreden waardoor chloorwordt vrijgemaakt.
6.4Eenprocesvaneliminatie
87
Modelonderzoek gesteund door waarnemingen wees op eenversterktewindcirculatie om het zuidpoolgebied. Dezewinterse 'polar
vortex'sluitditgebieddanafvoorwarmereluchtuitlagerebreedten.
Uit ballonmetingen bleekdatindezekoude lucht een aanzienlijke
stratosferischeozonafbraak optrad,waarbijchloorhoogstwaarschijnlijk eenrol speelde.
6.5TenzuidenvanPunta Arenas
91
Inaugustus1987verscheeneengroteinternationaleploegvanonderzoekersonderleidingvanNASAmeteentweetalspeciaaltoegeruste
vliegtuigen inPunta Arenas op hetzuidelijke puntje van ZuidAmerika.DitAirborneAntarcticOzoneExperiment(AAOE)trofin
september extreem ozonverval aan.De metingen bevestigden de
theoriedatindePSC'schloorwordtvrijgemaaktdatalschlooroxide
(ClO) zijn ozonvernietigend werk deed zodra dezon terugkwam.
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6.6HetDahlem-overleg 96
Watson, deleidervanhetAAOE, bracht innovember 1987rapport
uittijdens de 'Dahlem Conferentie' teBerlijn,waar eenaantal kopstukken vanhet ozononderzoek bijeen was.Ook deauteurJohn
Gribbinwasdaaraanwezig.Watsontoondedaar'hetrokendpistool',
eenovertuigende correlatietussen deafname van0 3 ende toename
van CIOwanneer hetvliegtuig depolar vortex binnenvloog. De
deelnemersaandeconferentiewarenheteensdatergeentwijfel meer
mogelijk wasaanderoldiedoor detoenemendehoeveelheid chloor
uit CFK's bij devernietigingvan ozon boven dezuidpool wordt
gespeeld.Het gaathierbij omreactiesaandeijsdeeltjes vandePSC's
dus om eenheterogeen systeemvaneenvaste,eenvloeibare eneen
•gasvormigefase,kortheidshalve 'heterogenechemische processen'
genoemd.Een aantalprocesseninhet 'koude reactievat' wordt
beschreven.
Hfdst. 7

7.1De gevolgen voor deheleaarde

105

7.2De dynamica van deverdunning 105
Doordatbijdezuidpoolelkjaareven'destopuithetozonbad'wordt
getrokkenkomtdaarhetevenwichttussenaanmaakenafbraakbijeen
lagereozonconcentratie teliggen.Nadat depolar vortex is opgelost
verspreidtdezelageconcentratiezichookoverlagerebreedten.Maar
daarblijken, onafhankelijk hiervan,ook alextraozonverliezen opte
treden.
7.3Dewereldwijdeozonuitputting
106
Satellietenvertonen delaatstetijd eenwereldwijde ozonafname van
gemiddeld eenhalf procentperjaar endatistweemaal zoveelalsuit
debekende processen valtteberekenen.Men dachtdat hiervan
misschieniets aaneenverhoogde zonneactiviteit zou zijn toe te
schrijven. Alsditzo zou zijn zou deozonafbraak nuweer kleiner
moetenzijnwantin 1988bereiktedezonneactiviteit weereenminimum.Zo'nverminderingisnietwaargenomen.Hetozonverlies heeft
plaats op eengemiddelde hoogte van40km enbedroeg 12% tussen
1978en1984.
7.4Eennoordelijk gat? 108
Satellietopnamenlijkenookbovenhetnoordpoolgebiedeenkleingat
indeozonlaagaante geven,hoeweldaardetoegankelijkheid voor
zeestromingeneenafsluitendepolarvortexenzeerlagetemperaturen
onwaarschijnlijk maakt.Verschillendeonderzoekersvondenaanwijzingenvoorandereheterogenechemischeprocessen diechloor kunnenvrijmaken zoals op zwevende druppeltjes salpeterzuur enzwa-
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velzuur.Ozonafbraak nadeuitbarstingvanElChichonwijst op die
activiteitvanzwavelzuur.AlduszouhetzwavelzuurindeJunge-laag
eenwereldwijdebedreigingvoordeozonlaagkunnenvormen.Nader
onderzoek bij denoordpool bevestigdehetplaatselijk optreden van
koude insluitingen enozonverval,waarvoor ijsvorming, zoalsbij de
zuidpool,nietnodigbleek.Erbestaandusaanmerkelijk meerbedreigingenvoor de ozonlaag dan erin 1987ten tijdevande Montrealconferentiebekendwaren.Derecentgemetenozonverliezenzijndan
ook veelgroter dan toenwerd aangenomen.
7.5Eengriezeligscenario
118
Theoretischbestaatdemogelijkheiddatdeafkoelingvandestratosfeer
het stabiele systeemvanronddraaiende winden ophet zuidelijk
halfrond versterktenuitbreidt,endaarmeedewintertemperaturenen
de gemiddelde ozonconcentraties verder doet afnemen. Zo'n positieveterugkoppelingzoudusdestabiliteitvandeatmosfeerverstoren.
7.6Omslagpunten
121
Erworden anderevoorbeelden vanpositieve terugkoppelingen genoemd. De stralingsreflectie door zichuitbreidende sneeuwvelden
versneltdeklimaatomschakelingnaareenijstijd. Omgekeerdzoueen
temperatuurverhoging eneenzeespiegelstijging het afglijden van
ijsmassa'sbijdezuidpoolkunnenbevorderen.Ditzoueenmetershoge
verdere zeespiegelstijging tot gevolgkunnen hebben. Op grond van
recente studies acht mendit echter minder waarschijnlijk.
7.7Vaarwel Gaia?
123
De verpersoonlijking vandebiosfeer alsMoeder Aarde,of Gaia,
symboliseert haarvermogen tot zelfhandhaving enniet de beschermingvandemenselijke soort.Voorbeelden zijn deisolerende werkingvandeatmosfeerendestabiliseringvanhetzuurstofgehalte door
negatieveterugkoppelingen enook handhavenvande beschermendeozonlaagzoudemensheid alinditprocestengronde kunnen
gaan.
Hfdst. 8

8.1 Strategieënvoor actie
127
Hoewel bijwetenschappers alletwijfel aandeurgentievan optreden
wasverdwenen gold ditnog niet algemeenvoor deindustrie ende
publieke opinie.
8.2Het broddelwerk vanMontreal
128
De overeenkomst vanMontreal diein 1987de internationale
verminderingvandeCFK-uitstootmoestregelen,werd netvoor de
onthullingen doorhetAirborne Antarctic Ozone Experiment
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afgesloten. De noodzaak vanveelverdergaande maatregelen moest
nogtot deoverheden enalleCFK-producenten en -verwerkers
doordringen. AlginghetProtocolvanMontrealdanlangnietver
genoeg,hetvoorzagwelinperiodiekeherwaarderingenvandesituatie
inhetlichtvannieuwewetenschappelijke feiten.
8.3 CFK'svandaag
133
Helaaszijn deCFK's (F12voor airconditioners inauto's,F 11voor
schuimplastics,F11enF12voorkoelkastenenF113alsoplosmiddel
indechipindustrie) zeer goedkoop tevervaardigen endehuidige
productiecapaciteit iszeer ruim methet oog op deexport naar
ontwikkelingslanden. China enIndia eisenvoor hun groeiende
koelkastproductie een 'eerlijk aandeel' op.
8.4Lokaletactieken
134
Depubliekeopinieiseenmachtigefactor wantvoor deproducentis
het koopgedrag bepalend. Reclame metmilieuvriendelijkheid komt
inzwangendeGroenePartijismedebepalendvoorhetdoortastende
Duitse overheidsbeleid. De chemiereuzen Du Pont enICI haasten
zich omvervangingsmiddelen teontwikkelen en op demarkt te
brengen.
8.5Morgenishettelaat 136
Eenverhoogde kans op huidkanker ismaar van ondergeschikte
betekenis:hetfytoplankton,hetbeginvandemaritiemevoedselketen,
isin gevaarenhetAntarctisch ozongat isnooitvoorspeld. Niemand
weetwaardevoortdurendetoenamevandeozonconcentratie verder
nogopuitkandraaien.Om dietoename aftesnijden moethettotale
CFK-gebruik directmet95% omlaag.Helaaszaldanindekomende
20jarendeozonlaagtochnogverderwordenafgebroken omdateral
zoveel CFK's indetroposfeer zijn opgeslagen.
8.6Naschrift
139
Injuni 1990isteLondenhetMontrealProtocolaanzienlijkverscherpt
en deindustrieishard bezigmet aanvaardbaarheidsstudies voor de
vervangende HFK's enHCFK's. Bij dievervanging gaathetinde
eersteplaatsomdeODP (OzoneDepletionPotential)maarook om
deHGWP (Halogen GlobalWarmth Potential).Devervangers zijn
namelijk ook broeikasgassen. Het besef dathet bij de ODP's en
HGWP's alleenomdeuiteindelijke cumulatieve effecten gaatendat
deeffecten op kortere termijn doorgaans veelongunstiger zijn, is
zekernognietalgemeendoorgedrongen. Het isdaarom waarschijnlijkdatookhethuidigeaangescherpteMontrealProtocolnogverder
zalmoetenwordenaangepastwaarbij menmetnamebepaalde 'tijde-
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lijkevervangers'versneldzalmoetenopruimen.DeDuitsewetgeving
loopt hierbij voorop.De dreigende gevolgenvaneen toenemende
vergiftiging vandeatmosfeer dwingen tot grote spoed.
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Politiek
8.1,8.2
Pool

1.3,1.4
5.2
6.4,6.6,7.2, 7.4
voorwoord, 2.3,3.4, 3.5,6.5,
5.4,6.2,6.5,6.6,7.2,7.3,7.4,7.5
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Poolgebied(en) 1.1,6.4, 7.4, 7.5,8.5, naschrift
Poolnacht
voorwoord, 6.5, 6.6
Poolwervel
7.4,7.5
Poolwinter
7.2. 7.4, 7.5
Poolwinternacht6.1
Producent(en) 3.1,3.5, 8.2, 8.3,8.4, naschrift
Prognose
naschrift
Protocol
8.2, 8.4, naschrift
Protonen
4.4
PSC
6.3, 6.5, 6.6, 7.4, 7.5
Publieke belangstelling voorwoord, 2.2,3.4,
6.5
QuasiBiannual Oscillation (QBO) 3.2
Radioactiviteit 1.3
Raket(ten)
2.3,3.4, 7.4
Raketaandrijving
2.3,6.5
Raketmotor(en) 2.3
Ramjet
2.3
Reactievat
6.4,6.6,7.1,7.5
Recycling
8.3, naschrift
Regen
voorwoord, 3.3,4.2, 5.5
Registratieverplichting naschrift
Reinigingsmiddel
4.5
Rijstvelden
4.5
RNA
1.4,4.2
Rokend(e) pistool
voorwoord, 6.6
Ruimtestation 2.3
Ruimtevaartuig(en)
2.3,3.3
Ruimteveer
2.1, 2.2,2.3
Ruimtevlucht(en)
2.3
Ruimtevoertuig 2.3
Salpeterzuur
3.1,4.2,6.5,6.6, 7.4, naschrift
Satelliet(en)
voorwoord, 2.3,3.5,4.4,6.1,
6.2, 6.3, 6.5,7.2, 7.3, 7.4
Satellietgegevensvoorwoord, 6.2, 7.4
Satellietmetingen
6.2
SBUV
6.2, 6.4, 7.3,7.4
Scenario(s)
4.4,4.5,5.5,6.3,7.4, 7.5, 7.7,
8.2
Schuim
3.1,8.3,8.4, naschrift
Schuimfabricage naschrift
Schuimisolatie 3.1
Schuimplastic voorwoord, 3.1,8.3, naschrift
Scientific Assessment Report naschrift
Sedimenten
1.3
Smog
1.1,2.2,4.5, naschrift
Sneeuw
5.4,7.6
Sneeuwvelden 5.1,7.6
Snowblitz
7.6
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Sojabonen
4.2
Space Shuttle(s) 2.3, 3.4,4.1
Spectrofotometer
6.1,6.2, 6.4
Spectroscopi(e)sche
1.2,6.1
Spectrum
1.1,1.2,1.3,5.1,6.1
Sporegassen
5.1,5.3,5.6, 7.4
Spuitbus(sen) voorwoord, 3.1,3.2,3.4,3.5,
4.1, 4.3,4.5,8.1,8.2, 8.3,8.4, naschrift
Spuitbusoorlog 3.1,3.2, 3.4, 3.5,4.1, naschrift
Spuitbusuitstoot8.2
SST
voorwoord, 2.1, 2.2,2.3, 3.3,
4.1, 7.2
Steenkool
4.3,5.1,5.2, 5.3
Stikstofbinding 4.2
Stikstofcyclus 4.1
Stikstofonttrekkende bacteriën 4.3
Stikstofonttrekking
4.3
Stikstofoxide(n,s)
1.2, 2.2,2.3,3.4, 4.1,
6.4, 6.5, 7.3
Straalmotoren 2.3
Straalvliegtuig(en)
2.2,6.5
Stralingsevenwicht
7.5
Stratopauze
1.1
Stratosferische vliegtuigen
2.2
Sulfaataerosolen 7.2
Sulfaatdeeltjes 7.4
Sulfaatgehalte 2.2
Sulfaattoename 2.2
Super SST
2.1
Supernova
4.4
Supersonisch voorwoord, 2.1, 2.2
Temperatuurdaling
4.4,5.6
Temperatuuropbouw 5.6
Temperatuurpatronen 5.2,5.5
Temperatuurspreiding 5.5
Temperatuurstijging
5.2,5.5
Temperatuurtoename 5.2,5.3
Temperatuurverandering(en) 4.5,5.6
Temperatuurverschil(len)
5.5
Termietenheuvels
4.5
Terugkoppeling(en)
3.2,4.3,4.5,7.5, 7.7
Thermosfeer
1.1
Toendra
7.7
TOMS
6.2, 6.4,6.5,6.6, 7.1,7.2, 7.4
Trichloorethaan 4.5
Trichlooretheen 4.5, naschrift
Tropisch(e)
5.4,7.7
Tropopauze
1.1,4.5
Tussenijstijd
5.4
UFO

2.2
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Uitlaatgas
voorwoord, 2.2,2.3,3.5
Ultraviolet
voorwoord, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
3.3,3.5, 4.3,4.4, 4.5, 5.1, 5.6,6.5,6.6, 7.3,
7.5, 8.5
Ultraviolet zonlicht
5.6, 6.6, 7.3,7.5
UV
1.2,1.3,1.4,3.3,6.6,7.4,
naschrift
UV-B
1.4

Wereldbevolking
1.4,8.3
Wereldmilieu voorwoord, 3.5,5.3, 8.4
Wereldtemperatu(u)r(en)
4.5,5.2,5.3,
5.4, 5.5
Wervel
6.4, 6.6, 7.2, 7.3,7.4, 7.5
Windpatronen 5.5, 6.4, 6.6, 7.4
Winternacht
6.6,7.3
Wolkendek
6.5,7.7

Venster
5.1, naschrift
Venus
1.3,1.4
Verbranding
1.3, 1.4, 2.3,4.3,4.5,5.1, 5.3,
7.7
Verbrandingsgassen
2.2
Verdubbeling van de koolstofdioxide 5.2, 5.5
Verdunning
7.2,8.2
Verstuiver(s) 3.1
Verstuivingsmiddel(en) 3.4, 4.5
Vervanger(s)
8.4, naschrift
Vervanging(en) naschrift
Vervangingsmiddel(en) 8.2, 8.4
Vissen
1.4,8.5
Vliegtuig
voorwoord, 2.1,2.2,2.3,.6.5,
6.6, 7.4
Vlinderbloemig en
4.2
7.4
Voorjaarsgat
Vrije radicalen 3.3
Vruchtwisseling 4.2
Vulkaan
2.2, 7.4
Vulkaanuitbarsting
7.4
Vulkanen
1.3, 2.3, naschrift
Vulkanisch(e) 1.3, 2.3, 3.2,3.5,4.5,5.5,7.4.
naschrift
1.4, 4.3
Vuur

IJsdeeltjes
IJskapfpen)
Ijskristallen
IJstijd(en)
IJstijdperk
IJsveld(en)
IJzeroxide

Walvis
1.4
Warmtebalans voorwoord, 3.4,4.5,5.6
Waterdamp
1.3,2.2,5.1,5.3,7.6
Waterstof
1.3, 2.2,2.3,3.2,4.2, naschrift
Waterstofchloride
7.4
Weermachine 5.6
Weerpatronen voorwoord, 4.5,5.6
Weersatelliet 4.4,6.2

6.6
1.4,5.4,5.5,7.6
2.2,7.4
1.4,5.4,7.5,7.6,7.7
5.4
5.4,7.6
1.3

Zee
1.1,1.3,4.3,4.4,5.1,5.5,7.6,
7.7
Zeeniveau(s)
1.1, 1.4, 5.5, 5.6, 6.2, 7.6
Zeeoppervlak 5.1
Zelfherstel
5.6
Zonne-energie 1.1, 1.2, 1.3, 5.1, 7.6,7.7
Zonneactiviteit 4.4, 7.3
Zonnebaden
1.4
Zonnebrand
3.4,4.4
Zonnevlam
4.4
Zonnevlekken 4,4
Zonnewarmte 2.2
Zuidelijk halfrond
voorwoord, 2.2,3.4,
3.5,4.4, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5,6.6, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5
Zuidpool
3.2,4.4,5.2,5.4,6.1,
6.2, 6.3,6.4, 6.5, 6.6, 7.1,7.4, 8.5, naschrift
Zuidpoolgebied 6.1,6.2, 6.3,6.4, 6.5, 6.6,7.3,
7.4, 7.5, 8.1, 8.2
Zuidpoolwinter 6.2
Zure depositie naschrift
Zure regen
voorwoord, 4.5, 8.2
Zuurdruppels 7.4
Zwavelvrije brandstof 2.2
Zwavelzuur
6.6, 7.4, naschrift
Zwavelzuurdeeltjes
naschrift

