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ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN 
beschouwd vanuit farmacologisch, medisch-ethische en 

staatkundige standpunten uit 

door 

E . L . Noach 

Defmitie 

Onder alternatieve geneeswijzen worden die vormen van onderzoek en/of behande
hng van patiënten verstaan die geheel of in overwegende mate berusten op genees
kundige opvattmgen die niet overeenkomen met de stand der wetenschap in de 
betrokken periode. De „reguliere" geneeskunde bedient zich in hoofdzaak van 
methoden en inzichten ontleend aan en evoluerend met een breed gebied van 
natuur- en geesteswetenschappen. 

Maatschappelijke betekenis 
De indruk lijkt gewettigd dat thans door het pubhek meer dan voorheen gebruik 
gemaakt wordt van alternatieve geneesmethoden. Exacte gegevens hierover zijn niet 
bekend. Volgens recente schattingen vinden in Nederland per jaar ca. 5 tot 6 miljoen 
contacten tussen patiënten en alternatieve genezers plaats, tegen 80 tot 90 miljoen 
contacten met reguliere artsen. Onder deze laatsten passen sommigen - vooral huis
artsen - incidenteel ook alternatieve middelen toe. 

Percentsgewijs is de rol van alternatieve geneeswijzen dus gering, maar het abso
lute aantal hulpzoekenden in de alternatieve sector is een gegeven van maatschappe
lijk belang, waarbij het voor de Overheid van belang is te overwegen of er regelend 
moet worden opgetreden. 

Volksgezondheidsbelang 
Het voortbestaan van bepaalde richtingen in de geneeskunde kan alleen worden 
gedoogd wanneer het van aantoonbaar nut voor de volksgezondheid is: de hoge prijs 
die de gemeenschap voor de gezondheidszorg betaah maakt dat ook het assortiment 
van beschikbare medische voorzieningen in feite door de gemeenschap wordt be
paald. Een actueel voorbeeld hiervan is de discussie over de vraag, of er in Neder
land wel of geen harttransplantaties moeten worden verricht. Gaat het in dit voor
beeld over een zuivere kosten-baten-analyse, bij alternatieve methoden is de vooraf
gaande vraag of de geclaimde successen reëel zijn. Trouwens, deze vraag wordt ook 
binnen de reguliere geneeskunde gesteld, bijvoorbeeld bij het toelatingsbeleid van 
nieuwe geneesmiddelen. De bewijslast berust dan bij de producent van het nieuwe 
middel en er is geen duidelijke reden aan te geven waarom een overeenkomstige 
bewijsvoering niet van beoefenaren van alternatieve geneeswijzen verlangd zou 
moeten worden. Mede in verband met de problemen die zich hierbij voordoen heeft 
de regering enige jaren geleden de Staatscommissie Ahernatieve Geneeswijzen 
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(Commissie-Muntendam) ingesteld; de belangrijkste aanbevelingen uit het rapport 
van deze Commissie zijn (geparafraseerd): 
— er dient gezocht te worden naar methoden om de effectiviteit van alternatieve 

geneeswijzen te toetsen; 
— in afwachting daarvan dient reeds nu gestreefd te worden naar een zekere be

roepsbescherming van beoefenaren van bepaalde geneeswijzen; 
— zulke beoefenaren, voor zover ze geen arts zijn, dienen in de toekomst een 

basisopleiding op medisch gebied te volgen; 
— ahernatieve geneesmiddelen en andere behandelwijzen, waarvan de thera

peutische waarde aannemelijk wordt geacht, dienen in het ziekenfondspakket te 
worden opgenomen. 

In haar antwoord (1982) verheelde de regering niet dat de logische inconsistentie 
van sommige aanbevelingen haar niet was ontgaan: in feite worden immers bescher
ming, opleiding, enz. bepleit nog vóórdat het bewijs van effectiviteit is geleverd. De 
regering stelt zich dan ook behoedzaam op, ook al omdat de aanbevelingen niet 
geheel sporen met de beleidsvoornemens in het wetsontwerp Beroepsuitoefening 
Individuele Gezondheidszorg (BIG). De problematiek is thans in politiek vaarwater 
verzeild, helaas nog vóórdat de politici over voldoende wetenschappelijk discussie
materiaal beschikken. 

Afgrenzing van reguliere en alternatieve geneeswijzen 
Wil men zich een oordeel vormen over alternatieve geneeswijzen, dan moet men ze 
afgrenzen ten opzichte van de reguliere geneeskunde. 

Karakterisering van de reguliere geneeskunde. Deze vormt qua wetenschappelijke 
basis een homogeen systeem, gegrondvest op de geldende opvattingen in de weten
schap. 

Ziekelijke afwijkingen kunnen op verschillende niveaus van integratie worden 
bestudeerd: aan het ene eind van de schaal vinden we de cellulaire pathologie, die 
afwijkingen bestudeert die cellen ondergaan door abnormale in- of uitwendige fac
toren. Via de orgaanpathologie komt men bij het andere uiterste, de systeempatho-
logie, die ziekteprocessen bestudeert als verstoringen van - dikwijls zeer gecompli
ceerde — regelsystemen zoals de regulatie van de bloeddruk of van stofwisselings
processen. 

Verschillende invloeden kunnen samengaan bij het veroorzaken van de storingen, 
waarbij nu eens aan somatische, dan weer aan psychische of psychosociale compo
nenten een grote betekenis moet worden toegekend. Van geval tot geval zal men 
moeten beshssen of men een geneeskundige vraagstelling langsreductionistische" 
(gericht op deelaspecten) dan wel „holistische" (de gehele patiënt in de be
schouwing betrekkende) weg zal benaderen. Zo zal men bij het ontwerpen van een 
therapeutisch plan voor bijziendheid, nl. het voorschrijven van een bril, slechts in 
geringe mate rekening behoeven te houden met de persoonlijkheidsstructuur van de 
patiënt, terwijl het bij de behandeling van een patiënt met een maagzweer van 
essentieel belang is, zijn karakter en levensomstandigheden te leren kennen. 

„Reductionisme" of „hoHsme" zijn dus geen dogmatische uitgangspunten maar 
pragmatische gezichtspunten voor efficiënte bedrijfsvoering. Wanneer soms onvol
doende aandacht aan de patiënt als mens wordt besteed berust dit echter niet 
uitsluitend op tekortkomingen van de arts, maar evenzeer op de maatschappelijke 
omstandigheden waaronder hij zijn werk verricht (volle spreekuren, vaak samen
hangend met overeengekomen normen voor optimale praktijkgrootte). Men mag 
overigens niet over het hoofd zien dat de meeste ahernatieve genezers hun veelge-
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roemde volledige aandacht aan een kleiner aantal patiënten kunnen wijden bij de 
gratie van het volle spreekuur van de reguhere arts! 

Een tweetal andere principiële aspecten van de reguhere geneeskunst vragen nog de 
aandacht: 

1. Alle onderdelen van de geneeskunde maken voortdurende veranderingsprocessen 
door, gebaseerd op ontwikkelingen in wetenschap en techniek. Zulke veranderin
gen kunnen van diepgaande aard zijn, zoals de toepassing van lasers in de oog
heelkunde, orgaantransplantaties op basis van beter inzicht in de immunologie, 
de produktie van geneesmiddelen door genetisch gemanipuleerde micro-organis
men. Vaak geldt het ook kleinere wijzigingen, zoals vervanging van een medica
ment door een verwant middel met minder bijwerkingen. 

2. Van behandelmethoden moet wél geëist worden dat ze reproduceerbaar zijn en 
dat hun voordelen opwegen tegen eventuele nadelen. De eis dat ze volledig 
verklaarbaar zijn behoeft echter niet te worden gesteld: zo wordt digitalis al 
bijna twee eeuwen met succes als hartmiddel gebruikt, maar het werkingsmecha
nisme is pas in recente jaren geheel opgehelderd. 

Karakterisering van de alternatieve geneeswijzen. Hier is geen sprake van een homo
geen systeem, maar van tientallen richtingen met sterk uiteenlopende basisprincipes. 
De beoefenaren van de verschillende richtingen - lang niet allen zijn arts - bestrij
den elkaar dikwijls hevig maar ook binnen de richtingen vindt secte-vorming, ge
loofsstrijd en verkettering plaats. Onderstaand volgt een zeer beknopte karakterise
ring van de in Nederland meest populaire groeperingen: 

De homeopathie is een symptomenleer op basis van het standpunt dat elke thera
pie symptoomgericht moet zijn omdat de diepste oorzaken van vele ziekten niet 
gepeild kunnen worden. 

De anthroposofische geneeskunde is diepgaand beihvloed door een hterair getinte 
levensleer. Zij ziet ziekte als een „kosmisch gebeuren", als een verstoorde harmonie 
tussen de mens en zijn omgeving en leidt hieruit haar therapeutische principes af. 

De natuurgeneeswijze ziet ziekten als gevolg van een onjuiste 'levenswijze, met 
name een gebrekkig gebruik van natuurlijke middelen ter handhaving van geestelijk 
en hchamelijk evenwicht. Herstel van ziekte wordt nagestreefd door gedrags
beïnvloeding en een gezonde levenswijze. 

Een variant van de natuurgeneeswijze is de Moermantherapie. Deze beschouwt 
ziekten zoals kanker als veroorzaakt door een constellatie van schadelijke exogene 
invloeden en deficiënte voeding, waardoor de normale afweermechanismen van het 
hchaam worden ondermijnd. 

De acupunctuur is in wezen een mystieke symboolleer, waarbij ingrijpen in de 
menselijke anatomie door middel van naaldprikken in relatie wordt gebracht met 
een stelsel van vijf elementen waarvan bij ziekte het evenwicht is verstoord. 

De manuele geneeswijzen in hun verschillende modificaties zien vele storingen als 
het gevolg van - vaak zeer geringe - afwijkingen van de stand van skeletdelen 
(voornamelijk: wervels) ten opzichte van elkaar. De behandeling bestaat uit speci
fieke fysiotherapeutische ingrepen. 

De paranormale geneeswijze gaat uit van speciale persoonlijke begaafdheid van 
„genezers", ziekten langs intuïtieve weg te herkennen en te behandelen door hand
oplegging of soortgelijke magische handelingen. 

Bij alle verschihen in benadering zijn er enige punten van overeenkomst tussen de 
uiteenlopende alternatieve geneeswijzen. 
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1. De opvattingen over ziekten zijn niet in overeenstemming met de stand van de 
wetenschap. Soms is een ziekteleer gebaseerd op bizarre, magische uitgangs
punten; andere richtingen maken op bizarre wijze gebruik van bestaande weten
schappelijke gegevens. 

2. Bij de therapeutische methoden ligt de nadruk op een heroriëntatie van het 
organisme, waardoor de natuurlijke afweerkrachten van het lichaam betere 
kansen krijgen. Dit ingrijpen in regelsystemen berust echter niet op wetenschap
pelijke analyse, maar op min of meer intuitief weten waarbij de symptomen als 
leidraad dienen. Deze therapie is noch op de ziekte-oorzaken, noch op de 
symptoombestrijding gericht en pleegt te worden aangeduid als „hohstische be
nadering". 

3. Het opstellen van therapeutische schema's volgens objectieve criteria wordt door 
veel alternatieve genezers overbodig geacht. Bij sommige richtingen is dit ook 
principieel onmogelijk, omdat iedere patiënt als uniek wordt beschouwd, ook 
voor wat betreft de bij hem toe te passen behandeling: in feite wordt het aantal 
ziektebeelden dus geacht oneindig groot te zijn. De logische consequentie hier
van dat dan het verkrijgen van ervaring met bepaalde therapieën niet mogelijk is, 
wordt echter niet erkend! Voorts vah, parallel met de slotopmerkingen betref
fende de reguliere geneeskunde, het volgende op te merken: 
1. de verschillende richtingen binnen de alternatieve geneeswijzen, met name de 

behandelingsmethoden, maken slechts in zeer geringe mate een evolutie door. 
Zo zijn de homeopathische en anthroposofische geneesmiddelenarsenalen de 
afgelopen halve eeuw niet noemenswaardig gewijzigd; 

2. aan de eis inzake reproduceerbaarheid van therapeutische effecten kan op 
principiële gronden niet altijd worden voldaan - iedere patiënt is immers 
uniek, zodat men meent dat een experimentele beoordeling, waarbij controle
groepen worden betrokken, niet mogelijk is; 

3. ten slotte: evenals in de reguliere geneeskunde het geval is kan ook in de 
alternatieve sector niet altijd worden verklaard via welk werkingsmechanisme 
een effect tot stand komt. 

Verklaringsmogelijkheden voor alternaüeve geneeswijzen 
Nu behoeft men nog niet in de theoretische achtergrond van een ahernatieve ge
neeswijze te geloven om toch overtuigd te raken van successen; wel zal men dan 
proberen er een rationele verklaring voor te vinden die past in het eigen wereld
beeld. In enkele gevallen kan men raakvlakken met de biomedische wetenschappen 
onderkennen: 
- het pijnstillende effect van acupunctuur zou kunnen berusten op het vrijkomen 

van hchaamseigen stoffen met pijnstillende werking, de endorfines, als reactie op 
de prik. Deze veronderstelling laat zich experimenteel toetsen. 

- het nuttig effect van allerlei manuele of natuurgeneeskundige behandehngen op 
het welbevinden, zoals massage en koude inpakkingen, wordt welhcht ver
oorzaakt doordat ze als stressprikkel fungeren en er als reactie hierop het bijnier-
schorshormoon Cortisol in de circulatie wordt gebracht; dit hormoon gaat o.a. 
ontstekingen tegen en heeft, via een inwerking op de hersenen, een euforiserend 
effect. Ook dit laat zich toetsen. 

In andere gevallen is het moeilijker, eventuele effecten te verklaren in natuurweten
schappelijke termen. Bij de homeopathie — waarop we nog uitvoeriger zullen terug
komen — is het uit farmacologisch oogpunt onduidelijk, hoe een kleinere hoeveel
heid van een stof een groter effect zou hebben dan een grotere, en helemaal duister is 
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het hoe therapeutische effecten tot stand Icunnen komen door doseringen die, 
volgens berekening, minder dan één molecuul van de geneeskrachtige stof moeten 
bevatten. Bij de anthroposofische geneesmiddelen vraagt men zich af hoe het moge
Ujk is dat planten die 's nachts bij volle maan geplukt worden, krachtiger medicijnen 
opleveren dan wanneer ze bij nieuwe maan worden geoogst. 

Volmaakt onbegrijpelijk is het effect van het „strijken" van magnetiseurs, of de 
geclaimde nuttige werking van edelstenen of metalen, in de vorm van armbanden of 
geneeskrachtige sieraden. 

Nu zou men kunnen menen dat ik niet bereid ben te geloven in de effectiviteit 
van bepaalde alternatieve geneeswijzen omdat ik er geen verklaring voor kan geven. 
Niets is echter minder waar: al eerder in mijn betoog heb ik erop gewezen dat de 
verklaring van een geconstateerd effect ook in de reguliere geneeskunde dikwijls pas 
later - soms zelfs zeer veel later - wordt ontdekt. 

Experimentele toetsing van alternatieve geneesmiddelen 
Wat ik wèl verlang is dat de effectiviteit en bruikbaarheid van een geneeskundige 
handeling onomstotelijk wordt aangetoond, langs de weg van de logische bewijs
voering. Wanneer we alle technische aspecten even terzijde laten, houdt dit voor 
reguliere èn voor alternatieve therapeutische maatregelen in, dat: 
1. de causale samenhang tussen de toepassing van de therapie en het waargenomen 

effect moet kunnen worden aangetoond; 
2. binnen de grenzen van de biologische variabihteit het effect reproduceerbaar 

moet zijn, dat wil zeggen bij gelijke omstandigheden zal een zelfde effect zich 
ook bij andere individuen voordoen. 

De „therapeutische maatregel" kan dan bestaan uit de toediening van een genees
middel, of een operatie, of bestraling, of acupunctuur, enz Ik houd het nu maar 
bij geneesmiddelen, maar wil er dan eerst op wijzen dat bij de beoordeling daarvan 
de z.g. placebo-effecten moeten worden uitgesloten. Gelijk bekend verstaat men 
hieronder het totaal van de hchamelijke en/of geestelijke veranderingen die in het 
organisme optreden als reactie op de suggestie die van de „therapeutische situatie" 
(de persoonlijkheid van de arts, het ceremonieel van voorschrijven of toedienen, 
enz., doch niet de intrinsieke geneeskrachtige eigenschappen van het middel) uit
gaat. Terzijde kan worden opgemerkt dat placebo-effecten in therapeutisch opzicht 
lang niet altijd als een soort bedrog veroordeeld moeten worden: een arts die langs 
suggestieve weg een werkelijke, aanhoudende verbetering kan bewerkstelligen kan 
een zegen voor zijn patiënten zijn; op die basis zijn er ongetwijfeld onder de alterna
tieve genezers „goede dokters". Willen we echter, terugkerend tot de farmacolo
gische problemen bij de beoordeling van alternatieve geneesmiddelen, de suggestieve 
invloed van de medicus uitschakelen, dan kunnen we dit doen door middel van 
controleproeven. 

Niet iedereen is het daarmee eens. Zo stelt de Utrechtse hoogleraar in de Psycho
logie Piet Vroon in grote trekken, dat geneeskunde geen wetenschap is en dat toetsing 
dus eigenlijk onmogelijk is, omdat de verschillende componenten waaruit een thera
peutische handehng bestaat niet scheidbaar zijn; het consequent volgen van die 
redenering zou echter inhouden dat geneeskunde niet kan worden onderwezen, 
omdat het onmogelijk is het geheel van therapeutisch handelen exact aan anderen 
over te dragen. De bedoehng van de dubbelblinde proef is echter nu juist dat men 
de hypothese wenst te toetsen, dat dokter plus placebo minder vermag te bereiken 
dan dokter plus verondersteld werkzame pil. In de „behandelde" en de „controle"-
groep blijf t immers de „therapeutische situatie" intact! 
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Een ander argument dat tegen de experimentele toetsing van alternatieve farmaca 
wordt gebruikt is de vermeende overbodigheid daarvan: de praktijk zou immers al 
duizendvoudig de werkzaamheid van de therapie hebben aangetoond. Helaas ont
breekt er echter zeer veel aan objectieve documentatie over de verhouding tussen 
successen en mislukkingen in de alternatieve geneeskunde. Met name de Neder
landse homeopathische arts Van 't Riet hamert er in eigen kring terecht voort
durend op dat er verbetering in de verslaglegging moet komen. Ook in de reguliere 
geneeskunde is de documentatie veelal voor verbetering vatbaar. Dit geldt temeer 
omdat bij modern klinisch-farmacologisch onderzoek is gebleken dat de vermeende 
effectiviteit ook bij diverse reguliere middelen niet viel aan te tonen en dus naar het 
rijk Placebonië moet worden verwezen. Wil de geneeskunde efficiënt bedreven 
worden, dan moet het kaf van het koren gescheiden worden en dus gaat het niet 
aan, met twee maten te meten door aan reguliere middelen hoge toelatingseisen te 
stellen en de alternatieve, met name de homeopathische, ongetoetst in omloop te 
laten. In feite hebben we hierbij te maken met een juridisch probleem dat later nog 
aan de orde zal komen, evenals de ethische problematiek. 

Ik voeg hier direct aan toe dat de toetsingscriteria bij veel alternatieve middelen 
zeer gecompliceerd zijn. Dit wil ik toelichten aan de hand van de homeopathische 
middelen, waarbij ik voorlopig afzie van een kritiek op de achtergronden en leer-
stelUngen van de homeopathie maar me tot het methodische bepaal. 

Dan doet zich direct al de vraag voor: welke stoffen toetsen we eigenhjk? Zoals 
bekend bestaan homeopathische preparaten meestal uit zeer verdunde oplossingen 
van extracten van planten of dieren - zó sterk verdund dat het in veel gevallen 
onmogelijk is een gehalte- of identiteitsbepaling in het te onderzoeken monster te 
verrichten. Men moet dus maar hopen dat verschillende monsters van dezelfde naam 
een identieke samensteUing hebben en we zullen dit voor het volgende betoog ook 
maar aannemen. Wanneer we de therapeutische werkzaamheid bij patiënten willen 
toetsen doet zich het probleem voor dat homeopathische artsen een selectie toe
passen voor wat betreft patiënten die wel of niet voor homeopathische behandeling 
in aanmerking komen. Ook de verstokte homeopaath - zo is mij van die kringen uit 
met grote stelligheid verzekerd - zal een acute longontsteking of een hartinfarct, 
kortom snel optredende levensbedreigende ziekten, op reguliere wijze met normale 
doseringen antibiotica, stollingsremmers, enz. behandelen. Voor homeopathische 
therapie blijven doorgaans patiënten met chronische, niet levensbedreigende maar 
het welzijn verstorende klachten zoals migraine en gewrichtspijnen over; dat zijn 
bovendien vaak patiënten die elders geen baat vonden, dus „poor risks", maar des te 
triomfantelijker kan dan het homeopathische succes zijn. Bij mijn weten is echter 
nog nooit deugdelijk onderzocht of de groep patiënten die hulp zoekt bij homeo-
pathen of andere alternatieve genezers in psychologisch, sociologisch of ander op
zicht verschilt van hen, die voor dezelfde kwalen de reguliere dokter prefereren. 
Uitsluitsel hierover kan van grote medische of maatschappelijke betekenis zijn! 

Voor het onderzoek doet zich voorts de moeilijkheid voor dat de homeopathische 
diagnostiek uiterst minutieus is: patiënt heeft niet kortweg hoofdpijn boven het 
hnker oog, maar de arts verneemt bij zorgvuldig navragen bijvoorbeeld, dat het gaat 
om een schraperige, soms stekende en warme pijn aldaar, meestal 's morgens tussen 
11 en 12 uur, waarbij de kaak wat stijf aanvoelt en de aderen op de handrug 
aanzweUen. 's Nachts heeft de patiënt dan omstreeks 3 uur last van jeuk op de borst 
en bij het ontbijt is hij droef gestemd. Met nadruk wil ik vaststellen, dat deze 
weergave niet als persiflage is bedoeld! 

On ornnH van derpeliike svmntoomcomolexen kiest de homeooaath middel en 



7 

dosis aan de iiand van codices die als een soort flora gehanteerd worden. Het ligt 
voor de hand dat men dan niet dikwijls patiënten met een identiek klachtenpatroon 
zal aantreffen en dus, zo zegt men, is het inschakelen van een onbehandelde con
trolegroep praktisch onuitvoerbaar; men zou er vele jaren over doen om één dosis 
van één stof te onderzoeken. 

Nu vah daar methodisch wel wat aan te doen: in plaats van een placebogroep in te 
schakelen, kan men ook een longitudinale studie doen, dat wil zeggen bij eenzelfde 
patiënt de perioden waarin het middel wordt toegediend afwisselen met placebo
perioden, natuurlijk op een dubbelblinde basis. Men zou dan beurtelings een ver
betering en een terugval moeten constateren. Het duurt volgens de homeopathen 
echter vaak wekenlang voordat een gunstig effect vah waar te nemen; daaraan 
voorafgaand zou zich zelfs vaak een tijdelijke verergering manifesteren, terwijl het 
effect, als het intreedt, kan aanhouden tot lang nadat de laatste geneesmiddehoe-
diening heeft plaatsgevonden. De „golf van verbetering en verergering zal dus niet 
duidelijk gesynchroniseerd zijn met het toedieningsschema. Ook hier valt 
methodisch wel wat aan te doen: men kan bijvoorbeeld de experimentele behande
hng op dubbelblinde wijze aanvangen met hetzij het middel, hetzij aanvankelijk een 
placebo. Bij een juiste proefopzet moet het begin van een geneesmiddel-effect zich 
dan op verschillende tijdstippen manifesteren. Kortom, hoewel ik toegeef dat het 
opstellen van goede, waterdichte proefontwerpen heel moeihjk kan zijn, is het niet 
onmogelijk; bovendien wordt bij zulke proeven de alternatieve leer in haar eer 
gelaten: niet die leer, maar haar resuhaten staan ter discussie. 

Ik ben hier voorbijgegaan aan het ethische probleem dat verbonden is aan zulk 
onderzoek: gedurende enige tijd vindt er geen adequate behandehng plaats, hetgeen 
ten nadele van de patiënt kan zijn. Dit probleem doet zich ook in de reguliere 
geneeskunde voor; er zijn goede procedures ontwikkeld, waarbij de rechten van de 
patiënt voldoende gewaarborgd worden. Ik ga daar nu niet op m, maar wel wijs ik 
erop, dat dit ethische dilemma moet worden afgewogen tegen een ander, namelijk 
dat zónder kritisch onderzoek niet kan worden uitgesloten dat een behandeling 
meffectief, of minder effectief dan een anderssoortige is. Zolang echter onvol
doende wetenschappelijk onderzoek van alternatieve geneesmiddelen plaatsvindt, 
onttrekken die richtingen zich welbewust aan rationele beoordelingen die op alle 
overige terreinen van het maatschappelijk leven de grondslag van beleid vormen. 

Toetsing van homeopathische geneesmiddelen kan ook bij gezonde mensen ge
schieden. De grondlegger van de homeopathie, Samuel Hahnemann (1755-1843), 
baseerde zijn leer op onderzoekingen van allerlei stoffen bij normale proefpersonen. 
Hij kan dan ook tot op zekere hoogte gelden als de vader van de kUnische farmaco
logie. 

Min of meer in navolging van Hahnemann hebben wij enige tijd geleden in ons 
laboratorium getracht met behulp van een dubbelblinde proefopstelling na te gaan 
of geoefende homeopathische onderzoekers in staat zijn een homeopathisch prepa
raat te herkennen aan zijn effecten bij gezonde proefpersonen. Tevens zouden zij 
moeten uitmaken wie van de 20 vrijwilhgers het betrokken middel (Chelidonium, 
aselect gekozen uit een tiental preparaten) hadden gekregen en wie een placebo. De 
onderzoekers verrichtten hun taak onafhankelijk van elkaar. De resuhaten waren 
volstrekt negatief: niet alleen bleken de onderzoekers eensgezind te zijn in hun 
mening over het gebruikte middel - niet het werkelijk gebruikte! - maar ook 
bestond er een verregaande unanimiteit omtrent de verdeling over placebo- en medi-
camentgroep, die geenszins klopte met de werkelijkheid. 

Ik beweer niet, met deze proef de homeopathie naar het land der fabelen te 
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hebben verwezen; het betreft immers een voorlopig, oriënterend onderzoek. Wel 
meen ik dat het verrichten van dit soort proeven, waarbij dus homeopathen en 
niet-homeopathen broederlijk samenwerken, op grotere schaal dient te geschieden, 
op overeenkomstige wijze als in de reguliere geneeskunde, alvorens men kan conclu
deren of deze leer tot statistisch betrouwbare, voorspelbare therapeutische resul
taten leidt. Mutatis mutandis geldt dit voor andere alternatieve geneeswijzen. 

Ethische problemen 
Nu bestaat er in ons land ook op andere gebieden bereidheid tot wetenschappelijke 
samenwerking tussen reguliere en ahernatieve artsen. Een bekend voorbeeld is het 
onderzoek naar de waarde van het z.g. Moerman-dieet, dat op instigatie van de 
Tweede Kamer hopelijk binnenkort van start zal gaan. Hierbij wordt bij kanker
patiënten die op uitdrukkelijk eigen verzoek met het Moerman-dieet worden behan
deld de ontwikkeling van de tumor gevolgd door reguliere oncologen (kanker
specialisten). Hoewel deze geen andere verantwoordelijkheid hebben dan het perio
diek zorgvuldig opmeten van het gezwel, blijken er voor hen ernstige ethische 
bezwaren te blijven bestaan. Immers, wat moet een oncoloog doen wanneer hij de 
overtuiging heeft dat een patiënt nog te redden zou zijn als hij zich regulier zou 
laten behandelen? Mag hij meedoen aan een onderzoek dat naar zijn mening de 
wisse ondergang van de patiënt inhoudt? Of moet men welbewust als oncoloog een 
beperkt aantal - gedacht wordt aan ca. 60 - patiënten opofferen om daardoor 
voorgoed van de Moermancontroverse af te zijn - maar is dit geen medische 
moord? 
Kortom: de Tweede Kamer heeft wehswaar dit onderzoek opgedragen, maar zich 
blijkbaar onvoldoende gerealiseerd welke ethische dilemma's eraan kunnen zijn ver
bonden. 

Overheidbemoeienis met alternatieve geneeswijzen 
Hierbij doen zich 3 aspecten voor: 
1. de opleiding en erkenning van beoefenaren van ahernatieve richtingen, 
2. de toelating van alternatieve geneesmiddelen en 
3. de voorlichting van het publiek over ahernatieve geneeswijzen. 

Over opleiding en erkenning kunnen we kort zijn: de Overheid staat uiterst 
sceptisch tegenover de aanbeveling van de Commissie-Muntendam, een speciale 
basisopleiding te creëren voor toekomstige ahernatieve genezers die geen arts zijn. 
Bezitters van een artsdiploma mogen de geneeskunde in volle omvang, dus ook in 
alternatieve zin, uitoefenen. Ik heb de indruk dat zich niet vaak excessen voordoen, 
mede omdat die ahernatieve artsen in noodgevallen de weg terug naar de reguliere 
geneeskunde wel weten te vinden. 

Het toelatingsbeleid voor alternatieve geneesmiddelen 
Het actieve toezicht dat de Overheid op grond van de Wet op de Geneesmiddelen
voorziening uhoefent op de toelating van geneesmiddelen bestaat uh een toetsing 
van chemische zuiverheid en farmacologische werkzaamheid van de medicamenten, 
alsmede controle op de zorgvuldigheid, waarmee apothekers, groothandelaren, 
fabrikanten en importeurs van geneesmiddelen met de medicamenten en hun grond
stoffen omgaan. In het groot (fabrieksmatig) vervaardigde geneesmiddelen worden 
slechts toegelaten wanneer ze bij dé Overheid zijn geregistreerd. 

Een eroot aantal homeopathische preparaten is echter vrijgesteld van registratie 
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maar geldt desondanks als geneesmiddel in de zin der wet. Aan deze uitzonderings
positie liggen zeer uiteenlopende motieven ten grondslag: 
1 ln sterk verdunde homeopathische preparaten kan geen chemisch-farmaceutische 
gehaltebepaling of identificatie worden verricht: in chemisch opzicht gaat het om 
water of om korreltjes suiker. 
2. In homeopathische kring bestaat nog steeds geen overeenstemming over de 
nauwkeurige definiëring van homeopathische preparaten. Daardoor is het zinloos, 
wettelijke eisen ten aanzien van deze categorie op te steUen. 
3. Nationaal en internationaal bestaat er een niet onaanzienlijke pohtieke druk om 
de homeopathen niet lastig te vallen met z.g. hinderlijke bureaucratie. 

Door het vrijstellen van registratieplicht heeft de Overheid onvoldoende wettelijk 
houvast om de kwalheit - i n de zin van: afwezigheid van ongewenste toe
voegingen - van homeopathische middelen te controleren. De weinige bedrijven die 
zich in Nederland met het vervaardigen van homeopathische produkten bezig
houden worden echter door de Inspectie van de Volksgezondheid gecontroleerd. 
Evenwel, de vrijstelling van registratie voor het merendeel van de homeopathische 
preparaten geldt voor alle landen van de EG. Volgens het EG-reglement mogen dan 
aan het vrije handelsverkeer van zulke produkten geen belemmeringen in de weg 
worden gelegd en dus is de Nederlandse Overheid niet bevoegd, kwahteitsdocumen-
tatie te eisen voor homeopathische produkten die in het land van herkomst zijn 
toegelaten! 

Het behoeft geen betoog dat dh een onbevredigende shuatie is, waarvoor tot 
heden helaas geen bevredigende oplossing is gevonden. 

Hetzelfde geldt voor andere niet-reguliere geneesmiddelen en met name noem ik 
hier het warrige gebied van de geneeskrachtige kruiden: hier heerst een volmaakte 
chaos, waar nadere wettelijke regeling dringend gewenst is. De grootste hinderpaal 
bij dit alles is dat onze wetgeving is toegesneden op rationele opvattingen waarop de 
alternatieve overtuigingen niet passen en dat zal de armslag van de wetgever blijven 
beperken. 

Als laatste punt: heeft de Overheid een taak bij de voorhchting over alternatieve 
geneeswijzen en geneesmiddelen? Ten aanzien van reguliere, geregistreerde genees
middelen vervult de Overheid sinds jaren een belangrijke voorlichtingstaak: de tekst 
van de bijsluiter moet in overeenstemming zijn met de chemisch-farmaceutische en 
therapeutische gegevens die bij de registratie-aanvraag zijn overgelegd. Homeo
pathische preparaten behoeven echter doorgaans niet te worden geregistreerd en dus 
bestaan er ook geen stringente beperkingen inzake de tekst van de bijsluiter, ln feite 
worden dus aan de reguhere middelen strengere eisen gesteld dan aan de alterna
tieve! Van rechtstreekse pub heksvoorlichting zal de Overheid zich gaarne ont
houden omdat de alternatieve geneeswijzen immers een heet politiek hangijzer zijn, 
waaraan ministeriële ambtenaren zich niet gaarne zullen wUlen branden. 

Conclusies 

Telkens weer zien we dat het Overheidsbeleid t.a.v. ahernatieve geneeswijzen stuk
loopt op het ontbreken van objectieve crheria inzake het nut van die methoden. De 
eerste zorg moet dus zijn, die crheria te vinden. Een Commissie van de Gezond
heidsraad beraadt zich thans hierover. Maar: ook als die commissie aanvaardbare 
positieve resuhaten bereikt, zullen de toetsingsmethoden ook moeten worden toe
gepast. Het is vooralsnog een open vraag, wie zulk onderzoek moet betalen. Maar 
hoe het ook loopt: „niet-bewezen" ahernatieve methoden zullen hun aanhangers 
blijven behouden, want genezing van kwalen geldt als „natuurlijk recht". Bij falend 
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succes van de reguliere middelen zullen velen zich blijven wenden tot mystieke en 
irrationele richtingen en daar hun troost, misschien ook hun berusting vinden. Als 
arts-farmacoloog rebelleer ik daartegen, maar als staatsburger dien ik de keuzevrij
heid van de patiënt te respecteren. Het vah echter te hopen dat de wetenschappe
lijke, reguliere geneeskunde belangrijke vorderingen zal blijven maken, waardoor het 
territorium van de alternatieven steeds meer kan worden ingekrompen. 



DE VEILIGHEID VAN WATERKERINGEN 

door 

ir. P.C. Mazure 

I n l e i d i n g 

A l s r e g e l wordt i n Nederland maar door een k l e i n e groep men

sen s t i l g e s t a a n b i j het grote belang dat waterkeringen hebben 

om grote d e l e n van ons land bewoonbaar te houden. Met opzet 

wordt h i e r het woord waterkeringen g e b r u i k t want d i t beg r i p 

omvat n i e t a l l e e n d i j k e n , maar ook dammen, duinen en kaden. 

Het volgende o v e r z i c h t l a a t z i e n dat we i n Nederland van e l k 

type w a t e r k e r i n g een a a n z i e n l i j k e l e n g t e hebben: 

z e e d i j ken + 950 km 

duinen + 300 km 

r i v i e r d i j ken + 750 km 

meer- en k a n a a l d i j k e n + 800 km 

boezemkaden + 4000 km 

d i j k e n i n het over

gangsgebied t u s s e n + 120 km 

zee en r i v i e r t o t a a l + 6000 km 

Deze waterkeringen z i j n v e e l a l i n de loop van v e l e eeuwen t o t 

stand gekomen, aangelegd en evenzo v e l e malen doorgebroken, 

gerepareerd, verhoogd en verzwaard. D i t omvangrijke maar ook 

ingewikkelde s t e l s e l van waterkeringen vraagt een voortduren

de zorg en aandacht om te b l i j v e n f u n c t i o n e r e n . Deze zorg i s 

Natuurkundige Voordrachten, Nieuwe Reeks 62. Lezing, geliouden voor de Koninklijke Maat
schappij voor Natuurkunde te 's-Gravenhage op 3 oktober 1983. 
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een taak van beheerders z o a l s waterschappen en t o e z i c h t h o u 

dende i n s t a n t i e s en het R i j k en voorzover er geen o v e r s t r o 

mingen p l a a t s v i n d e n z a l het voor de gewone burger v e e l a l een 

"zorg" z i j n . H i j vertrouwt erop dat de waterkeringen v e i l i g 

z i j n en s t a a t er weinig b i j s t i l d a t , z o a l s ook u i t de h i s t o 

r i e van ons land v a l t af te l e i d e n , waterkeringen geen abso

l u t e v e i l i g h e i d bieden of kunnen bieden. Evenmin dat men voor 

schade a l s gevolg van overstromingen door d i j k d o o r b r a a k n i e t 

v e r z e k e r d i s omdat d i t r i s i c o i n de p o l i s s e n voor o p s t a l en 

inboedel u i t g e s l o t e n is.Daarentegen z i j n v r i j w e l a l l e mensen 

wel v e r z e k e r d tegen brand i n hun woning, t e r w i j l de kans op 

brand i n een woning (1/500 per j a a r ) n i e t v e e l g r o t e r i s dan 

de kans op overstroming, z o a l s h i e r n a z a l b l i j k e n . Maar wat 

de kans i s dat een woning onder water komt te s t a a n a l s ge

volg van een d i j k d o o r b r a a k , z o a l s b i j v o o r b e e l d het Amsterdam

se Tuindorp Oostzaan i n 1960 na een doorbraak van de waterke

r i n g l a n g s h e t Noordzeekanaal, i s v e e l a l onbekend. 

De v e i l i g h e i d van een waterkering t e r bescherming van have en 

goed i s wel d e g e l i j k een zaak om i n de gaten te houden of om 

over na te denken. 

De v e i l i g h e i d van waterkeringen. 

Het b e g r i p v e i l i g h e i d i s n i e t zo gemakkelijk te o m s c h r i j v e n 

en ten a a n z i e n van waterkeringen ook m o e i l i j k te hanteren. 

Onder normale omstandigheden geven de meeste waterkeringen 

een t a m e l i j k robuuste indruk. D i t v e r a n d e r t echter b i j een 

stormvloed langs de kust met hoge waterstand en golven d i e 

hoog tegen het t a l u d oplopen. Of b i j hoge r i v i e r a f v o e r e n 

w a a r b i j het w a t e r p e i l a a r d i g d i c h t i n de buurt van de k r u i n 

begint te komen. Maar ook na een regenperiode w a a r b i j een 

boezemkade geheel doordrenkt i s . 

Wat moeten we nu b i j deze waterkeringen onder het b e g r i p v e i -
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l i g h e i d versbaan? De e r v a r i n g h e e f t g e l e e r d dat onze d i j k e n 

geen a b s o l u t e v e i l i g h e i d bieden en dat we rekening moeten 

houden met een s t u k j e o n v e i l i g h e i d of wel r i s i c o . Ongetwij

f e l d gaan de gedachten d a a r b i j i n de r i c h t i n g van: wat i s de 

kans dat er i e t s gebeurt z o a l s overlopen of doorbreken van de 

w a t e r k e r i n g . Maar b i j de kans op een g e b e u r t e n i s behoort ook 

het gevolg van d i e g e b e u r t e n i s , We komen hiermee d i c h t b i j 

het b egrip " r i s i c o " te definiëren a l s : 

r i s i c o = kans x gevolg. 

Aan de hand van enkele voorbeelden kan d i t begrip a l s v o l g t 

vrorden t o e g e l i c h t : A l s een boezemkade van een boezem met be

pe r k t e waterinhoud doorbreekt en het water stroomt i n een 

polder met een r e l a t i e f groot oppervlak dan kan het gevolg 

beperkt z i j n t o t het v u l l e n van de s l o t e n i n d i e p o l d e r . Ge

v o e l s m a t i g zeggen we dan dat het r i s i c o beperkt i s zodat de 

kans op doorbraak r e l a t i e f groot mag z i j n . I n g e v a l van de 

doorbraak b i j Tuindorp Oostzaan, i n f e i t e ook een doorbraak 

van een boezemkade, want het Noordzeekanaal i s i n f e i t e ook 

een boezem, i s de hoeveelheid water i n het Noprdzeekanaal erg 

groot ten o p z i c h t e van de polder waarin Tuindorp Oostzaan 

l i g t . De polder z a l dan p r a c t i s c h v o l l o p e n t o t het w a t e r p e i l 

van de boezem zodat a f h a n k e l i j k van de hoogte vah het maai

v e l d de i n u n d a t i e d i e p t e k l e i n e r of g r o t e r i s . De kans op een 

doorbraak moet dan a l k l e i n e r z i j n om het r i s i c o te beper

ken. B i j een r i v i e r d i j k s p r e e k t d i t nog s t e r k e r . A l s b i j N i j 

megen de r e c h t e r Waaldijk doorbreekt z a l a l s gevolg van de 

h e l l i n g i n het landschap de Betuwe v o l l o p e n t o t d a t beneden

strooms het water over de d i j k e n terug i n de r i v i e r stroomt. 

Het gevolg i s dan een i n u n d a t i e d i e p t e van meerdere meters, 

zodat de kans op een doorbraak dus gevoelsmatig nog k l e i n e r 

moet z i j n . Ook b i j een z e e d i j k moet, met de beelden van de 

Ramp u i t 1953 nog v e r s i n het geheugen, de kans k l e i n z i j n om 

het r i s i c o aanvaardbaar k l e i n te maken. 
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Het h i e r v o o r naar voren gebracht begrip r i s i c o = kans x ge

v o l g , i s a l s hanteerbaar b e g r i p b i j waterkeringen nog n i e t zo 

lang i n gebruik, want met name de kans was n i e t mathematisch 

i n een g e t a l u i t te drukken. Tot i n de j a r e n 1930/40 werd de 

gewenste hoogte van een waterkering v a s t g e s t e l d op b a s i s van 

de hoogst bekende waterstand t e r plekke en vermeerderd met 

een zekere overhoogte, a f h a n k e l i j k van de h o e v e e l h e i d be

s c h i k b a r e financiën. Maar rond 1939 toonde ir.Wemelsfelder de 

wetmatigheid i n stormvloedstanden op zee aan [ l ] . I n de vorm 

van een o v e r s c h r i j d i n g s f r e q u e n t i e t a b e l werd de hoogte van een 

waterstand gekoppeld aan een kans op o v e r s c h r i j d e n van d i e 

waterstand, ( f i g u u r 1 ) . De door hem gevonden wetmatigheid i s 

het r e c h t l i j n i g verband t u s s e n een gegeven waterstand en de 

bijbehorende kans op o v e r s c h r i j d i n g , i n d i e n deze l a a t s t e op 

l o g a r i t m i s c h e s c h a a l wordt u i t g e z e t . Of anders gezegd', e l k e 

hoek van holland 

6,00 
ontwerppei l NAP +5,00m 

m 

4,00 

hoogwater

standen 

i n m 

boven NAP 

2,00 

O 
10^ 1 10 -2 

1 0 

aantal 
overschri jdingen 
per jaar 
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(ongeveer) 70 cm hogere stormvloedstand h e e f t een 10 x zo 

k l e i n e kans van optreden. 

Mede door de oorlog werd het bepalen van nieuwe uitgangspun

ten voor de kruinhoogte op b a s i s van d i t nieuw gegeven v e r 

traagd. Na de Ramp van 1953 werd de Deltacommissie i n g e s t e l d 

om ondermeer te a d v i s e r e n op b a s i s van welke normen de zeewa

t e r k e r i n g e n i n Nederland v e r s t e r k t moesten worden: De vraag 

was dus welk r i s i c o ofwel kans x gevolg uitgangspunt moest 

z i j n voor de z e e d i j k v e r s t e r k i n g e n . De Deltacommissie h e e f t op 

d i v e r s e manieren g e t r a c h t een norm te bepalen waaraan het r i 

s i c o , dus de v e i l i g h e i d g e t o e t s t zou kunnen worden. Ui t g a n g s 

punt d a a r b i j was dat een stormvloedstand z o a l s d i e op 1 f e 

b r u a r i 1953 was voorgekomen en d i e een kans van voorkomen van 

naar s c h a t t i n g 1/300 per j a a r h e e f t , nooit meer t o t zo'n ramp 

zou mogen l e i d e n . Dat w i l zeggen dat de d i j k e n ontworpen 

moesten worden op een hogere stormvloedstand dan d i e van 1 

f e b r u a r i 1953. Zo i s door het Mathematisch Centrum een econo

mische berekening uitgevoerd naar de optimale d i j k h o o g t e 

f z j . D i t l e i d d e t o t een waterstand van NAP + 6,00 m met een 

o v e r s c h r i j d i n g s - f r e q u e n t i e van 1/100.000 per j a a r . Maar ook 

enkele leden van de Deltacommissie p l e i t t e n voor een water

stand overeenkomend met d i e van 1953 en vermeerderd met 1 m, 

ofwel voor Hoek van Holland: NAP + 4,85 ra. U i t e i n d e l i j k i s 

gekozen voor een waterstand van NAP + 5 m, overeenkomend met 

een o v e r s c h r i j d i n g s - f r e q u e n t i e van 1/10.000 per j a a r . D i t 

werd ook het uitgangspunt voor andere p l a a t s e n l a n g s de Ne

d e r l a n d s e k u s t , z i j het met voor economisch minder b e l a n g r i j 

ke gebieden een r e d u c t i e van 20 a 30 cm op d i t b a s i s p e i l , wat 

overeenkomt met waterstanden met een o v e r s c h r i j d i n g s f r e q u e n 

t i e van 1/4000 per j a a r . Overigens werd g e s t e l d dat b i j deze 

waterstand ofwel het o n t w e r p p e i l , de w a t e r k e r i n g nog v o l l e d i 

ge z e k e r h e i d tegen doorbraak moest bieden. D i t houdt dus i n 
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dat a l l e elementen van een w a t e r k e r i n g zodanig gedimensio

neerd moeten worden dat b i j de gekozen waterstand geen be

l a n g r i j k e schade aan de w a t e r k e r i n g mag optreden en nog enige 

r e s e r v e aanwezig moet z i j n . 

Deze norm i s algemeen bekend geworden a l s de Deltanorm 1 3 j . 

Na de b i t t e r e e r v a r i n g van 1953 ging men ook b i j de grote r i 

v i e r d i j k e n t w i j f e l e n aan de s t e r k t e en werd de vraag g e s t e l d 

aan welke normen deze waterkeringen g e t o e t s t moesten worden. 

Naar a n a l o g i e met de aanpak van de Deltacommissie werd i n 

1956 t u s s e n de m i n i s t e r van Verkeer en Waterstaat en de Pro

v i n c i a l e b esturen overeengekomen om voor de d i j k e n langs de 

R i j n en haar takken ( R i j n , Neder R i j n , Lek, Waal en I J s s e l ) 

u i t te gaan van de waterstand, en d i e behoren b i j een afvoer 

t e L o b i t h van 18000 m^/sec, en d i e een o v e r s c h r i j d i n g s f r e 

quentie h e e f t van 1/3000 per j a a r . D a a r b i j werd i n het midden 

g e l a t e n of b i j deze waterstand het d i j k p r o f i e l op analoge 

w i j z e a l s de zeewaterkeringen nog enige r e s e r v e v e i l i g h e i d 

moesten b e z i t t e n dus ruim breed en hoog moest z i j n of dat de 

d i j k b i j d i e waterstand nog maar net voldoende z e k e r h e i d 

moest bieden tegen het o n t s t a a n van grote schade of z e l f s 

doorbraak. Aanpassing aan deze norm betekende voor v e l e r i 

v i e r d i j k e n toch, ondanks dat de k r u i n vaak a l hoog genoeg i s , 

een d r a s t i s c h e ingreep met name vanwege de noodzaak t o t aan

z i e n l i j k e verzwaring van het p r o f i e l . V o o r a l na p r o t e s t e n 

v a n u i t m i lieubeschermingskringen i s i n 1977 op b a s i s van het 

a d v i e s van de Commissie R i v i e r d i j k e n deze norm v e r l a a g d t o t 

een afvoer van 16.000 m^/sec wat overeenkomt met een frequen-

norm v e r l a a g d . Ging de Deltacommissie er z o a l s gezegd v a n u i t 

dat b i j de Deltanorm van 1/10.000 nog v o l l e d i g e bescherming 

tegen doorbraak moest bestaan, de Commissie R i v i e r d i j k e n de

f i n i e e r d e de norm a l s een s o o r t i n u n d a t i e r i s i c o of wel, dat 

t i e van 1/1250 per Maar d a a r b i j i s n i e t a l l e e n de 
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reeds b i j een k l e i n e hogere waterstand dan de maatgevende wa

t e r s t a n d doorbraak te verwachten mag z i j n . Ook voor de Vecht 

i s een overeenkomstige norm van 1/1250 v a s t g e s t e l d . Voor v e r 

scheidene b e l a n g r i j k e waterkeringen z o a l s de d i j k e n langs de 

Maas en de oude d i j k e n langs het I j s s e l m e e r ontbreken deze 

normen nog. Wel z i j n de d i j k e n van O o s t e l i j k en Z u i d e l i j k 

F l e v o l a n d zodanig ontworpen dat ze bestand z i j n tegen water

standen op het I j s s e l m e e r met een f r e q u e n t i e van 1/1000 per 

j a a r . 

Ook voor de duinen werd t o t zeer recent uitgegaan van de D e l 

tanorm. Aan de hand van re c e n t onderzoek i s echter gebleken 

dat de a f s l a g b i j duinen t i j d e n s stormvloedomstandigheden 

naast de f a c t o r waterstand ook door andere f a c t o r e n s t e r k be

ïnvloed wordt. V i a een kunstgreep z i j n nu berekeningen opge

zet d i e zo nauw mogelijk a a n s l u i t e n b i j de Deltanorm maar 

wa a r b i j u i t e i n d e l i j k wordt uitgegaan van een doorbraakkans 

van 1/100.000 j a a r 

Tot s l o t nog i e t s over de boezemkaden. De boezemkaden moeten 

bestand z i j n tegen het maximaal optredende boezempeil. D i t 

p e i l moet door m e n s e l i j k handelen i n de hand worden gehouden, 

zodat frequentiebeschouwingen erg m o e i l i j k z i j n . Aangezien 

evenwel de f l u c t u a t i e s i n het boezempeil n i e t zo groot z i j n 

i s met een overhoogte van enkele dm's de benodigde kruinhoog

te van de boezemkaden r e d e l i j k te bepalen. 

Het geheel o v e r z i e n d e kan de c o n c l u s i e z i j n dat voor h e e l Ne

der l a n d geen eenduidige norm b e s t a a t op b a s i s waarvan de 

hoogte van waterkeringen wordt v a s t g e s t e l d . D i t houdt ook i n 

dat, a l s we zouden kunnen spreken van een i n u n d a t i e r i s i c o , 

b e t r e k k e l i j k grote v e r s c h i l l e n aanwezig z i j n . Met name voor 

een gebied dat door v e r s c h i l l e n d e typen w a t e r k e ringen be

schermd moet worden, dus tegen zowel de zee, een r i v i e r , een 

meer of een boezem, g e e f t d i t a a n l e i d i n g t o t o n d e r l i n g e v e r -
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s c h i l l e n d i e n i e t a l t i j d verenigbaar l i j k e n . Een o p l o s i n g 

h i e r v o o r i s nog n i e t gevonden. 

Typen waterkeringen 

I n het voorgaande z i j n enkele typen waterkeringen genoemd, 

z o a l s zee- en r i v i e r d i j k e n , duinen, meerdijken, boezemkaden. 

D i t onderscheid i s nodig omdat de a a n z i e n l i j k e v e r s c h i l l e n i n 

b e l a s t i n g , dus de krachten d i e op of tegen deze c o n s t r u c t i e s 

werken, a a n l e i d i n g geven t o t v e r s c h i l l e n d e c o n s t r u c t i e v e op

l o s s i n g e n . Zo wordt een z e e d i j k maximaal gedurende een a a n t a l 

uren a c h t e r e e n extreem b e l a s t door hoge waterstand en g o l f -

a a n v a l . D a a r b i j i s de golfoploop van zeer groot belang, z o a l s 

b l i j k t u i t de kruinhoogtebepaling van zo'n d i j k w a a r b i j de 

overhoogte voor de golfoploop g r o t e r i s dan de maatgevende 

waterstand boven NAP. Het d w a r s p r o f i e l van zo'n d i j k i s dan 

ook indrukwekkend. B i j een r i v i e r d i j k kan daarentegen gedu

rende enkele dagen t o t z e l f s enkele weken een hoge waterstand 

optreden. Voor golfoploop i s d a a r b i j v e e l a l een r e s e r v e van 

maximaal 1 m hoogte voldoende. Het d w a r s p r o f i e l i s dan ook 

v e e l k l e i n e r . Een m e e r d i j k , z o a l s langs het I j s s e l m e e r , z a l 

n i e t a l l e e n permanent water moeten keren, z o a l s een boezem

kade, maar bovendien een waterstand d i e door opwaaiing gedu

rende enkele uren even p l o t s e l i n g a l s b i j z e e d i j k e n extreme 

waarden kan b e r e i k e n . D i t dan gecombineerd met middelmatige 

g o l f a a n v a l , a l s gevolg van de wind d i e de opwaaiing v e r o o r 

z a a k t e , z a l eveneens een v r i j robuust p r o f i e l vragen maar dan 

i n f e i t e een mengeling van z e e d i j k , r i v i e r d i j k en boezemkade 

z i j n . 

Genoemde v a r i a t i e s i n b e l a s t i n g hebben t o t gevolg dat aan de 

w a t e r k e r i n g ook v e r s c h i l l e n d e e i s e n worden g e s t e l d . Door de 

uitwendige b e l a s t i n g van water, stroom en golven kan de con

s t r u c t i e op meerdere manieren bezwijken of f a l e n . 
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Constructlevormen 

Afgezien van de compleet nieuw aangelegde Deltadammen, de Af

s l u i t d i j k en de d i j k e n rond de I J s s e l m e e r p o l d e r s z i j n de 

meeste d i j k e n i n de loop van v e l e eeuwen gegroeid van k l e i n e 

kaden gemaakt van p l a a t s e l i j k gewonnen m a t e r i a a l (hoofdzake

l i j k k l e i ) t o t f o r s e grondlichamen opgebouwd u i t een kern van 

aangevoerd m a t e r i a a l , v e e l a l zand, en afgedekt met k l e i en 

g r a s , a s f a l t of s t e e n . D i t meer of minder samenhangend mate

r i a a l moet gedurende k o r t e r e of l a n g e r e t i j d w a t e r s t a n d s v e r 

s c h i l l e n en/of e r o s i e k r a c h t e n kunnen weerstaan. 

Door het w a t e r s t a n d s v e r s c h i l t u s s e n b u i t e n - en b i n n e n z i j d e , 

dus t u s s e n zee r e s p . r i v i e r e t c . en de polder z a l het water 

door k l e i en zand dringen en d a a r b i j a f h a n k e l i j k van de om

standigheden de k o r r e l d r u k en daarmee de w r i j v i n g t u s s e n de 

k o r r e l s verminderen. De h e l l i n g van b u i t e n - en b i n n e n t a l u d 

moet dan ook zodanig gekozen worden dat de s t a b i l i t e i t onder 

a l l e omstandigheden v e r z e k e r d i s . Het binnendringen van water 

i n de kern van de d i j k wordt zoveel m o g e l i j k voorkomen door 

een " w a t e r d i c h t e " l a a g , z o a l s een k l e i l a a g , op het b u i t e n t a 

lud aan te brengen. D a a r b i j moet n a t u u r l i j k wel r e d e l i j k e ze

k e r h e i d bestaan dat deze w a t e r d i c h t e l a a g ook onder maatge

vende omstandigheden i n stand b l i j f t en n i e t b i j v o o r b e e l d 

door g o l f s l a g of e r o s i e ten gevolge van stroom of a l s gevolg 

van de g r a v e r i j van muskusratten g e p e r f o r e e r d wordt. Ook dat 

het water n i e t v i a de ondergrond alsnog i n de c o n s t r u c t i e kan 

d r i n g e n . Het s t e l l e n van e i s e n aan de d i k t e en de k w a l i t e i t 

van de k l e i en de bescherming van de k l e i door s t e e n of a s 

f a l t z i j n maatregelen d i e genomen kunnen worden. Maar een 

z e e d i j k met een zware g o l f a a n v a l gedurende een r e l a t i e f korte 

t i j d van enkele uren i s n a t u u r l i j k i n dat o p z i c h t toch i e t s 

anders dan een r i v i e r d i j k met een maximale b e l a s t i n g t i j d e n s 

hoogwater van meerdere dagen of weken of een boezemkade waar 
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de b e l a s t i n g permanent i s . 

Voor r i v i e r d i j k e n en boezemkaden s p e e l t dan ook het fenomeen 

van de waterstroming i n en onder de w a t e r k e r i n g een v e e l 

s t e r k e r e r o l dan voor een z e e d i j k . 

Een geheel ander v e r s c h i j n s e l o n t s t a a t b i j een d u i n , dat 

eveneens een waterkerende f u n c t i e h e e f t . Duinen z i j n i n f e i t e 

enorme hopen l o s zand met daarvoor een s t r a n d . I n normale om

standigheden breken de golven voor of op het s t r a n d en komen 

n i e t t o t b i j het duin. T i j d e n s stormvloedomstandigheden met 

hogere waterstanden z u l l e n golven wel t o t b i j de duinen komen 

en daar dan zand a f s l a a n . D i t zand komt op het s t r a n d t e r e c h t 

waardoor d i t s t r a n d ophoogt en daarmee tevens weer een b e l e t 

s e l gaat vormen voor de golven om t o t aan de duinen te ko

men. Er o n t s t a a t dus een dynamisch evenwicht w a a r b i j t i j d e n s 

de beperkte duur van een stormvloed n i e t het gehele duin naar 

het s t r a n d vervoerd kan worden omdat dan het s t r a n d eenvoudig 

te hoog zou komen te l i g g e n om nog golven t o t de duinvoet te 

l a t e n doordringen. Vanzelfsprekend i s b i j d i t v e r s c h i j n s e l 

n i e t a l l e e n de waterstand van belang, maar ook de golfhoogte, 

de k o r r e l d i a m e t e r van het zand, de hoogte van de duinen boven 

stormvloedstand e t c . ^5 . Op z i c h z e l f i s een d e r g e l i j k e a f 

s l a g n i e t s alarmerends. B i j een duin i n evenwicht z a l i n een 

r u s t i g e r j a a r g e t i j d e de golfbeweging het zand weer naar het 

hoge s t r a n d t r a n s p o r t e r e n waarna het door v e r s t u i v e n weer 

naar de duinvoet wordt g e t r a n s p o r t e e r d . 

Bezwijkvormen 

U i t e i n d e l i j k b e s l i s s e n d voor de v e i l i g h e i d i s de w i j z e waarop 

waterkeringen kunnen bezwijken. D a a r b i j i s n i e t a l l e e n de wa

t e r s t a n d ofwel overlopen van de c o n s t r u c t i e bepalend want er 

z i j n meerdere bezwijkmechanismen mogelijk z o a l s : 
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overlopen, o v e r s l a g , a f s l a g , e r o s i e , a f s c h u i v i n g b u i t e n t a l u d , 

a f s c h u i v i n g b i n n e n t a l u d , i n t e r n e e r o s i e , zandmeevoerende wel

l e n (piping) , verweking = u i t v l o e i e n van een t a l u d , opdrukken 

a f s l u i t e n d e lagen; e r o s i e en a f s c h u i v e n van de vooroever 

t.g.v. een o e v e r v a l . ( f i g u u r 2 ) . 

golfoverslag 

MHW = maatgevende hoogwaterstand 

enkele bezwijkmechanismen van een dijk 

De o n t w e r p p r a k t i j k i s grofweg t o t op heden gebaseerd op het 

uitgangspunt dat de kruinhoogte zodanig bepaald wordt dat 

overlopen en o v e r s l a g voorkomen wordt en dat onder deze om

standigheden a l l e andere v e r s c h i j n s e l e n n i e t d e s a s t r e u s m.ogen 

z i j n voor de v e i l i g h e i d . 

Nu z u l l e n de h i e r v o o r g e s c h e t s t e bezwijkmechanismen kunnen 

optreden doordat de b e l a s t i n g e n op de c o n s t r u c t i e z o a l s wa

t e r d r u k , g o l f k l a p p e n of e r o s i e k r a c h t e n door stroom of g o l f 

a a n v a l g r o t e r z i j n dan de s t e r k t e van de c o n s t r u c t i e . D i t pa

troon g e l d t algemeen voor bezwijkmechanismen w a a r b i j b e l a s 

t i n g en s t e r k t e z i c h voortdurend met e l k a a r meten. De s t u d i e 

van een bezwijkmechanisme r i c h t z i c h d a a r b i j meestal op de 

u i t e r s t e g r e n s t o e s t a n d ; dat w i l zeggen die s i t u a t i e w a a r i n de 
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s t e r k t e j u i s t g e l i j k i s aan de b e l a s t i n g . De m o e i l i j k h e i d i s 

dat zowel de b e l a s t i n g a l s de s t e r k t e geen v a s t s t a a n d e g e t a l 

l e n z i j n maar zgn. s t o c h a s t i s c h e grootheden ofwel een zekere 

w a a r s c h i j n l i j k h e i d s v e r d e l i n g hebben. D i t b e t r e f t b i j v o o r b e e l d 

de waterstand i n Hoek van Holland d i e b i j de gehanteerde norm 

s t e r k geëxtrapoleerd i s en daardoor ook een zekere onnauwkeu

r i g h e i d h e e f t . Maar ook de golfoploop b i j een stormachtige 

zee z a l een zekere w a a r s c h i j n l i j k h e i d s v e r d e l i n g vertonen, 

e v e n a l s de g o l f k r a c h t e n . Het samenvallen van een bepaalde wa

t e r s t a n d met een bepaalde golfhoogte of golfoploop h e e f t dus 

een bepaalde kans van voorkomen, hoe m o e i l i j k ook v a s t t e 

s t e l l e n . Aan de andere kant h e e f t ook de s t e r k t e van de con

s t r u c t i e , dus de w a t e r k e r i n g , een zekere w a a r s c h i j n l i j k h e i d s 

v e r d e l i n g , te meer daar de c o n s t r u c t i e u i t v e r s c h i l l e n d e e l e 

menten i s opgebouwd d i e ook i e d e r een s t o c h a s t i s c h k a r a k t e r 

hebben. Te denken v a l t aan de g l o o i i n g , opgebouwd u i t l o s s e 

betonblokken en n a t u u r s t e e n . De s t e r k t e van zo'n c o n s t r u c t i e 

z a l geen v a s t e waarde z i j n . Maar ook de s t e r k t e tegen a f 

s c h u i v e n van b i j v o o r b e e l d het binnentalud z a l geen v a s t e 

waarde z i j n . Zo'n g l i j v l a k z a l v e r s c h i l l e n d e grondlagen door

s n i j d e n met i n e l k e grondlaag een s t o c h a s t i s c h e v e r d e l i n g van 

de grondmechanische parameters. De nieuwste o n t w i k k e l i n g e n i n 

de afgelopen 5 j a a r z i j n nu dat pogingen i n het werk worden 

g e s t e l d om de t o t a l e f a a l k a n s van de c o n s t r u c t i e t e bepalen 

op b a s i s van het bepalen van de f a a l k a n s van a l l e v e r s c h i l 

lende elementen a f z o n d e r l i j k . Vervolgens wordt de t o t a l e 

f a a l k a n s voor de gehele w a t e r k e r i n g of de r i n g van waterke

r i n g e n om een bepaald gebied bepaald door de som van de a f 

z o n d e r l i j k e kansen op te t e l l e n . Deze zgn. p r o b a b i l i s t i s c h e 

ontwerpmethode [^6^ w i j k t dus wel s t e r k af van het u i t g a n g s 

punt van de Deltacommissie w a a r b i j i n f e i t e a l l e e n uitgegaan 

wordt van de f a c t o r waterstand en de o v e r s c h r i j d i n g s f r e k w e n -

t i e van deze waterstand. Wat moeten we ons nu b i j de p r o b a b i -
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l i s t i s c h e ontwerpmethode v o o r s t e l l e n . Daartoe wordt voor een 

wa t e r k e r i n g a l l e r e e r s t nagegaan welke faalmechanismen moge

l i j k z i j n . D i t kan middels een zgn. foutenboom om het geheel 

s y s t e m a t i s c h en o v e r z i c h t e l i j k aan te pakken ( f i g u u r 3 ) . Ver

volgens moet van e l k faalmechanisme de f a a l k a n s berekend wor

den. 

Daartoe moet u i t e r a a r d bekend z i j n hoe s t e r k t e en b e l a s t i n g 

b i j e l k a a r horen c.q. welk model ten grondslag l i g t aan dat 

mechanisme. Vervolgens kan de f a a l k a n s worden bepaald voor 

d i t mechanisme. I n f i g u u r 4 i s het algemene schema voor het 

bepalen van deze f a a l k a n s weergegeven met aan de l i n k e r z i j d e 

de natuurrandvoorwaarden en aan de r e c h t e r z i j d e de s t e r k t e v a 

r i a b e l e n . Door combinatie van a l l e f a a l k a n s e n van a l l e f a a l 

mechanismen kan de t o t a l e bezwijkkans van de c o n s t r u c t i e wor

den bepaald. I n t h e o r i e l i j k t d i t mooi maar deze methode i s 

i n de p r a k t i j k v o o r l o p i g n i e t haalbaar door zowel gebrek aan 
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kennis over de s t o c h a s t i s c h e v e r d e l i n g van de s t e r k t e en de 

b e l a s t i n g e n a l s de modellen d i e het bezwijkmechanisme moeten 

b e s c h r i j v e n . Wel kan met het v o o r t s c h r i j d e n van de kennis de 

in v l o e d van v e l e mechanismen op het t o t a l e bezwijken beter 

worden i n g e s c h a t waardoor het r e l a t i e v e belang van de v e r 

s c h i l l e n d e mechanismen beter wordt i n g e z i e n . 
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Onderzoek. 

I n het voorgaande i s aangegeven hoe waterkeringen ons land 

moeten beschermen tegen overstromingen en op welke w i j z e ge

s t r e e f d wordt naar een a c c e p t a b e l e r i s i c o b e p a l i n g van de kans 

op overstromingen. W e z e n l i j k h i e r v o o r i s de kennis over de 

f y s i s c h e p r o c e s s e n d i e optreden b i j de b e l a s t i n g van een wa

t e r k e r i n g . Deze kennis i s nog beperkt. De i n Nederland aanwe

zige kennis s t o e l t op de e r v a r i n g van 10 eeuwen met het bou

wen en onderhouden van d i j k e n . Door de v e l e d i j k d o o r b r a k e n 

deed men tegen w i l en dank v e e l p r a k t i j k e r v a r i n g op. Deze e r 

v a r i n g s k e n n i s was s l e c h t s i n zeer algemene termen op papier 

te z e t t e n en m o e i l i j k of n i e t overdraagbaar voor t o e p a s s i n g 

op andere p l a a t s e n met andere omstandigheden. Had men na een 

doorbraak p l a a t s e l i j k de d i j k v e r s t e r k t , dan bleek b i j een 

volgende stormvloed wel weer een ander p l a a t s te zwak. Op de 

vraag waarom en hoe een u i t min of meer l o s m a t e r i a a l z o a l s 

zand, s t e e n , k l e i , veen, opgebouwde wate r k e r i n g gedurende 

k o r t e r e of l a n g e r e t i j d de natuurelementen kan weerstaan, was 

en i s maar beperkt antwoord te geven. De e r v a r i n g s k e n n i s 

s c h i e t dan ook te kort a l s we, z o a l s nu, onze waterkeringen 

w i l l e n bouwen voor omstandigheden d i e ver buiten het e r v a 

r i n g s g e b i e d l i g g e n . V e r g r o t i n g van de kennis van de f y s i s c h e 

p r o c e s s e n v e r e i s t fundamenteel onderzoek. Doordat verder het 

beheer en onderhoud van waterkeringen t o t voor enkele j a r e n 

s t e r k v e r b r o k k e l d was over honderden beheerders, waaronder 

v e l e k l e i n e waterschappen, kwam fundamenteel onderzoek s l e c h t 

van de grond o f b l e e f beperkt t o t onderzoek voor de g r o t e r e 

werken, z o a l s de a f s l u i t i n g van de Zuiderzee en de Deltawer

ken. Maar j u i s t b i j v o l l e d i g nieuwe d i j k e n kan het gebrek aan 

kennis over de f y s i s c h e processen i n een waterkering r e d e l i j k 

gecompenseerd worden door v e i l i g e aannamen te doen of over te 

dimensioneren zonder dat d i t v e e l e x t r a kosten met z i c h mee 
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moet brengen. Diepgaand onderzoek voor deze werken beperkt 

z i c h dan ook g r o t e n d e e l s t o t de h y d r a u l i s c h e modellen. 

B i j het beoordelen of bestaande waterkeringen wel s t e r k ge

noeg z i j n en of v e r s t e r k i n g n o o d z a k e l i j k i s k r i j g t men v e e l 

s t e r k e r met vraagstukken te maken of wel of geen werken nood

z a k e l i j k z i j n en zo j a , op welke w i j z e voortgebouwd kan wor

den op de bestaande c o n s t r u c t i e . D a a r b i j b e s t a a t v e e l a l op 

b a s i s van l a n d s c h a p p e l i j k , c u l t u u r h i s t o r i s c h e of m i l i e u t e c h 

n i s c h e waarden een s t e r k e aandrang om de omvang van de werken 

te beperken of l i e f s t geheel te voorkomen. 

Hoe v a l t i n deze eeuw van te c h n i e k en wetenschap deze 

beperkte kennis te v e r k l a r e n ? 

V ermoedelijk omdat de s t e r k t e van een wat e r k e r i n g voor een 

b e l a n g r i j k d e e l bepaald wordt door een samenspel van v e l e f y 

s i s c h e p r o c e s s e n waarin nog onvoldoende i n z i c h t b e s t a a t , 

v o o r a l n i e t a l s ze e l k a a r o n d e r l i n g beïnvloeden. Zo kent de 

grondmechanica nog v e l e geheimen, t e r w i j l er geen m a t e r i a a l 

l i j k t te z i j n dat meer i n s a m e n s t e l l i n g w i s s e l t dan grond. 

Maar ook v a l t te denken aan de aanval door het water w a a r b i j 

b i j v o o r b e e l d een stormachtige zee m o e i l i j k op z i j n a a n v a l l e n 

de k r a c h t te b e s c h r i j v e n i s . De s t u d i e naar deze processen 

v e r e i s t een s p e c i a l i s t i s c h e kennis met voldoende t h e o r e t i s c h e 

achtergrond naast p r a k t i s c h e kennis om de o n d e r l i n g e beïn

vloeding van deze processen te l e r e n b e g r i j p e n en wetenschap

p e l i j k te kunnen v e r k l a r e n . S l e c h t s dan i s ook v o o r s p e l l i n g 

onder extreme omstandigheden b u i t e n het e r v a r i n g s g e b i e d moge

l i j k . 

Toekomst 

voor de toekomst i s n a t u u r l i j k van groot belang of we b l i j 

vend voldoende vertrouwen z u l l e n kunnen s t e l l e n i n het s t e l -
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s e l waterkeringen dat ons land moet beschermen. Daartoe i s 

een continue zorg voor d i t s t e l s e l van p r i m a i r belang. 

De r e g e r i n g h e e f t i n 1977 a l s b e l e i d aanvaard om de zorg voor 

de waterkeringen zo e n i g s z i n s mogelijk op te dragen aan wa

terschappen. Door c o n c e n t r a t i e i s het a a n t a l waterschappen i n 

de afgelopen j a r e n reeds d r a s t i s c h teruggelopen. Hierdoor 

z i j n s t e r k e r e bestuurseenheden o n t s t a a n met een beter op haar 

taak t o e g e r u s t e t e c h n i s c h e d i e n s t . U i t e i n d e l i j k z u l l e n er 

s l e c h t s enkele t i e n t a l l e n waterschappen b l i j v e n d i e waterke

r i n g e n i n beheer hebben. Het i s n o o d z a k e l i j k dat voor de 

t a a k v e r v u l l i n g van deze waterschappen voldoende kennis op het 

gebied van waterkeringen beschikbaar i s . A l s gevolg van de 

huidige inspanning t o t v e r s t e r k i n g van de zeeweringen en de 

r i v i e r d i j k e n en waarvoor i n de komende j a r e n voor ruim 2,5 

m i l j a r d gulden besteed moet worden, z a l na afronding van deze 

werken i n 1990 r e s p . 1998 mogelijk gedurende v e l e j a r e n wei

nig b e l a n g r i j k e schade aan waterkeringen o n t s t a a n . Hierdoor 

z a l de eerder genoemde e r v a r i n g s k e n n i s afnemen, mede omdat 

deze zo m o e i l i j k overdraagbaar i s . Het i s dan ook van het 

g r o o t s t e belang dat i n de komende j a r e n , i n de t i j d dat nog 

v e e l werk v e r z e t wordt b i j de v e r s t e r k i n g van deze k e r i n g e n , 

een vervanging voor de e r v a r i n g s k e n n i s o n t s t a a t . I n tegen

s t e l l i n g t o t andere c i v i e l t e c h n i s c h e werken komt p r o j e c t g e 

r i c h t onderzoek om de t h e o r e t i s c h e kennis te vergroten b i j de 

v e r b e t e r i n g van waterkeringen weinig of n i e t voor. D i t wordt 

v e r o o r z a a k t doordat het benodigde onderzoek dermate fundamen

t e e l i s en a l s r e g e l z o v e e l t i j d kost dat daartoe b i j de a f 

z o n d e r l i j k e p r o j e c t e n de mogelijkheden ontbreken. De D e l t a 

commissie h e e f t i n d e r t i j d i n haar e i n d a d v i e s op de noodzaak 

van d i t onderzoek gewezen, naast de noodzaak om l a n d e l i j k 

meer op e l k a a r afgestemde c o n s t r u c t i e s te bouwen. I n 1965 i s 

de T e c h n i s c h e Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW) a l s 

m i n i s t e r i e e l a d v i e s c o l l e g e i n g e s t e l d om onder meer d i t funda-
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m e n t e e l onderzoek t e s t i m u l e r e n en t e coördineren. Het i s van 

het g r o o t s t e b e l a n g d a t deze commissie de no d i g e armslag 

h e e f t om haar t a a k op h e t g e b i e d van h e t t o e g e p a s t weten

s c h a p p e l i j k onderzoek t e b l i j v e n u i t v o e r e n . Het d o e l i s d a a r 

b i j met name om de op d i t moment bestaande onzekerheden i n de 

o n t w e r p e r i t e r i a t e v e r k l e i n e n . Zolang deze onzekerheden 

v o o r t b e s t a a n z a l er b i j onderzoek naar de v e i l i g h e i d van be

staande w a t e r k e r i n g e n o f h e t o n t w e r p van v e r b e t e r i n g s p l a n n e n 

noodgedwongen u i t g e g a a n moeten worden van v e i l i g e en m o g e l i j k 

daardoor t e zware e i s e n . Dat hiermee v i a een m o g e l i j k t e v e i 

l i g o n t w e r p ook hoge bedragen m o g e l i j k o n n o d i g u i t g e g e v e n 

worden i s vaak m o e i l i j k aan t e t o n e n en w o r d t daarom v e e l a l 

n i e t z i c h t b a a r . D i t w i l a n d e r z i j d s ook n i e t zeggen d a t a l l e 

o n t w e r p e n nu t e v e i l i g z i j n . Door gebrek aan k e n n i s i s h e t 

ook zeer goed denkbaar d a t bepaalde v e r s c h i j n s e l e n t e l i c h t 

v a a r d i g b e o o r d e e l d worden zodat na v e r l o o p van t i j d b l i j k t 

d a t de c o n s t r u c t i e n i e t v e i l i g genoeg i s en v e e l v u l d i g en 

k o s t b a a r onderhoud o f dure aanpassingen n o o d z a k e l i j k z i j n . 

B ovendien z u l l e n ook i n de v e r d e r e toekomst v e r s t e r k i n g s w e r -

ken u i t g e v o e r d moeten worden. 

Een ander a s p e c t d a t aandacht v e r d i e n t i s d a t b i j v e l e w a t e r 

k e r i n g e n i n ons l a n d langzaam maar g e s t a a g h e t v e r v a l over de 

k e r i n g e n toeneemt onder meer door v e r l a g i n g van h e t p o l d e r n i 

veau door k l i n k van de bodem. De b e l a s t i n g op de w a t e r k e r i n 

gen neemt dus, z i j h e t langzaam, maar g e s t a a g t o e . D a a r n a a s t 

z i j n er v e l e m a a t s c h a p p e l i j k e o f n a t u u r l i j k e o n t w i k k e l i n g e n 

d i e e n e r z i j d s de v e i l i g h e i d van een w a t e r k e r i n g i n r e l a t i e 

t o t h e t beschermde b e l a n g en a n d e r z i j d s h e t gedrag en de s t a 

b i l i t e i t van een w a t e r k e r i n g i n de l o o p der t i j d beïnvloe

den. Deze i n v l o e d e n z u l l e n nader b e s t u d e e r d moeten worden. 

D a a r t o e i s bekendheid met de e e r t i j d s gekozen u i t g a n g s p u n t e n 

voor h e t o n t w e r p en de opbouw van de c o n s t r u c t i e noodzake

l i j k . Vandaar h e t p l e i d o o i om voor a l l e w a t e r k e r i n g e n s y s t e -
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matlsch a l l e b e l a n g r i j k e gegevens over deze waterkeringen 

v a s t te leggen. Dat b e t r e f t dus zowel de gehanteerde rand

voorwaarden b i j het ontwerp en de toegepaste rekenmodellen 

a l s de v e l e r l e i gegevens over c o n s t r u c t i e , toegepaste mate

r i a l e n , s p e c i a l e v o o t z i e n i n g e n e t c . S l e c h t s op deze w i j z e z a l 

het ook i n de toekomst mogelijk z i j n om voor e l k e w a t e r k e r i n g 

st e e d s opnieuw na te gaan of de v e i l i g h e i d van de w a t e r k e r i n g 

i n overeenstemming i s met het beschermde belang r e s p . de v e r 

e i s t e v e i l i g h e i d . 

Samenvatting en c o n c l u s i e s . 

Grote delen van Nederland moeten door waterkeringen beschermd 

worden tegen het water. D a a r b i j wordt er weliswaar naar ge

s t r e e f d om de kans op c a l a m i t e i t e n k l e i n te maken maar de 

kans op bezwijken van een waterkering i s n i e t u i t g e s l o t e n . De 

m o g e l i j k h e i d om exact aan te geven welk i n u n d a t i e r i s i c o er 

gelopen wordt i s nog maar beperkt. 

I n f e i t e gaan we t o t nu toe u i t van normen die n i e t a l l e e n 

voor d i v e r s e typen waterkeringen nogal variëren en s l e c h t on

d e r l i n g v e r g e l i j k b a a r z i j n maar d i e bovendien v e e l a l a l l e e n 

b e t r e k k i n g hebben op de f a c t o r waterstand. Andere f a c t o r e n 

d i e mede de v e i l i g h e i d bepalen b l i j v e n ofwel nog g r o t e n d e e l s 

b u i t e n beschouwing of er worden op grond van e r v a r i n g s g e g e 

vens " v e i l i g e " aannamen gedaan. Ook moeten nog voor een groot 

a a n t a l waterkeringen normen worden v a s t g e s t e l d . 

Om de v e i l i g h e i d of wel het r i s i c o beter te kunnen bepalen i s 

n i e t a l l e e n v e r g r o t i n g van de kennis n o o d z a k e l i j k van de v e l e 

f y s i s c h e processen d i e i n een waterkering optreden, maar i s 

ook meer i n z i c h t v e r e i s t i n de g r o o t t e en de v a r i a t i e s van de 

b e l a s t i n g e n d i e op de w a t e r k e r i n g werken. Door het onderzoek 

dat wordt gecoördineerd en g e s t i m u l e e r d door de T e c h n i s c h e 
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Adviescommissie voor de Waterkeringen wordt g e t r a c h t i n deze 

behoefte te v o o r z i e n . 

Tevens wordt gestimuleerd dat met het oog op het beheer i n de 

toekomst van waterkeringen a l l e b e l a n g r i j k e gegevens over de

ze waterkeringen s y s t e m a t i s c h v a s t worden gelegd. 

L i t e r a t u u r 

1 P.J. Wemelsfelder. Wetmatigheid i n het optreden van 

stormvloedstanden. De ingenieur 1939 no. 9. 

2 D. van D a n t z i g , J . K r i e n s 

Het economisch b e s l i s s i n g s p r o b l e e m inzake de b e v e i l i g i n g 

van Nederland tegen stormvloeden. 

B i j d r a g e I I . 2 van d e e l 3 Rapport Deltacommissie 1960. 

3 Deltacommissie 

E i n d v e r s l a g b l z . 27 - 38, Rapport Deltacommissie 1960. 

4 Commissie R i v i e r d i j k e n 

Rapport Commissie r i v i e r d i j k e n . 

's-Gravenhage maart 1977. 

5 D. D i l l i n g h . Duinen a l s Waterkeringen 

De i n g e n i e u r , december 1982 no. 9. 

6 CUR-VB 

V e i l i g h e i d van bouwconstructie, een p r o b a b i l i s t i s c h e be

nadering. Rapport no. 109, Zoetermeer 1982. 



DE GESCHIEDENIS EN DE GEVOLGEN VAN HET LOZEN EN 
VERBRANDEN VAN CHEMISCH AFVAL OP Z E E 

door 

H. Compaan 

Sinds Aristoteles en tot omstreeks 1938 werd onderscheid gemaakt tussen „natuur
lijke" (= organische) en „onnatuurhjke" stoffen. Het vitaUsme leerde dat natuur
lijke stoffen niet door de mens konden worden gemaakt in zijn glazen bollen en 
retorten. Deze leer kreeg in 1845 de doodsteek doordat Kolbe erin slaagde synthe
tisch azijnzuur te maken. Na 1850 kwam de synthetische organische chemie goed 
op gang. Eind 1983 zijn inmiddels 6V2 a 7 miljoen verschillende stoffen bekenden 
worden er ongeveer 1000 nieuwe per dag beschreven. Ongeveer 65000 stoffen wor
den regelmatig door de mens benut, waaronder enkele duizenden geneesmiddelen 
en een zelfde aantal bestrijdingsmiddelen. 

De organische chemie is al lang niet meer de chemie van natuurlijke stoffen, maar 
die van de koolstofverbindingen. Het onderscheid tussen natuurlijke en onnatuur
lijke („xenobiotische") stoffen bestaat echter nog steeds. Vele xenobiotische stof 
fen, met name de chloorhoudende, blijken zich te onderscheiden door giftigheid, 
geringe biologische afbreekbaarheid en ophoping in organismen. 

In dit betoog staan vijf organische, „onnatuurlijke" chloorverbindingen (of groe
pen van verbindingen) centraal: DDT e.d., PCB-'s, VCM, 2,4,5,-T en chloordioxinen. 
Een vergelijking van de giftigheid van deze en enkele andere verbindingen vindt u in 
tabel 1. 

Tabel 1 

De acute toxiciteit van een aantal stoffen voor proefdieren; LD50 na een éénmalige 
dosis in mühgrammen per kg lichaamsgewicht. (LD50 is de dosis waarbij de helft 
van de proefdieren sterft; in dit geval binnen 30 dagen) 

muis cavia rat 

2,3,7,8-TCDD 0,3 0,002-6 0,04 
2,3,7,8-TCDF ca. 6 0,005-20 

0,04 

PCB's 2-6000 ca. 5000 ca. 6000 
2,4,5-T 370 
stryclmine 0,5 
Sarin (zenuwgas 0,2 
kaUumcyanide 12 
tetrodotoxine (gif van 

tropische zeevis) 0,008 

Deze gegevens dienen slechts om een indruk te geven van de verschillen in giftig-

Natuurkundige Voordrachten N.R, 62. Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor 
Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 17 oktober 1983. 
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heid, zowel tussen de versciiiilende stoffen, als tussen die voor de verschillende 
proefdieren. De doses voor chronische toxiciteit, kankerveroorzaking en vruchtbe
schadiging, voor zover van toepassing, hggen verschillende orden van grootte lager. 

Het is verbluffend de geschiedenis te volgen van de rol die deze stoffen speelden 
en spelen in onze samenleving en te zien hoe de mensheid voortdurend achter de 
feiten aan stuntelt. 

Het insecticide DDT 
Dit is een witte vaste stof. Het in de praktijk gebruikte t?ichloor-tfifenyl?richloor-
ethaan bestaat, naast wat kleine verontreinigingen, voor 70 tot 80% uit het para-
para'-isomeer en voor 15 tot 20% uh het ortho-para-isomeer. In het milieu wordt 
de stof altijd gevonden in combinatie met twee afbraakprodukten: DDE en DDD 
(fig. 1). 

H 

DDD 

DDE 

Fig. 1 p,p '-DDT en zijn afbraakprodukten DDE en DDD. 

Nadat in 1939 de insecticide werking werd ontdekt, wordt het sinds 1942 op 
steeds grotere schaal gebruikt. De zwitser Paul MüUer kreeg er in 1948 de Nobelprijs 
voor. Men schat dat direct en indirect minstens een half miljard mensenlevens door 
de stof zijn gered en men acht het nog steeds onmisbaar voor b.v. de bestrijding van 
malaria. Tot nu toe moet op de hele wereld tussen 4 en 7 miljoen ton zijn verbruikt. 

Toen in 1962 Rachel Carson's beroemde boek „Silent Spring" verscheen, werd de 
wereld geconfronteerd met het persistente en milieu-toxische karakter van de stof 
en met de enorme ophoping ervan in voedselketens. Men ontdekte al snel dat deze 
onaangename eigenschappen gedeeld werden met alle weinig vluchtige organische 
chloorverbindingen die slecht oplossen in water en goed in vet. Daaronder zijn vele 
pesticiden. In de westerse wereld werden DDT en een aantal andere insecticiden ver
boden, maar in de derde wereld neemt het verbruik nog steeds toe. Na „Silent 
Spring" laaide de discussie hoog op en volgde een enorme jacht op deze soort stof
fen in het milieu. Door de moderne ontwikkelingen in de instrumentele chemische 
analyse is het intussen relatief gemakkelijk geworden de kleinste beetjes op te spo
ren en hun aanwezigheid te bewijzen. 
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Volychloorhifenylen (PCB's j 
Eind 1966 ontdekte Sören Jensen, een Deense onderzoeker in Stockholm, bij de be
paling van DDT e.d. in vissen en vogels uit de Oostzee, dat er tot toen onbekende 
stoffen in de dieren zaten, die veel leken op DDT en vaak in hogere concentraties 
roorkv/amen (en nog voorkomen). Met de massaspectrometer werden ze geïdentifi
ceerd als polychloorbifenylen (PCB's) (zie figuur 2). 

Chlooratomen aan ring A 
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Fig 2 Een overzicht van het aantal mogelijke chloorbifenylmoleculen. Meer dan 
de helft ervan komt in de PCB-produkten niet of nauwelijks voor. 

Het is een familie van 209 sterk verwante, vloeibare en vaste stoffen, waarvan er 
een stuk of honderd veel in het miUeu worden aangetroffen. Ze zijn giftig, goed be
stand tegen verhitting en zeer persistent. Ze worden sinds 1930 gebruikt als vloei
stof in hydraulische en warmtetransportsystemen, als koelvloeistof in transformato
ren, in condensatoren en in vele andere industriële toepassingen. Tot dusver is er 
naar schatting 2 miljoen ton van gemaakt, 

DDT en PCB's blijken door de hydrosfeer en de atmosfeer over onze hele planeet 
te zijn verspreid; het noordelijk halfrond is duidelijk sterker verontreinigd dan het 
zuidelijk. Verder blijken de PCB's extreem giftige verontreinigingen te bevatten in 
uiterst lage concentraties, de chloordibenzofuranen, waarop ik straks terug kom. In 
de westerse wereld volgde een aantal beperkingen in het gebruik van PCB's, die ten
slotte moeten resulteren in een verbod. Inmiddels is het gehalte van DDT in de 
Noordzeevis weer dalende, maar van de PCB-verontreiniging van b.v, de Waddenzee 
kan dat niet worden gezegd. 

Vinylchloride monomeer (VCM) 
We komen nu in het milieujaar 1970, ln o,a, de Volkskrant verscheen in oktober 
het volgende bericht-

Onafzienbaar veld van dode vis op Noordzee 
OSLO, 19 okt, (AP) - Het Noorse schip voor zee-onderzoek Johan Hjort heeft, 
volgens Aftenposten, gemeld tussen Aberdeen in Schotland en Jutland in Dene
marken door een 70 zeemijlen lang veld van dode vis te hebben gevaren, tien uur 
lang. 

Uit een analyse is gebleken, dat de vis is gestorven aan een giftig bijprodukt van 
kunststofverwerkende fabrieken in Engeland of West-Europa, Deskundigen van 
het Noorse instituut voor onderzoek naar zeevervuiling zullen een rapport op
stellen. De toestand is daarom zo ernstig, omdat de dode vis ronddreef boven 
paaiplaatsen. 
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Het ging hier om de zg. „EDC-teer", een zeer scherp rielcende, zwaite, teerachtige 
vloeistof, die bestaat uit meer dan honderd verschillende organische chloorverbin
dingen, waarvan ethyleenc/ichloride vaak de belangrijkste is. Deze „teer" ontstaat 
als afval bij de produktie van vinylchloride, de grondstof voor PVC (polyvinylchlo
ride), een van onze bekendste kunststoffen. Vinylchloride is een gas en werd in 
1835 (!) voor het eerst gesynthetiseerd. Het produkt ontwikkelde zich pas na 1950 
tot een absolute topper in de chemische en kunststoffenindustrie, met een huidige 
wereld-jaarproduktie van 15 miljoen ton en een totale produktie tot nu toe van 
150 miljoen ton. 

Voor elke 1000 ton VCM houdt men ongeveer 25 ton EDC-teer over en deze 
werd tot 1971 vrijwel altijd met tankschepen in zee gestort. Ten dele gebeurt dit 
nog steeds. In 1971 werd zo'n tankschip, de „Stella Maris", geladen met EDC-teer 
van de AKZO in Europoort, onderschept op zijn tocht over de Noordzee. Geen 
enkele haven wilde het schip opnemen en het keerde weer terug naar Rotterdam. 
Het afval werd teruggepompt in de voorraadtanks en het schip kreeg een nieuwe 
naam: „Constance". Dit schandaal, dat grote aandacht kreeg in de media, versnelde 
het tot stand komen van het verdrag van Oslo voor het schoonhouden van de 
Noordzee en de Noord-Oost Atlantische Oceaan, in 1972, snel gevolgd door de 
London Dumping Convention, die voor alle wereldzeeën is bedoeld. 

Bij deze verdragen werden allerlei verboden en beperkingen vastgesteld. Er ver
scheen o.a. een zg. ,,zwarte lijst" van stoffen die niet meer in zee mogen worden ge
stort, waarin b.v. kwikverbindingen zijn opgenomen en uiteraard de organische 
chloorverbindingen. Voor de landen die de genoemde verdragen steunen is het 
storten van EDC-teer e.d. dus niet meer toegestaan en als alternatieve vernietigings
methode deed in 1969 de verbranding op zee zijn intrede. 

In de zeventiger jaren kwam verder nog aan het Ucht, dat het vinylchloridegas 
niet zo onschuldig was als men aanvankeUjk had gedacht. Bij arbeiders die aan hoge 
concentraties werden blootgesteld, veroorzaakte het dikwijls een bijzondere vorm 
van leverkanker. Dit leidde tot drastische arbeidshygiënische maatregelen, scherpe 
verlaging van de toegestane waarden voor de concentraties in de fabriekslucht 
(MAK-waarden) en veel toxicologisch en warenonderzoek. 

Het mUieu- en toxicologisch onderzoek naar organochloorverbindingen had in
middels een enorme vlucht genomen, evenals de miUeuwetgeving. De chloorverbin
dingen kwamen ook steeds vaker in het nieuws. 

2,4,5-Trichloorfenoxyazijnzmr (2,4,5,-T) 
Deze kleurloze, vaste stof wordt gebruikt voor de bereiding van onkruidbestrijdings
middelen. Sinds 1950 is er ongeveer een half miljoen ton van gemaakt, maar de pro
duktie is nu sterk verminderd. 

In 1976 liep bij het noord-itaUaanse dorpje Seveso de produktie uit de hand van 
een partij 2,4,5-trichloorfenol, de grondstof voor de bereiding van 2,4,5-T. Er volg
de een kleine „explosie" en een witte woUc verspreidde zich over het dorp en de 
omUggende landerijen. De witte wolk bevatte vermoedelijk enkele küo's van de 
meest giftige (zie tabel 1) synthetische stof die de mensheid kent: 2,3,7,8-tetra-
chloordibenzo-dioxine, kortweg 2,3,7,8-TCDD (in de krant ook wel gewoon 
„dioxine"). De stof wordt bij hoge temperaturen (300-600°C) gevormd uit twee 
moleculen trichloorfenol: 
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2,3,7,8- TETRACHLORODIBENZÖ -£-DIOXINE 

Dit soort ongelulcken was niet nieuw, maar nu werd een liele dorpsbevolking getrof
fen door grote hoeveelheden van de stof, die tot overmaat van ramp ook nog zeer 
stabiel is. 

Het dorp werd geïsoleerd en de bevolking geëvacueerd. Er was een grote sterfte 
onder huisdieren en vee. Veel dorpsbewoners, vooral kinderen, kregen last van 
chlooracne, een zeer onaangename en hardnekkige huidaandoening. Vrouwen uit 
het dorp lieten zich aborteren. Er werden nationale en internationale onderzoek
commissies gevormd en er volgden wetenschappelijke congressen, verscheidene per 
jaar, over het dioxine-probleem. Eén van de directeuren van de fabriek werd door 
de Rode Brigade geëxecuteerd. Andere directeuren werden onlangs tot gevangenis
straffen veroordeeld. De vaten met dioxine-houdende grond, die waren verzameld 
raakten „zoek" en doken onlangs in Noord-Frankrijk weer op. Het drama duurt nog 
steeds voort en is in verschillende boeken beschreven. 

Chloordioxinen en chloordibenzofuranen (PCDD en PCDF) 
Er ontstond een geweldige jacht op dioxinen in ons milieu, die nog steeds toeneemt. 
Men bestudeerde de oudere ongelukken en herinnerde zich weer dat in de vijftiger 
en zestiger jaren in de Verenigde Staten miljoenen kippen waren overleden aan een 
vergiftiging met hexachloordioxine. 
2,3,7,8-TCDD is het meest giftige isomeer van een familie van 75 chloordibenzo-
dioxinen (zie tabel 2). Het werd in 1957 voor het eerst op het laboratorium bereid 
(ca. 20 gram). De laborant die de synthese uitvoerde moest in het ziekenhuis 
worden opgenomen! 

Zeer verwant aan, en vrijwel even giftig, zijn de gechloreerde dibenzofuranen. Zij 
komen (ten onrechte) veel minder in het nieuws of worden door deskundigen in 
gedachten „meegenomen", als ze met elkaar over dioxinen praten. Ze komen in 
spoortjes (delen per miljoen) voor als produktieverontreinigingen in PCB's, worden 
daarin tijdens het gebruik bij hoge temperaturen gevormd en ontstaan in belangrijke 
hoeveelheden bij de slechte verbranding van PCB's, b.v. bij een brand of bij de ver-
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Tabel 2 
Overzicht van de chloordioxinen en de chloordibenzofuranen 

aantal chlooratomen 
per molecuul 

aantal chloorhoudende isomeren voor: 

PCDFs PCDDs 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

2 
10 
14 
22 
14 
10 
2 
1 

4 
16 
28 
38 
28 
16 
4 
1 

totaal aantal isomeren 75 + 135 =210 

branding van afval. Hoewel ze slechts in zeer lage concentraties in de PCB's voorko
men, is hun hoge giftigheid vaak toch bepalend voor de giftigheid van het PCB-pro-
dukt. In 1968 in Japan en in 1979 in Taiwan zijn zeer veel mensen om het leven ge
komen of ziek geworden door voedselvergiftiging met PCB's, waarbij uiteindelijk 
de daarin aanwezige chloordibenzofuranen de grootste boosdoeners bleken te zijn. 
Van de 210 verbindingen, allemaal witte vaste stoffen die niet in water oplossen, 
zijn de 2,3,7,8-tetrachloor-isomeren verreweg het giftigst, maar er zijn ook een stuk 
of tien uiterst giftige penta- en hexachloor-isomeren. 
In 1977 werd door de groep van prof. Hutzinger van de Universiteit van Amsterdam 
en door groepen in het buitenland, ontdekt, dat in de rookgassen en in het vliegas 
van huisvuilverbrandingsinstallaties sporen van chloordioxinen en chloordibenzo
furanen voorkomen. Hoewel er bepaald geen reden is voor paniek, leidde dit feit 
toch wel tot veel onderzoek op de hele wereld, waarvan het eind nog niet in zicht is. 
In Nederland wordt hieraan voornamelijk gewerkt door de Universiteit van Amster
dam, het TNO en het RIVM. 

Het is inmiddels wel gebleken, dat bij de onvolledige verbranding van organische 
chloorverbindingen (ook PVC!) altijd kleine hoeveelheden dioxinen e.d. ontstaan. 
Het onderzoek naar en met deze stoffen is omringd met vele veiligheidsmaatregelen 
voor het personeel en de omgeving; de analyses zijn uiterst moeilijk, duur en vaak 
zeer tijdrovend. Slechts weinig laboratoria zijn er in gespeciaHseerd. 

Door de nieuwe analytische ontwikkehngen is men pas enkele jaren in staat om 
vast te stellen of er na een PCB-brand een PCDF-besmetting is opgetreden. Dit leid
de onlangs tot het buiten gebruik stellen van twee grote dure kantoorgebouwen in 
de Verenigde Staten, na kleine brandjes, waarbij met PCB's gevulde transformato
ren betrokken waren. 
De gevaarlijkste soort brand blijft echter die waarbij het 2,4,5-T of daarvan gemaak
te produkten zijn betrokken, omdat daarbij met grote voorkeur het meest giftige 
2,3,7,8-TCDD kan ontstaan. Dat probleem deed zich ook voor, toen in 1977 (dus 
een jaar na Seveso!) in de Verenigde Staten 10.000 ton uit de Vietnam-oorlog over
gebleven ontbladeringsmiddelen op zee moesten worden verbrand. Dit brengt ons 
weer nn He afvalverhrandine on zee. 
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Verbranding (op zee) van organisch-chloorhoudend afval 
Een doeltreffende manier om chloorverbindingen te vernietigen is verbranden. Daar
bij worden ze omgezet in water, koolzuurgas en zoutzuurgas. Tevens kunnen spoor
tjes ontstaan van koolmonoxide, chloorgas en doorgaans zeer kleine hoeveelheden 
van chloorbenzenen, chloordioxinen en chloorbenzofuranen. 
Het gevormde zoutzuur maakt verbranden in een installatie op het land onaantrek
kelijk, door de hoge kosten die zijn verbonden aan het verwijderen ervan uit de 
rookgassen en door corrosieproblemen. Zo kwam men op het idee de verbranding 
op zee uit te voeren. De zoutzuurwolk zou snel worden verdund en voor een groot 
deel zonder nadelige gevolgen in het zwak alkaHsche zeewater worden opgenomen. 

Sinds 1969 is een toenemend aantal verbrandingsschepen in gebruik genomen, 
voornamelijk op de Noordzee. Aanvankelijk waren het oude (tank)schepen waarop 
één of meer ovens werden geplaatst; de modernere schepen zijn speciaal voor het 
doel gebouwd. In tabel 3 is een overzicht gegeven van deze schepen; twee nieuwe 
zijn nog in de Verenigde Staten in aanbouw. 

De activiteiten van de schepen zijn geregeld in de eerder genoemde internationale 
verdragen voor het schoon houden van de zee. Bij de verbranding moet aan twee 
eisen worden voldaan. In de eerste plaats moet de verbrandings-eïTicièniie., gedefi
nieerd als 

L C O . ] - [ C O ] . i n n % 
[ C O 2 ] 

groter zijn dan 99,9%. [ C O 2 ] is de koolzuurgasconcentratie in de rookgassen en 
[CO] de koolmonoxide-concentratie. 
De beide gassen moeten dus continu in de rookgassen worden gemeten en hun ge
halten geregistreerd. Tegenwoordig zorgt een computer er voor dat ook meteen de 
verbrandingsefficiëntie continu wordt berekend en geregistreerd. De technici aan 
boord kunnen vooral aan de CO-gehaltes (ca. 5 tot 25 delen per miljoen) goed zien 
of de verbranding correct verloopt. Er moet 100%overmaat verbrandingslucht 
worden toegevoerd. De rookgassen hebben daardoor een zuurstofgehahe van 10%. 
(zie tabel 3) Ook dit wordt continu gemeten en geregistreerd, evenals de oventem
peraturen, open en dicht zijn van afvalkranen, de afval- en luchttoevoer, de posi
tie van het schip, meteo-gegevens, enz. 

Verder moet de vernietigings-tificië-nXie voor de organische chloorverbindingen 
eveneens beter zijn dan 99,9% Dit kan men niet continu meten en registreren, 
maar het moet tijdens speciale onderzoekingen worden bepaald door te meten 
hoeveel afval en lucht in de ovens wordt gepompt, wat de samenstelling is van dat 
afval en hoeveel weer onverbrand mt de schoorsteen komt; ook de verbrandingstem-
peratuur moet bekend zijn. De gehalten aan onverbrand en aan eventueel nieuw 
gevormde stoffen in de rookgassen zijn altijd zeer laag, in de orde van delen per 
miljoen. 

De vernietigingsefficiëntie moet elke twee jaar een keer worden gemeten tijdens 
het verbranden van een regelmatig voorkomende soort afval, meestal EDC-teer. Op 
grond van de resultaten van zo'n „goedkeuringsmeting" krijgt elk schip weer voor 
twee jaar een vergunning als verbrandingssc/i;p Daarnaast moest de vernietigings
efficiëntie elke keer worden onderzocht als er een nog niet eerder verbrande soort 
afval wordt aangeboden. Daarvoor wordt een „researchvergunning" gegeven, die bij 
succes kan leiden tot een permanente vergunning voor het type afval. De vergunnin
gen worden verleend door de autoriteiten van verschillende landen. Deze situatie 
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De Vulcanus I tijdens de PCB-proefverbranding in de Golf van Mexico, Kerstmis 
1981 

heeft geleid tot een lange reeks onderzoekingen op en om de schepen. Vele daarvan 
worden door TNO uitgevoerd, maar ook Franse, Duitse en Amerikaanse instituten 
doen dit werk. 

Uit onderzoekingen is ook gebleken dat de pluim, die enkele kilometers lang kan 
worden en een kilometer hoog en breed, inderdaad al dicht bij het schip (figuur 3) 
door de zee wordt opgenomen. Op nog geen honderd meter achter het schip zijn de 
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rookgassen al 10.000-voudig verdund en kan men er door lopen. NadeHge effecten 
op het plankton enz. zijn nooit waargenomen. Als de verbranding te dicht bij de 
kust plaats vindt, kan er stankhinder optreden. Daarom is midden op de Noordzee 
een verbrandingsgebied aangewezen. 

De verbrandingsschepen kunnen uhsluitend vloeibaar afval verbranden, omdat de 
verbranding alleen goed lukt bij een snelle en volledige verstuiving in de vuurhaard. 
Het afval mag tot 70 gewichtsprocenten chloor bevatten. Onder normale omstan
digheden kan men dit afval niet in brand steken. Daarom worden de ovens eerst met 
een goedkope stookolie op een temperatuur gebracht van minstens 1250°C. Daama 
worden de oliekranen een voor een gesloten en de ohe vervangen door het afval. Bij 
deze hoge temperatuur wil het afval wel degelijk zeer goed branden en tot een 
chloorgehalte van 70% is de vrijkomende verbrandingswarmte groot genoeg om de 
verbranding te onderhouden en de temperaturen te handhaven tussen 1250 en 
1550 C. De gemiddelde verblijftijd in de oven is ongeveer 1 seconde. Daardoor is 
nagenoeg volledige verbranding verzekerd. 

Alle bedrijfs- en meetgegevens worden vastgelegd in een verzegelde datalogger of 
regelmatig gefotografeerd met een verzegelde automatische camera. De gegevens 
worden door de vergunninggevende overheid gecontroleerd. In Nederland is dat de 
Directie Noordzee van Rijkswaterstaat, in Duitsland het Deutsches Hydrographisches 
Instltut en in de Verenigde Staten de USEPA, de Environmental Protection Agency. 
Bovendien worden zeer regelmatig luchtfoto's van de schepen genomen. 

Voor het meten van de vernietigingsefficiëntie moeten rookgasmonsters boven uit 
de ovens worden afgezogen gedurende vele uren, die daama in het laboratorium 

Tabel 3 

De voornaamste gegevens van de nog in de vaart zijnde verbrandingsschepen. De 
drie Matthias-schepen bestaan inmiddels niet meer; twee nieuwe schepen zijn in de 
Verenigde Staten in aanbouw, één daarvan is al te water gelaten. 

naam 

lengte (m) 
breedte (m) 
max. diepgang (m) 
tonnage 
afval-laadcapaciteit ( m ' ) 
verbrandingscap. (ton/uur) 
type oven 
aantal ovens 
hoogte v.d. ovens (m) 
inwendige wijdte v. d. ovens 
aantal branders 
verbr. luchtcap. (m^/uur) 
gemidd. verblijftijd in 

oven (sec.) 
in gebruik in 
eigenaar 

Vulcanus 1 Vesta Vulcanus I I 

102(97)=^ 71,8 93,6 
14,4(16)* 11 16 
7,4 (6,06)* 4,3 6,12 

4768(3990)* 999 4430 
3503(3176)* 1300 3161 
max. 13/0 ven m^A max. 13/oven 

smal en hoog 
2 1 3 

10,45(10,3)* 10,74 10,3 
5,3/3 5,97/3,47 5,3/3 

3/oven 3 3/oven 
90000/oven 100000 90000/oven 

ca. 1 ca. 1 ca. 1 
1971 1979 1982/3 

OCS Lehnkering OCS^ 

* na de verbouwing in 1983 
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worden onderzocht op de aanwezigheid van onverbrand afval, dioxinen, enzovoort. 
Dit zijn moeilijke en zeer kostbare onderzoekingen, die moeten worden uitgevoerd 
onder vaak zeer moeilijke omstandigheden. De schepen werken nog tot een wind
kracht 10 a 11! Twee van deze onderzoekingen wil ik nog kort bespreken. 

De „Herbicide Orange "-verbranding in 1977 
Na de Vietnamoorlog bleef de Amerikaanse luchtmacht zitten met zo'n 10.000 ton 
ontbladeringsmiddelen, met een hoog percentage 2,4,5-T. Deze voorraden moesten 
vooral om pohtieke redenen worden vernietigd en na uitvoerige studies besloot men 
tot verbranding op zee. Inmiddels had de ramp in Seveso eindeUjk de aandacht ge
vestigd op de chloordioxinen en het bleek dat deze als verontreiniging al voorkwa
men in de diverse partijen van het herbicide. Het maxknale gehalte aan 2,3,7,8-
TCDD dat men vond in zo'n te verbranden partij was 49 ppm; het gemiddelde ge
hahe van alle partijen samen was 2 ppm. Bovendien zou dus bij de verbranding ge-
makkeUjk veel meer van het 2,3,7,8-TCDD kunnen ontstaan als er iets niet goed 
ging. 

Deze verbranding werd een groot en miljoenen dollars verslindend project. Er 
werd een „task force" gevormd met mensen van de luchtmacht, de USEPA en het 
Amerikaanse onderzoekingsinstituut TRW. Milieu-effectrapporten werden geschre
ven, openbare hoorzittingen werden gehouden en tenslotte voer de Vulcanus in de 
zomer van 1977 naar de Pacific om drie ladingen „Orange" te vernietigen. Het schip 
werd verdeeld in een schone en een besmette zone; een lab. werd aan boord ge
plaatst om dagelijks door analyses de reinheid van de lucht en het drinkwater aan 
boord en die van de vloeren e.d. te kunnen controleren. Een uitgebreide medische 
controle van al het betrokken personeel vond plaats. 

De verbranding was een volledig succes en er vonden geen ongelukken plaats. Het 
bleek alleen wel een heel probleem om na afloop de tanks van de Vulcanus weer 
helemaal schoon te krijgen. Tenslotte lukte dit toch en een groot aantal vaten met 
„Orange" en dioxine verontreinigde roest uit de tanks werd in de Duitse kah-
mijnen opgeborgen. Men had namelijk geen rekening gehouden met het feit dat de 
tanks in deze schepen van het goedkoopste staal zijn gemaakt en een milUmeters 
dikke laag roest op de wanden hebben. Dit is gedaan omdat zelfs het duurste roest
vaste staal door het meeste afval wordt aangetast en het is dan voordehger eens in 
de tien jaar nieuwe tanks te plaatsen. 

Het gebruik in Vietnam van ontbladeringsmiddelen die waren verontreinigd met 
dioxinen, veroorzaakte, eigenlijk pas na de verbranding, nog een ander, schier on
overzienbaar probleem. Duizenden Vietnam-veteranen dienden schadeclaims in 
tegen de Staat en tegen de fabrikant (Dow), omdat zij menen gezondheidsschade te 
hebben opgelopen door contact met de ontbladeringsmiddelen. Dit is een gigan
tische, slepende zaak geworden, waarin de claims worden onderzocht (bestreden) 
met het ene epidemiologische onderzoek na het andere. Bovendien worden ook 
door de getroffen Vietnamese bevolking verschillende vormen van gezondheids
schade geclaimd, waaronder misgeboorten. 

De PCB-verbranding in 1981/82 
De resultaten van de „Herbicide Orange"-verbranding waren zeer hoopgevend, 
maar toen er afval-PCB's moesten worden verbrand, eisten de Voorschriften dat er 
opnieuw een volledige proefverbranding zou worden uitgevoerd. Deze zou plaats 
vinden in de Golf van Mexico, met PCB-afval uit oude transformatoren, weer uit 
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de Verenigde Staten. Het gebruik van PCB's is daar zeer binnenkort geheel verbo
den. In dh geval werden onderzoek en veiligheid geheel verzorgd door TNO. Inmid
dels was nu bekend dat PCB's verontreinigd kunnen zijn met chloorbenzofuranen 
en dat deze kunnen ontstaan als de verbranding niet goed lukt. De situatie was dus 
analoog aan die van de herbicide-verbranding in 1977. Het enige verschil was dat 
PCB's veel giftiger en stabieler zijn dan de esters van 2,4,5-T en veel sterker in orga
nismen worden opgehoopt. 

Ook deze proefverbranding verhep vlekkeloos, zonder besmetting van personeel 
en met een vernietigingsefficiëntie beter dan 99,9% Hierna werd nog een tweede 
PCB-verbranding met onderzoek begeleid door TRW en de USEPA, met hetzelfde 
resultaat. 

De laatste onderzoekingen op een verbrandingsschip tot dusver waren die op de 
gloednieuwe Vulcanus 11, in januari 1983, met EDC-teer uit Noorwegen. Men zou 
kunnen zeggen dat deze metingen alleen nog gerechtvaardigd zijn, doordat de inter
nationale afspraken ze voorschrijven. 

Andere oplossingen 

Al jaren wordt getracht mt chloorhoudend chemisch afval zoutzuur terug te winnen. 
Dit is in principe goed mogelijk, zelfs kosten dekkend. Het grote probleem bleef 
echter de aantasting van de installaties door zoutzuur-corrosie. In Frankrijk li jkt 
men nu dit probleem te hebben opgelost. De tijd zal leren of dat waar is. 

Verbranden op het land wordt hier en daar op betrekkelijk kleine schaal bedreven. 
Het is duurder, de capaciteit van de installaties is kleiner tot véél kleiner dan die van 
de schepen, maar een voordeel is misschien dat de overheid op deze installaties 
beter toezicht kan houden. Ook zijn er nog kleine installaties ontworpen (mobiel), 
die dergelijk afval, ook PCB-afval, chemisch kunnen vernietigen. 

Tenslotte 

Ruw geschat zijn er op de aarde tot dusver ongeveer 300 miljoen ton organische 
chloorprodukten gemaakt. Dit moet meer dan 8 miljoen ton chemisch afval hebben 
opgeleverd, terwijl een groot deel van de produkten nog steeds aanwezig is in de 
geosfeer, hydrosfeer, atmosfeer en biosfeer over de hele planeet. Van de 8 miljoen 
ton afval is vermoedehjk nog geen VA miljoen ton verbrand, op zee of waar dan ook 
(zie tabel 4). Vermoedelijk is er ongeveer 2 miljoen ton PCB's gemaakt; daarvan is 

Tabel 4 
Gemiddelde rookj ;assamenstelling bij het verbranden van chloorhoudend chemisch 
afval op zee. 

;assamenstelling bij het verbranden van chloorhoudend chemisch 

zuurstof ca. 10% v/v 
kooldioxide 10% 
koolmonoxide 5-30 ppm 
zoutzuur 5% 
water 6% 
stikstof 70% 
vrij chloor sporen? 
stikstofoxiden aanwezig, maar nog nooit gemeten 
organische chloor

aanwezig, maar nog nooit gemeten 

verbindingen max. ppm-hoeveelheden 
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Tabel 5 
Hoeveelheden chemisch afval, tot nu toe op de Noordzee verbrand (tonnen). 

1969 4000 
1970 8000 
1971 28000 
1972 66000 
1973 87000 
1974 85000 
1975 85000 
1976 85000 
1977 55440 
1978 67503 
daarna per jaar 70000 tot 90000* 

* de huidige markt in Europa is ongeveer 90000 ton/jaar, waarvan 50000 ton wordt 
verbrand door de Vulcanus en de rest door de Vesta. 

hooguh 10.000 ton verbrand. De rest vindt men o.a. terug tot in de penguins op de 
Zuidpool en in onze moedermelk. De produktie van organische chloorverbindingen 
neemt nog steeds toe. 

Wat de consequenties zijn van dit alles, is niet duidehjk. Het grootste probleem is 
dat veel te weinig bekend is over de effecten van al deze stoffen op levende organis
men, vooral op lange termijn. 
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aan de Nederlandse kust in de periode van 1965 tot 1970", door prof dr. J.H. 
Koeman, Utrecht, 1971. Hét klassieke Nederlandse proefschrift! 

Het volgende Belgische boek is m.i. het beste in onze taal over de vervuiling en het 
beheer van de zeeën. 

„Het beheer van onze zeeën; Rijkdom, Bedreiging, Bescherming", door Luc Cuyvers; 
Uheeverii De Nederlandse Boekhandel, Antwerpen/Amsterdam, 1981. 



43 

De volgende drie boeken gaan vooral over 2,4,5-T en het dioxine-probleem. 
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EENCELLIGEN ALS MODEL VOOR SIGNAALOVERDRACHT 
BIJ MEERCELLIGEN 

door 

T.M. Konijn 

In de vijftiger jaren was het nog mogelijk cellen in te delen in prikkelbare (zoals 
spier- en zenuwcellen) en niet-prikkelbare cellen. Deze indeling is achterhaald. 
Wanneer de geëigende prikkel wordt toegediend zijn praktisch alle cellen prikkel
baar. 

Terwijl bij mens en zoogdier uitwendige prikkels vooral via cellen in het oog en 
het oor binnenkomen zijn bij lagere organismen chemische prikkels de belangrijkste 
informatiebron. In het opvangen van chemische signalen hebben zelfs de eencelligen 
al een hoge graad van perfectie bereikt. Indien onze smaakzin evengoed ontwikkeld 
zou zijn als die van sommige eencelligen dan zouden wij een suikerkorreltje opgelost 
in een zwembad nog kunnen proeven. 

Sommige signaalmoleculen dringen gemakkelijk de cel binnen, terwijl andere door 
de celmembraan geblokkeerd worden. Het doel van deze voordracht is de overeen
komsten in de verwerking van uiteenlopende signalen bij eencelligen en meercelligen 
op te sporen waarbij we ons beperken tot signaalmoleculen die de celmembraan niet 
kunnen passeren. 

Divergentie en convergentie bij signaaloverdracht 
Zowel bij hogere als lagere organismen begint het opvangen van een signaal met de 
binding van een signaalmolecuul aan een specifiek bindingseiwit, ook wel receptor 
genoemd. Deze receptoren komen in grote aantallen, vaak 10.000-200.000, op het 
celoppervlak voor. 

Vooral de laatste 30 jaar heeft het onderzoek over signaahransductie een enorme 
vlucht genomen. Dit is misschien wat laat als men zich realiseert dat voor de 
bestudering hiervan de ingewikkelde processen die in de kern plaats vinden groten
deels omzeild worden. Toen Watson en Crick in 1953 hun DNA-model opstelden 
ontbrak nog elk inzicht in de transductie van zenuw-, hormoon- en chemotactische 
signalen. Een van de problemen bij het signaaloverdrachtsonderzoek was het chao
tisch aantal verschillende signaalmoleculen; alleen de insecten maken al gebruik van 
tienduizenden verschillende communicatie-moleculen die bij deze diergroep onder 
de naam feromonen bekend staan. 

De reactie op de verschillende signaalmoleculen kan velerlei zijn: een verhoogde 
stofwisseling, spiercontractie, afscheiding van hormonen, geleiding van een zenuw
prikkel over het celoppervlak, enz. Karakteristiek voor signaaloverdracht is echter 
dat in al deze gevallen als eerste stap een receptor geactiveerd wordt. Daar elk 

Natuurkundige Voordracliten N.R. 62. Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor 
Natuurkunde Diligentia te's-Gravenhage op 7 november 1983. 
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signaal zijn specifieke receptor activeert leek het aanvankelijk onbegonnen werk 
om tot een algemeen model te komen. Langzaam kwam men tot de ontdekking dat 
het aantal elementen dat bij signaaloverdracht betrokken is beperkt blijft tot 
enkele: receptoren, cyclische nucleotiden met de daarbij behorende synthetiserende 
en afbrekende enzymen, eiwitkinasen en nog enkele regulerende moleculen en 
ionen met als belangrijkste ion calcium. 

Wanneer er slechts weinig elementen bij de signaaloverdracht betrokken zijn zou 
dit proces, onafhankelijk van het soort signaalmolecuul, tenminste op moleculair 
niveau grote overeenkomsten kunnen vertonen. Zowel bij de reactie van een bacte
rie die naar een hogere concentratie van een chemotactisch molecuul zwemt 
(meestal een voedselmolecuul), als bij de binding van een (neuro) hormoon aan zijn 
specifieke receptor onderscheiden we de volgende stappen: herkenning, transductie, 
receptie, modulatie, respons en terminatie. 

De herkenning bestaat uit de binding van het uitwendig signaalmolecuul aan een 
specifieke receptor op het celoppervlak (Fig. 1). Via de celmembraan vindt trans
ductie van het uitwendige signaal naar de binnenkant van de celmembraan plaats 
waar door activatie van een speciaal enzym (adenylaat cyclase en/of guanylaat 

Fig. 1. Algemeen schema over signaaloverdracht van buiten naar binnen de cel. 
CM: celmembraan (dikte: 10 nm), Bu: buitenkant van de cel, Bi: binnenkant van de 
cel, S: signaalmolecuul, Rp receptor aan de buitenkant van de cel, T: transductie 
van het signaal door de celmembraan, AC: adenylaat cyclase, GC: guanylaat 
cyclase, ATP: adenosine trifosfaat, GTP: guanosine trifosfaat, cAMP: adenosine 
3'5' mono fosfaat of cyclisch AMP, cGMP: guanosine 3'5' monofosfaat of cyclisch 
GMP, cAMP-FD: fosfodiesterase dat specifiek cyclisch AMP afbreekt, cGMP-FD: 
fosfodiesterase dat specifiek cyclisch GMP afbreekt, R^R^,: receptormoleculen in de 
cel (eiwitkinasen), K: kern; via de celkern vinden de lange-termijnreacties plaats, 
CR: cytoplasmatische reacties die op korte termijn plaats vitoden. 
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cyclase) de concentratie van een intracellulair cyclisch nucleotide (adenosine 3',5' 
monofosfaat ook wel cychsch AMP genoemd en/of guanosine 3',5' monofosfaat of 
cychsch GMP) toeneemt. Dit intermediair molecuul wordt ook wel tweede bood
schapper genoemd; het aan de buitenkant gebonden signaalmolecuul is de eerste 
boodschapper. Zo'n tweede boodschapper hecht zich aan het enzym eiwitkinase 
dat als intracellulair receptormolecuul fungeert. Tijdens de verschillende stappen 
van de signaaloverdracht wordt de boodschap gemoduleerd, waarbij het signaal 
amplificatie (versterking) ondergaat; activatie door één signaalmolecuul kan b.v. 
vele tweede boodschappermoleculen leveren. Het eiwitkinase activeert andere eiwit
ten die op hun beurt verantwoordeUjk zijn voor een respons zoals contractie van 
een spiercel, secretie door een kliercel of een verhoogde cellulaire stofwisseling. Het 
belang van terminatie of beëindiging van het signaal mag niet onderschat worden. 
Elk geactiveerd proces, ongeacht of het een spiercontractie of overdracht van een 
zenuwprikkel betreft, moet weer tot zijn rusttoestand terugkeren. Daarom wordt de 
signaaloverdracht ofwel in de cel of op de receptor beëindigd. 

Niet alleen komen er steeds meer aanwijzingen voor overeenkomsten tussen acti
vering van de celmembraan door hormonen, neurohormonen en chemoattractanten 
(Fig. 2), ook de signalen zelf zijn niet meer zo specifiek als vroeger verondersteld 

HORMOON NEUROHORMOON CHEMOTACTISCH 
signaal signaal signaal 

Bl.v. 

Fig. 2. Links worden hormonen (o,Oj door verschillende kliercellen (Ki en Ki) 
aan een bloedvat (Bl.v.j afgegeven en naar hun doelwitcellen (A' en B') veiy oerd, 
waar ze zich aan receptoren (y, ^ ) binden. 
In het midden scheiden zenuwcellen (Cen D) neurohormonen (o) af die zich daarna 
aan receptoren ( f j van andere zenuwcellen of spiercellen binden. Rechts scheiden 
één (E) of meer cellen een chemo-attractant (Vj af die zich buiten de cel verspreidt 
en naburige cellen (E') via hun receptoren ( ^ ) activeert tot een gerichte beweging 
naar cel E. 

werd. De opvatting dat insuline alleen door de eilandjes van Langerhans in de 
alvleesklier geproduceerd worden is achterhaald. Hersenen, lever en andere organen 
produceren ook insuline, hoewel niet in zulke grote hoeveelheden als in de alvlees
klier. Hersencellen hebben ook receptoren voor insuline; sommige meer dan andere; 
of dit een functionele betekenis heeft is onbekend. Ook organismen zonder alvlees-
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klier, zoals de ééncelligen, produceren insuUneachtige stoffen. Verder vinden we 
plantenhormonen zoals auxinen ook in dieren en insectenhormonen zoals ecdyson 
komt ook in planten voor. Dat er bmnen het plantenrijk weinig van hormoonspeci-
ficiteit overblijft blijkt uit de overlappende werking van auxinen, gibberelmen en 
cytokininen (Tabel 1). 

Tabel 1. 
Betrokkenheid van plantenhormonen bij de verschillende processen die in de plant 
plaatsvinden. 

hormoon celstrek cel- inductie wortel ont veroude-
king deling van vaat- initiatie kieming ring 

weefsel 

auxine + -1- -1- -1- -t- + 
gibberelline 4- -1- (+ ) -1- -1- + 
cytokinine -1- + -1- -1- + 
ethyleen -1- -1- -•- 4- + 

Dictyostelium als modelorganisme voor onderzoek over signaaloverdracht 
Indien hormoonachtige stoffen al vroeg tijdens de evolutie aanwezig waren en de 
overdracht van hun signaal in verschillende systemen globaal dezelfde weg volgt, is 
het aantrekkelijk signaaloverdracht in zo'n eenvoudig mogelijk systeem te bestude
ren. Een voor de hand Hggende keuze is dan de cellulaire slijmschimmel Dictyoste-
Uum. Dit organisme leent zich voor basaal onderzoek aan differentiatie, gecoördi
neerde genexpressie, celbeweging, signaaloverdracht en patroonvorming. Dictyoste-
Humcellen kunnen gemakkelijk in grote hoeveelheden gekweekt worden; het is ook 
mogelijk cellen in hetzelfde ontwikkelingsstadium of hetzelfde moment van de 
celcyclus te oogsten; veel mutanten zijn al geisoleerd en de differentiatie van dit 
organisme is bijzonder eenvoudig. Dictyosteliumcellen voeden zich met bacterieën 
en wanneer de voedselbron uitgeput is scheiden de afzonderhjke cellen een chemo
tactische stof af waarmee ze elkaar aantrekken en een celaggregatie vormen waaruit 
zich een vruchthchaampje, bestaande uit steelcellen en sporen, ontwikkelt (Fig. 3). 

Wanneer we het chemotactisch signaal van buiten de cel naar binnen willen volgen 
moet de cel eerst in staat zijn de aantrekkende stof te herkennen. Een hongerende 
cel scheidt een chemotactische stof of chemoattractant af. De afgescheiden stof zal 
zich m de vorm van een aflopend gradiënt rond de cel verspreiden. Naburige cellen 
kunnen ofwel op een spatieel of een temporeel gradiënt reageren. Een bacterie 
reageert chemotactisch op een temporeel gradiënt d.w.z. op tijdstip to meet hij de 
concentratie van de chemoattractant en op een tijdstip t i , wat enkele sekonden 
later kan zijn, meet hij opnieuw de concentratie. Is de concentratie van de attrac-
tant op t l hoger dan op to dan zwemt hij door en is de concentratie lager dan 
tuimelt de bacterie en zwemt in andere richting verder. Reageren op een temporeel 
gradient betekent dat de bacterie zich op tijdstip t , nog moet herinneren wat hij op 
tijdstip to gemeten heeft; we mogen daarom stellen dat de bacterie, hoe rudimentair 
ook, een geheugen heeft. 
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Een Dictyosteliumcel reageert op een spatieel gradiënt; hij meet het concentratie-
verschil van de aantrekkende stof op 2 verschillende plaatsen van zijn celoppervlak 
en kruipt in de richting van de hoogste concentratie. Zelfs een concentratieverschil 
van 1% tussen voor- en achterkant van de cel schijnt al voldoende te zijn voor een 
chemotactische reactie. Hoe de cel in staat is zo'n gering verschil in concentratie te 
meten is onbekend. Adaptatie ofwel prikkelgewenning zou hiervoor verantwoorde
lijk kunnen zijn. Cellen zouden zich in dat geval aan de gemiddelde concentratie 
aanpassen en reageren op een positieve afwijking van dit gemiddelde. 

Adaptatie, ook wel desensitisatie genoemd, is een algemeen biologisch vraagstuk. 
De mens adapteert zich aan Ucht, geluid, temperatuur, smaak, geur, enz. Ook hor
monale prikkels zijn aan adaptatie onderhevig. Na herhaalde prikkels worden cellen 
minder gevoelig voor hormonen, tenzij de prikkelsterkte toeneemt. 

Transductie van het signaal via de celmembraan 
Na aanvankelijk de chemoattractant voor enkele Dictyosteliumsoorten als cyclisch 
AMP geidentificeerd te hebben is het vorig jaar gelukt de aggregatie-inducerende 
stof bij twee andere soorten als derivaten van respectievelijk foliumzuur en pterine 
te identificeren (Fig. 4); in Amerika is een kort peptide (glorme) als chemoattrac
tant geidentificeerd. Soortgelijke verbindingen spelen ook bij hogere organismen en 
de mens een belangrijke rol. Het is merkwaardig dat soorten die tot hetzelfde 
geslacht Dictyostelium behoren zulke uiteenlopende moleculen als chemotactisch 
signaal herkennen; ze hebben hun laag moleculair gewicht gemeen maar behoren tot 
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Fig. 4 Structuurformules van de tot nu toe geïdentificeerde chemo-attractanten 
voor verschillende cellulaire slijmschimmelsoorten. 

verschillende groepen van chemische verbindingen. Toch zal later blijken dat ze alle 
hetzelfde enzym, guanylaat cyclase, activeren. 

De diverse attractanten binden zich zoals veel (neuro)hormonen, aan receptoren 
op het celoppervlak. Door atomen of atoomgroepen van het chemotactisch cyclisch 
AMP molecuul te vervangen door atomen met andere eigenschappen, v/as het moge
lijk na te gaan welke atomen essentieel zijn voor de binding (Fig. 5). Hierbij is 
uitgegaan van de veronderstelling dat vervanging van een atoom dat een directe 
binding met de receptor verschaft, een drastische verlaging in chemotactische activi
teit geeft. 

Er zijn geen aanwijzingen dat de transductie van het signaal door cyclisch AMP bij 
bepaalde Dictyosteliumsoorten essentieel afwijkt van de transductie van (hormoon) 
signalen bij andere Dictyosteliumsoorten of bij hogere organismen. Binnen twee 
seconden na activatie door cyclisch AMP stijgt intracellulair het gehalte aan cyclisch 
GMP in Dictyostehumcellen, later gevolgd door een toename van intracellulair cy
chsch AMP dat weer uitgescheiden kan worden en als chemoattractant voor verder-
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Fig. 5. Model van de binding van het cyclisch-AMPmolecuul aan het celoppeiylak 
van Dictyostelium discoideum. Het cyclisch AMPmolecml hecht zich d.m.v. twee 
waterstofbruggen ( j aan het receptormolecuul (*); verder bevindt het 
adeninedeel zich in een hydrofobe groeve ('}}) van het receptormolecuul. (P.J.M. 
van Haastert en E. Kien, 1983, J. Biol. Chem., 258/ 9639-9642). 

af gelegen cellen kan dienen. Hoewel de verschillende attractanten elk hun speci
fieke receptor vereisen is bij alle soorten een snelle toename van cycUsch GMP 
gevonden (Fig. 1). Gaat door het gebruik van een gemeenschappeUjke tweede bood
schapper de specificiteit van de verschiUende attractanten niet verloren? Dit ogen
schijnlijk merkwaardig verlies aan specificiteit doet zich ook bij hormoonbewerking 
voor. Al die honderden hormonen die via de celmembraan hun signaal doorgeven 
veroorzaken een verhoging of verlaging van het cyclisch nucleotiden (cyclisch AMP 
en cycUsch GMP) niveau. Dit verlies aan informatie paste niet in het denkraam van 
de vijftiger jaren; toen werd nog verondersteld dat elk hormoon langs een min of 
meer onafhankelijke weg zijn werk deed. In de zestiger jaren werd duidelijk dat al 
die verschillende hormonen toename van hetzelfde cycUsche AMP gaven hetgeen 
activatie van hetzelfde eiwitkinase tot gevolg had. Niet aUe cellen zijn met een 
receptor voor een bepaald hormoon uitgerust en ook al hebben verschillende ceUen 
dezelfde receptor dan wijken ze op moleculair niveau (enzymprofiel) zodanig van 
elkaar af dat er verschillende reacties kunnen optreden. Specificiteit is dus in elke 
cel al ingebouwd ondanks een gemeenschappelijke route van onderscheiden signalen, 

Activatie door signaalmoleculen kan resulteren in effecten op korte of lange 
termijn. Een bonus van het chemotaxis-onderzoek bij Dictyostelium vormde de 
inzetbaarheid van cycUsch AMP bij verscheidene processen. Het is niet alleen de 
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chemoattractant die amoeben binnen enkele seconden aantrekt, maar ook een in
ductor van de differentiatie, die pas na een half uur of nog later optreedt. Hoewel al 
meer dan 50 jaar door embryologen naar de identiteit van differentiatie indu
cerende factoren gezocht is, blijkt cycUsch AMP het eerst-geidentificeerde morfogen 
of ontwikkeUngsmolecuul te zijn. Zowel de ontwikkeUng van sporecellen als die van 
steelcellen (Fig. 3) is van cycUsch AMP afhankelijk. Alleen bij steelcellen schijnt 
ook een andere stof, de tot nu toe wel geïsoleerde maar nog niet geïdentificeerde 
DIF (Differentiatie Inducerende Factor), nodig te zijn. Differentiatie is een proces 
dat via de genen loopt. Tot nu toe gevonden resultaten wijzen erop, dat inductie 
van chemotaxls en van differentiatie via dezelfde receptor loopt en dat cycUsch 
GMP intermediair is bij de overdracht van het differentiatie inducerend effect (Fig. 
1). Daar een te hoge concentratie van cycUsch AMP en cycUsch GMP ontregelend 
zou kunnen werken heeft eU<:e cycUsch nucleotide een krachtig afbraakenzym n.l. 
het fosfodiesterase (FD). 

Een laatste voorbeeld waarbij Dictyostelium als onderzoeksobject voor een be
langrijke biologische vraagstelling gebruikt kan worden, is patroonvorming. Elke 
biologische soort ontwikkelt zich uit een bevruchte eicel maar in het volwassen 
stadium verschillen de soorten onderUng in vorm en functie. Deze verschillen be
rusten niet alleen op de differentiatie tot verschiUende celtypen maar ook op de 
rangschikking van deze celtypen in een geordende structuur, Deze rangschikking 
wordt doorgaans door een kleine groep cellen, die als organiserend centrum funge
ren, geihduceerd. Een klassiek voorbeeld is het activerend vermogen van de dorsale 
Up tijdens de vroege ontwikkeUng van amfibieën. Ook Dictyostelium heeft in zijn 
veelcellig stadium zo'n organiserend centrum n.l. het topje van het celaggregaat 
(Fig. 3). In latere ontwikkelingsstadia van dit organisme wordt cyclisch AMP door 
het organiserend centrum pulserend afgescheiden. Omringende cellen worden door 
deze cycUsch-AMPpulsen tot morfogenetische bewegingen geactiveerd met als resul
taat een eenvoudig patroon bestaande uit twee soorten cellen, presteelcellen aan de 
voorkant en presporecellen aan de achterkant, die zich uiteindelijk tot steel- en 
sporecellen differentiëren. 

Conclusies 
Zenuwcellen, kliercellen en eencelligen kunnen door afscheiding van een betrekke-
Ujk gering aantal signaalmoleculen andere ceUen in het organisme of in de cel
populatie activeren. Uit tot nu toe verkregen resultaten blijkt dat, ondanks het 
enorm grote aantal verschülende signaalmoleculen, de transductie van het signaal 
door de celmembraan globaal via dezelfde componenten verloopt. A l vroeg tijdens 
de evolutie hebben eencelUgen d.m.v. specifieke signaalmoleculen gecommuniceerd. 
WeUicht met kleine aanpassingen is dit intercellulaire communicatiesysteem in 
hogere organismen overgenomen; alleen het aantal signaalmoleculen breidde zich 
aanzienlijk uit. Hoewel het specifieke karakter van het signaal tijdens de uniforme 
overdracht via de celmembraan verloren dreigt te gaan, komt het toch weer terug in 
de vorm van een unieke enzymsamensteUing in elk celtype. Indien signaaloverdracht 
door de celmembraan bij hogere en lagere organismen globaal via dezelfde stappen 
verloopt is het aantrekkelijk deze stappen op moleculair niveau in een zo eenvoudig 
mogelijk biologisch systeem te onderzoeken. 
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DE THEORIE VAN HET HEIEN 

door 

G.E.J.S.L. Voitus van Hamme 

1. Inleiding 

1.1. De tlieorie van het heien is ontstaan om te voldoen aan de wens van degenen 
die de uitvoering moeten voorbereiden om de resultaten van die werken te kunnen 
voorspellen. De noodzaak daarvan had drie redenen: 
le. Na te gaan wat de oorzaak is van trekscheuren, die soms voorkomen bij palen 

van beton; 
2e. Het tekortschieten van de ervaring ten gevolge van schaalvergroting - zwaardere 

en langere palen en het daarvoor benodigde zwaardere heimaterieel; 
3e. De noodzaak om heiwerken uit te voeren over zee en ook op zee, waarover er 

soms helemaal geen ervaring bestond. 
Vooral de laatste reden woog zwaar, daar het bijvoorbeeld een kostbare zaak is 
ergens in een ver land, vaak met gebrekkige transportmiddelen, te ontdekken, dat 
het daarheen gezonden heimaterieel het werk niet aankan. Daardoor ontstaan ver
traging en extra transportkosten. 
Dit was in de vijftiger jaren de aanleiding voor een aantal onderzoekers om het hei
proces te bestuderen [ 1 , 2, 3, 4]. Velen hebben zich sindsdien met succes ermee 
bezig gehouden, maar er bli jf t nog veel te doen, want grond is een zeer gecompU
ceerd materiaal. 
De heitheorie heeft twee aspecten, namelijk: 
le. wat er in de paal gebeurt en in het heiblok; 
2e. wat er in de grond gebeurt. 
Heien heeft een. dynamisch karakter: het begint met een botsing van het blok (de 
hamer) op de paal, waardoor een stoot ontstaat die zich voortplant tot in de grond. 
De paal wordt de grond in gestoten en dus niet geduwd. Het woord „voortplant" 
duidt erop, dat de verschijnselen achtereenvolgens plaatsvinden en dat daar t i jd mee 
gemoeid is, al duurt de zakking ook slechts enkele tientaUen mUUseconden. De 
deformaties en de daarmee verbonden spanningsveranderingen (zowel in paal en 
blok als in de grond) planten zich met een eindige snelheid voort. 

Natuurkundige Voordrachten N.R. 62; lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor 
Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 21 november 1983. 
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1.2. In de hierna volgende berekeningen zullen de volgende symbolen gebmikt 

worden 

Geometrie 
X coördinaat langs de staaf, voor de heitheorie is de neerwaartse richting 

poshief [ni] 
L staaf- of paallengte [n^l 
A staaf- of paaldoorsnede, oppervlak [m ] 

Stofeigenschappen 
p dichtheid [kg/m^] 
E elasticiteitsmodulen 

[N/m^] 
V dwarscontractie constante van Poisson [ - ] 
G glijdingsmodulen [N/m ] 

Deformatie grootheden 
u =u (x, t) verplaatsing [m] 
V =v(x,t) = ̂  verplaatsingssnelheid [m/s] 

ot 

lSu = u f x + l ^ ) - u ( x ) rek [m] 

e = lim ^ = ^ specifieke rek [ - ] 
Spanningen en krachten ^ 

a normaalspanning (trekspanning is positief) [N/m^] 
T schuifspanning [ti/m ] 

Voor een staaf van isotroop elastisch materiaal geldt a = £'.e (wet van Hooke) 
Een doorsnede A waarop een spanning a werkt brengt een kracht over 

F = ƒ a d ^ ; als a gelijkmatig verdeeld is, dan F = A.a. In de heitheorie worden 
drukkrachten positief gerekend, zodat daarbij F=-A.a 

F Kracht [N] 
Golfverschijnselen 

c =y/ ^ voortplantingssnelheid van de (geluids)golven in een staaf [m/s] 

Voor een niet staaf- of plaatvormig lichaam: 
CJ Voortplantingssnelheid van de specifieke volumeverandering [m/s] 

c = J - Voortplantingssnelheid van de rotatie [m/s] 
P 

F^ neerwaartse krachtsgolf [^1 
Ff opwaartse krachtsgolf [^1 

Z = — = c M impedantie [Ns/m]=[kg/s] 
c 

Weerstanden op palen ^ 
F„ Puntweerstand ^^("^2] 
r wrijving op de paalschacht (per oppervlakte eenheid) [N/m ] 
w = T omtrekwrijving op de paalschacht (per lengte eenheid) [N/m] 

PV = /"^^ wdx = totale wrijving werkzaam tussen X l en X2 [N] 

Tpl resp. Wpi is de kleefweerstand waarbij de grond begint plastisch te worden. 
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2. De botsing tussen heiblok en paal 

u + 

Fi^. 2-7 Voortplanting van een stoot in een staaf 

Volgens de Wet van Newton is bij verwaarlozing van uitwendige krachten (zoals wrij
ving en zwaartekracht): 

(F ~ dx;) - (F + ~ dx) = 2 dx 1^. Na vereenvoudiging; 

aF , â w 

Het verband tussen de verplaatsing u en de kracht F is als volgt; 

( . . g d x ) - ( . - l d x ) 

' m = 

F = ^i<^e = - i ? ^ ^ en f = -EAp, . 
9x ax ax^ 

Hiermee wordt de differentiaalvergelijking; 

Na deling door EA en invoering van de formule voor de voortplantingssnellieid van 
E 

een golf in een vaste stof - = (2.1) 

vindt men 
a'w 1 a^M ^ 

a ^ - c ^ a F = o (2.2) 
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Deze differentiaalvergelijking is de uitdrukking voor een ongedempte lopende golf 
met constante fasesnelheid. De algemene oplossing luidt* 

u = i(x-ct) + g(x +ct) (2.3) 

zoals door invulUng valt te verifiëren. 
In een plaats-tijddiagram stellen g = x-ct = constant en ri = x + ct= constant rechte 
lijnen voor, die men de ,Jcarakteristieken" noemt. 
Met de oplossing van (2.3) van de differentiaalvergelijking kunnen wij de kracht 
F(x,t) in de doorsnee x en de snelheid v(x,t) terplaatse uitdrukken als functie van | 
en rj : 

nx,0---FAli--EAi%.%) 

H ^ . 0 = | = c ( 4 J . | ) . 

(2.4) 

(2.5) 

df 
Ter vereenvoudiging voeren wij in F | = F | (x,t) = -EA 

dg 
en Ff = Ff(x,t) = -EA^^. 

Dh zijn dus twee ,Jcrachtsgolven": plant zich voort in de positieve x-richting (in 
de paal de neerwaartse) en Ff in de negatieve (opwaartse) richting. 
In het plaats-tij ddiagram (fig. 2-2) is F^ constant op de karakteristiek g (het neer
waartse golfpad), terwijl constant is op de karakteristiek rj (het opwaartse golf 
pad). 
Met deze afspraak worden (2.4) en (2.5): 

F l Ff F i - F f 
F(x,0 = F = F^- l -Ft en K^^-O = v = c ( ^ - - g ^ ) = . (2.6) 

• ^ . - C t j | , c , C é , % « c t ^ = 

Fig. 2-2 neer- en opwaartse golven 

Deze oplossing is reeds door d'Alembert (1717-1783) gevonden. 
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Uit fig. 2-2 volgt, dat het snijpunt van de karakteristieken ^2 en 172 het punt (x,t) 
definieert waarvoor 

X = Vic(u - t^) 

Voor dit punt (op diepte x op tijdstip f ) is de totale kracht Fix.t) = F | (J2) + 
c r \ A u • ^u -A j , • / ^ -^1 fe) - - ^ t 

(^72); de bewegingssnelheid van de paal is: v(x,t) = — ^ 

3. Effect van een langs de staaf werkende wrijving 

In het voorgaande is de differentiaalvergelijking opgesteld voor verplaatsingen ten 
gevolge van een stoot, werkend op een staaf zonder wiijving. Het blijkt zeer goed 
mogelijk te zijn de methode der karakteristieken zodanig aan te passen, dat wrijving 
in rekening gebracht kan worden. Dat is zeer welkom, omdat een analytische oplos
sing van de golfvergelijking met wrijving in het algemeen niet mogehjk is. 
Indien, volgens een in de mechanica gebruikehjke benaderingsmethode, de continu 
verdeelde wrijving voor de berekening vervangen gedacht wordt door geconcentreer
de wrijvingskrachten, dan zijn de delen van de staaf tussen de punten waarin de ge
concentreerde wrijvingskrachten aangrijpen, wrijvingsloos, zodat daarvoor de resul
taten van de vorige paragraaf gelden (Fig. 3-1) 
De geconcentreerde wrijvingskrachten moeten uiteraard equivalent zijn met de in 
werkelijkheid verdeelde wrijving. Om praktische redenen wordt langs de staaf een 
coördinatenstelsel aangebracht met coördinaatpunten 1, 2, . . . . / - 1, r', / + 1, 

n, zodanig dat de afstanden tussen - 1 en / en tussen / en / + 1 gehjk zijn 
aan AL, waarbij AZ = c.Af en A? een geschikt rekenstapje is (b.v. 0,05 ms). 

\ 
Kt v e r e . « Kt i 

door krdkCkien 1 

\ A \ 

D l a f l r a m van de 

k l e e f v e r c / e l i n g 

Fig. 3-1 Vervanging van continue kleef* door geconcentreerde krachten 

* De op een paal werkende wrijving wordt „ k l e e f genoemd, 
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Deze aanpassing van de metliode der karakteristieken brengt met zicli mee, dat er 
onderscheid gemaakt moet worden tussen de golfintensiteiten vlak „boven" en vlak 
„onder" elk coördinatenpunt. Daarbij is de afstand van „boven" (b) tot „onder" 
(o) gelijk aan nul. Tussen „vlak onder" / en ,,vlak boven" /' + 1 verplaatsen zich de 
golven 7̂ 1 en F | onvervormd en blijft gelden, dat de kracht = + F | en dat de 

F], - Ff 
bewegingssnelheid v = —^— . 

In een tijdstapje verplaatsen de golven zich zo, dat: 

in i op ti jd t wordt F ^ , in / + 1 op tijd t + At. 
F f ) j in / + 1 op tijd t wordt Ff^ in ; op tijd t + At. 

Daarbij is F^^ (i + 1) = F |o (0 

en F to (/) = F%(i + !)• 

Bij het passeren van de coördinaatvlakken veranderen de golven wèl hetgeen blijkt 

uit de volgende afleiding (Fig. 3.2). 

De golven F^j , en Ff^ komen op zeker tijdstip t aan in coördinaatvlak /'. Deze zijn 
bekend, daar zij afkomstig zijn van de vlakken (/ - 1) resp. (/ + 1), waar zij op het 
tijdstip f - Af zijn vertrokken. Tegelijk vertrekken van / de golven F^^ en F | ^ , die 
nog onbekend zijn en die als volgt worden berekend. 

Fig. 3-2 Modificatie van de Jcrachtsgolven door de wrijving 

De som van de krachten die werken op het massaloze deelvlak / moet nul zijn: 

n b + ^ t b - ( n o + ^ t o ) - w / / = o . 
Voorts moet gelden, dat de snelheid geen sprong vertoont, want 

^4-b - ^ t b = Z-'" en F^o " ^ t o = 
Uh deze drie vergelijkingen volgt dat: 

, = _ 
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De kracht ten gevolge van de neerwaartse golf vermindert met de helft van de wrif 
ving 
De kracht van de opwaartse golf vermeerdert met de helft van de wrijving. 
Aangezien uit metingen gebleken is, dat de kleef* afhankelijk is van de bewegings
snelheid van de paal ten opzichte van de grond waarvoor genomen wordt 

v = ' - ^ ^ (Zie 2.6), 

is de in (3.1) voorkomende Wi die welke behoort bij de snelheid volgens (3,1). 
Dit komt erop neer, dat in de berekening v moet worden berekend uit de verge
lijking Z.v + Wj(y) = F^i, - FfQ, waarin is uitgedrukt, dat de kleef een functie is 
van de snelheid. De vergelijking kan ahijd worden opgelost, zo mogelijk analytisch, 
maar zonodig met een numerieke methode. Daarmee wordt dan de grootte van v en 
die van Wj bepaald. Ook in zo'n geval geldt: 

^io=Flh-y^Wi en Ff^=Ff^ + %Wi. 

Er blijkt dus, dat de wrijving op eenvoudige wijze kan worden ingepast in de 
methode der karakteristieken. 
De staafmechanica is hiermee vohooid; zij heeft het voordeel boven numerieke 
methoden (b,v. Smith) dat zij het inzicht vermeerdert, ook wat betreft de werking 
van de wrijving. 

Ten behoeve van heiberekeningen moet de dynamica worden aangevuld. Het hei
materiaal omvat namelijk nog onderdelen die niet zonder meer als staven kunnen 
worden opgevat, zoals de heimuts, de slagplaat en sommige onderdelen van moder
ne heihamers die niet uit een enkelvoudig valblok bestaan (Fig, 4-1 en 4-2). 

//,:••: / / / , ,A/' ' ' • / / / / , ' 

boven-mutsvuKino 
(/idrd) 

- muts vulling 

(vddk zacht fiouty 

-Pddl (beton) 

he i mut3 

Fig. 4-1 Heimuts en slagplaat 

'ZA 

I 

S l d j p l d d t 
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, Spa)-,r/)oer _ MdMfcel 
(dient dis "duikerklok' by 
heien o n d e r i v a t e r ) 

® 

J é ) 
(D 

Hydrdu l i ek voor het op. 
en near bewe g è n 

6 C i l i n d e r 

7 Bov'enpUdt 

S C n d é r f l e n s 

1 Slacjpin 

2 51öigzul_ger 

5 ftc>5(N2j voor 
fcuFfer 

^ Zwevende 
zuicje r 

J l iydr. olie 
(voor de. regeling 
V.d. ^as druk j 

Fi.g. 4-2 Schema van een hydroblok 

De spanningsgolven in dergeUjke onderdelen zijn ingewikkelder dan die in staven. In 
Uchamen van enige uhgestrektheid in aUe richtingen blijkt er meer dan één soort 
spanningsgolven te zijn en wel: 
a) DUatatie- of compressiegolven met een voortplantingssnelheid 

waarin v de contractiecoëfficiënt van Poisson voorstelt. 
Het gaat hier in feite om de specifieke volumeverandering 

, ^ ^ , 3(1-2;^) 
e = (ex + «7 + ez) = — • ^̂ gem' 

die zich met snelheid c/ in het medium voortplant. 

b) De tweede soort golven zijn de „rotatiegolven" die zich voortplanten met de 
snelheid 1 

P • 7 W ^ ) = ^ P • glijdingsmodulus G = 

Het gaat hier dus om pure vormveranderingen zonder volumeveranderingen. 
Deze golven hebben te maken met de schuifspanningen; zij worden daarom wel 
eens „shear waves" genoemd. De bewegingen zijn daarbij loodrecht op de voort-
plantingsrichting; het zijn dus transversale golven, 

c) Oppervlaktegolven of Rayleigh-golven, vergeUjkbaar met de golven van een vrij 
vloeistofoppervlak. 
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Aan de discontinuïteiten van liet medium, dus aan het buitenoppervlak, maar ook 
aan de grensvlakken tussen twee verschiUende media (waar E,u enp verscliillend 
zijn) treden zeer ingewikkelde reflecties en refractieverschijnselen op. Een zuivere 
compressiegolf wordt bijvoorbeeld weerkaatst als een compressiegolf plus een 
rotatiegolf; in het geval van breking ontstaan in het andere medium eveneens twee 
soorten golven. 

Het is niet doenUjk deze ingewikkelde toestanden in een heiberekening te analyse
ren, reden waarom het wenseUjk is een eenvoudige rekenmethode te kiezen: we ver
vangen de bedoelde onderdelen in de berekening door fictieve staven, die moeten 
voldoen aan de volgende eisen, 
le. De massa van de vervangende staaf moet gelijk zijn aan die van het werkelijke 

onderdeel. 
2e. De looptijd van de lineaire golven in de vervangende staaf moet zo goed moge

Ujk geschat worden op grond van redelijke veronderstellingen omtrent het ver
loop van de golven in het werkelijke onderdeel. 

Deze twee eisen hebben het doel de impedantie van de vervangende staaf gelijk te 
maken aan de gemiddelde impedantie van het werkeUjke onderdeel. Voor een staaf 
geldt immers 

. 7 . , r <̂  massa AL , m 
Z=Mc=pALj- = ^-^^..^=p^^,éus Z = ^ , 

Voor de schatting van de looptijd kan men te werk gaan als in figuur 4-3 is aange
duid voor het geval van een slagplaat. 

B e l o o p b ^ ' d i s : T=^D^ + - ^ 

Fig. 4-3 Schatting van de looptijd in een slagplaat 

Deze berekening voldoet heel goed, zoals blijkt bij vergelijking vin berekende 
meten spanningsvariaties (Fig, 4-4). 
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32 

Stootdiagram op 1 m onder de kop van een stalen 

buis-paal 0 54"=1370 mm /wand 2"=51 mm, geheid met 

Hydroblok HBM1500; Bufferkracht 14 MN, slagenergie 300 kJ 

8 berekend 

0 2 4 6 8 10 12 14 
t i j d in milliseconden 

16 

Fig, 4-4 Gemeten en berekend stootdiagivm 

Zoals uit figuur 4-2 te zien is, moeten voor de onderdelen 2 (de slagzuiger), 7 (de 
bovenplaat) en 8 (de onderflens), vervangingsstaven in de berekening worden inge
voerd. De overige onderdelen kunnen als staven worden ingevoerd met de werke
lijke maten, ook het stikstofgas (3) en de olie (5); de laatste uheraard met de daar
voor geldende voortplantingssnelheden en impedanties. 

5. Discontinuïteiten in de configuratie 

In de configuratie bestaande uh blok, muts en paal komt een aantal discontinuïtei
ten voor, waarvan de belangrijkste zijn: 
a) Overgang van staven met verschillende impedantie, zoals ten gevolge van andere 

afmetingen en van andere materialen (bij de heimuts staal-hout-beton). 
b) Staafeind: met weerstand aan de paalpunt, spanningsloos aan de bovenkant van 

het heiblok. 
c) Delen die onderling niet vast verbonden zijn en die als één geheel werken zolang 

er drukspanning heerst, maar die los komen van elkaar als er anders trekspannin
gen zouden ontstaan. 

Al deze discontinuilehen kunnen zonder meer in de berekeningen volgens de 
methode der karakteristieken worden opgenomen. Dit kan ook voor de zachte 
mutsvulling, die een demping veroorzaakt waarbij een deel van de energie wordt 
omgezet in warmte. 

6. De weerstanden die bij het heien op de paal werken 

ln de voorgaande paragrafen is uiteengezet wat er in de paal gebeurt en hoe een en 
ander kan worden berekend, mhs ook iets bekend is over de weerstanden. Dh is het 
tweede aspect van de heitheorie. 
Pr wprWpn twpe snnrten weerstanden, nameliik de „puntweerstand", die op het 
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ondereind van de paal werkt (paalpunt) tengevolge van het verdringen van de grond 
aldaar, en de wrijving op de paalschacht, meestal ,Jcleef' genoemd. Beide weerstan
den zijn het gevolg van de deformaties van de grond die door het inheien van de 
paal ontstaan. 
Grond is echter een zeer ingewikkeld materiaal, dat zich meestal bij kleine deforma
ties elastisch gedraagt, maar bij iets grotere deformaties plastisch reageert. In het 
laatste geval hangen de spanningsvariaties af van de deformatie snelheid. Hoe dit 
alles werkt, vooral bij aanmerkelijke deformatiesnelheden, is nog niet zodanig be
kend, dat men de spanningsvariaties zou kunnen voorspellen. Men is daarom aange
wezen op metingen. Zelfs voor (quasi) statische deformaties, zoals bijvoorbeeld bij 
het belasten van een paal, heeft men metingen met een diepsondeerapparaat nodig 
om de weerstanden te kunnen bepalen. De resultaten zijn echter niet voldoende om 
heiweerstanden te berekenen, hetgeen niet wegneemt dat diepsonderingen ook voor 
het heien van groot belang zijn. 

Bij het diepsonderen wordt een ronde staaf, met een diameter van 35 mm met aan 
het ondereind een conus met een basisoppervlak van 10 cm^, de grond in gedrukt 
waarbij de weerstand op de conus en de plaatseUjke kleef gemeten wordt. Vroeger 
geschiedde dh mechanisch, tegenwoordig met rekstrookjes, dus elektrisch. Teneinde 
meer inzicht te krijgen in de wijze waarop heiweerstanden zich manifesteren, zijn 
metingen gedurende het heien nodig. 

7. Metingen aan palen gedurende het heien 

De eenvoudigste meting bij het heien is het zogenaamde kalenderen. Daarbij bepaah 
men het verband tussen het aantal slagen en de zakking van de paal. Vroeger werd 
de zakking gemeten, telkens na b.v. 30 slagen; tegenwoordig teh men het aantal 
slagen om een zakking van b.v. 25 cm te krijgen. Het heien behoeft dan niet telkens 
onderbroken te worden zoals vroeger. Men kan dan een grafiek maken van het ver
loop van dh aantal met de diepte en zo een kwaUtatief inzicht krijgen in de weer
stand. 

Wil men meer weten, dan kan men trachten berekeningen op te stellen volgens de 
methoden die in de paragrafen 1 t/m 4 zijn behandeld. Wegens het zeer grote aantal 
becijferingen dat moet worden verwerkt, gebruikt men voor dh soort berekeningen 
een computer, waartoe een heiprogramma moet worden opgesteld. Voor elk geval 
dat men wil berekenen, moeten heel wat gegevens worden ingevoerd. Zij moeten be
vatten: 

a) gegevens over de paal: uit hoeveel delen deze bestaat, hun lengte en doorsnee, de 
elasticiteitsmodulus en de voortplantingssnelheid; 

b) gegevens over de slagplaat c.q. de heimuts; 
c) gegevens over het blok, die uiteraard afhangen van de aard van het blok. De be

langrijkste gegevens zijn de massa en de trefsnelheid, waarvan immers de impuls 
en de energie afhangen. Bij een hydroblok komt daar o.a. de bufferinstelling bij 
en bij een Dieselblok het vooraf berekende drukverloop in de cilinder; 

d) gegevens over de weerstanden: de puntweerstand en het verloop daarvan, de 
basiswaarden van de kleef als functie van de diepte en de parameters die nodig 
zijn om de invloed van de snelheid te berekenen. Deze hangen af van het gebruik
te „modef , waarvan men verondersteh dat het dh verband reaUstisch weergeeft. 

Zulke berekeningen moeten een groot aantal malen worden mtgevoerd: in de eerste 
plaats voor diverse inheidiepten en voor elk daarvan voor een aantal mogehjkheden 
voor de weerstand. Men moet er net zo lang mee doorgaan tot het aldus berekende 
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kalenderverloop redelijk overeenstemt met het gemeten verloop. 
Het moet overigens duidelijk zijn, dat het met deze methode nauwehjks mogelijk is 
iets te weten te komen over het mechanisme van de ontwikkeUng van weerstanden. 
Het Ugt daarom voor de hand te trachten op de bouwplaats meer te weten te komen 
dan alleen de kalende ring. Daartoe moeten de palen voorzien worden van het rek-
strookje en de versnelUngsmeter. 
Een rekstrookje meet de specifieke rek door verandering van de elektrische weer
stand. Deze hangt echter ook af van de temperatuur, zodat het nodig is naast elk 
rekstrookje een tweede te plaatsen dat geen rek ondergaat. Uh de gemeten rek kan 
de spanning berekend worden in de staaf waarop de strookjes zijn bevestigd. 
Een versnelUngsmeter registreert elektrische lading- of spanningvariaties m een 
piëzokristal, die het gevolg zijn van de versnelling waaraan het bloot staat. De 
output ervan moet geïntegreerd worden om het verloop van de bewegingssneUieden 
te bepalen. 
De versnelUng kan ook bepaald worden uh het verschil van de signalen van twee 
rekstrookjes op plaatsen met een gering hoogteverschil. 
Bij deze metingen krijgt men met aUerlei problemen te maken en wel in de eerste 
plaats tengevolge van de schokbelasting waaraan de paal en dus de transducers (rek
strookjes en versneUingsmeters) bloot staan. Het is daarom noodzakelijk de trans
ducers zeer goed te bevestigen. Rekstrookjes worden meestal geplakt met (tegen
woordig) goede resuhaten; versneUingsmeters moeten met een bout worden beves
tigd, hetgeen meer kans op narigheden oplevert. 
Behalve deze mechanische problemen zijn er ook nog ongewenste elektrische invloe
den: inductiespanningen doordat de meetkabels vaak heftig bewegen en doordat het 
stalen heiblok de paal nadert. Voorts ontstaan in de versneUingsmeters vaak nul
puntsveranderingen die niet altijd constant bUjven. En dan is er nog de beruchte 
ruis, die soms moeilijk te onderscheiden is van het gemeten signaal. 

8. Toepassing van de staafdynamica voor de bepaling van de weerstanden 

8.1. Vrijwel altijd heeft men bij de bepaling van de weerstanden zowel het krachts
verloop in een bepaalde doorsnede nodig als het snelheidsverloop van hetzelfde 
vlak. Het is nameUjk nodig de golven te scheiden, d.w.z. uh de metingen af te leiden 
hoe het verloop van de neerwaartse en van de opwaartse golf is. Door de slag wordt 
als het ware een vraag gesteld, die door de neerwaartse slag wordt meegedeeld aan 
de paal in de grond. Het antwoord komt met de opwaartse golf naar boven. 
Uh paragraaf 3 volgt immers, dat een opwaartse golf gedurende de voortplanting 
van X2 naar {X2 > Xi) toeneemt met de helft van de kleef die in die tijd op dat 
stuk op de paal werkt. 
De opwaartse golven die ontstaan zijn in het tijdsverloop O < t<L/c, bevatten uit
sluitend informatie over de kleef. Nadat de neerwaartse golven de paalpunt hebben 
bereikt, ontstaan aldaar opwaartse golven die tevens door de puntweerstand worden 
beïnvloed. 
Bij scheiding van golven gebruikt men de volgende formules: 

de totale kracht F = F ; -t- F f en Zv=F^^Ff . (zie 2.6) 
_ „ F + Zv „ F^Zv 

Daaruit volgt F^ = ^ — en Pf=—^— • 

De kracht F = -EAe volgt uit de meting van het verloop van de rek e. De snelheid v 
,T^t^ An tm^nt^ n^M^^rr i~r f-t t-r-, ai ars X^ai'jW -rY\ai Q o r ï 1 f Or Cf l o11 i tl (TCm f > V 
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hetzij met differentiaalmeting aan rekstrookjes ter vermijding van oncontroleerbare 
nulpuntsverschuivingen. 

8.2. Voordelen van deze directe metingen 
Directe metingen aan palen die voorzien zijn van de nodige rekstroken en versnel
lingsmeters hebben het grote voordeel, dat de uitwerking van de meetresuUaten zeer 
eenvoudig is. Wegens het zeer grote aantal becijferingen worden de berekeningen 
per computer gedaan, doch de programma's hiervoor zijn heel eenvoudig en zeker 
lang niet zo gecompliceerd als een heiprogramma. Daarbij komt nog, dat de dyna
mische eigenschappen van het blok, de heimuts en de mutsvuUing niet bij de bereke
ning te pas komen, evenmin als de trefsnelheid van het blok. Er is dus een aantal on
zekerheden minder. 

Ook blijkt weer eens het grote nut van de methode der karakteristieken, waarmee al 
deze meetmethoden konden worden ontworpen. Met een „massa-veer-demping"-
systeem zou dat niet mogelijk zijn, 

9. De puntweerstand 

Hier te lande worden de palen vrijwel altijd tot in een dicht-gepakte zandlaag ge
heid, zodat puntweerstand in zand voor ons verreweg het belangrijkste is. Uit metin
gen is gebleken, dat de puntweerstand daarin een verloop heeft zoals in figuur 9-1 
schematisch is aangeduid. 

V 
r e a c t i e ndd<s t dte. 

Snelfiai'd ^ nul is 
vrj)wel con%tanbe X ^euyorden 
wadrole Fg ^ 

\^èfi\OQpt]jdj lijd ^ 
[enkele, ms) 

Fig. 9-1 Puntweerstand als functie van de tijd 

De verklaring is de volgende: Als de paalpunt in de grond dringt ontstaan daarin 
plastische deformaties, waarbij tal van glijdvlakken tot ontwikkeUng komen. In een 
dicht-gepakt zand kan dat slechts nadat er enige volumeverandering is ontstaan, 
uiteraard van de poriën (Fig. 9-2). Men noemt dh dUatantie. 

Fig. 9-2 Effect van de dilatantie 
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Dien ten gevolge wordt er grondwater aangezogen. De stromingsweerstand is erg 
groot, zodat het grondwater nabij de punt een drukvermindering ondervindt. De 
korreldrukken worden navenant vergroot, zodat de onderlinge wrijving toeneemt. 
Dat verklaart de hoge puntweerstanden die vaak worden waargenomen (orde van 
grootte 5 a 50MN/m^). 
De drukvermindering in het grondwater wordt echter begrensd doordat het grond
water gaat koken bij de betrekkelijk lage grondwatertemperatuur. Daarna kan de 
onderdruk niet lager worden, zodat de puntweerstand dan vrijwel constant bhjft. 
De puntweerstand blijkt ongeveer overeen te komen met een gemiddelde waarde 
van conusweerstanden gemeten met het diepsondeerapparaat. De wijze van midde
len die voor de berekening van het punt-grensdraagvermogen wordt gebruikt, wordt 
bij gebrek aan beter ook voor het dynamische geval benut. Het middelen dient om 
het schaaleffect in rekening te brengen (conus van 10 cm^-> paal b.v. 1225 cm^.) Er 
zijn aanwijzingen, dat bij het heien de invloed op de grond zich dieper uhstrekt dan 
in het statische geval. 

Indien sondeerresultaten ontbreken, maar tenminste wel de schuifweerstanden van 
monsters uh boringen zijn bepaald, kan men zich behelpen door gebruik te maken 
van de verhouding tussen plaatselijke kleef en conusweerstand. Die verhouding 
varieert van 0,01 (grof zand) tot 0,05 (klei). 

10. Soil fatigue 

Heien van een paal veroorzaakt een aanzienlijke verkneding van de grond rondom 
de paal. In klei worden daarbij vermoedelijk elektrische bindingskrachten tussen de 
kleideeltjes verbroken; in zand ontstaat vergruizing van de korrels. Daardoor wordt 
de basiswaarde van de kleef {Wpf} in een bepaalde laag voortdurend kleiner en wel 
naarmate een grotere lengte van de paal deze laag heeft gepasseerd. Dit kan zelfs tot 
gevolg hebben, dat de kalender enige tijd nauwelijks verandert. 
Veel is hierover nog niet bekend. Voor heiberekeningen zou men kunnen stellen, 
dat de soilfatigue-functie f(z), waarmee men vvp/(z) moet vermenigvuldigen om dh 
effect in rekening te brengen, de volgende vorm heeft: 

f(z) = e "(z - (P^a)) voor z < (p~a) 

f(z) = 1 voor p>z> (p~a) 

Voor de betekenis der grootheden zie figuur 10. 

D 
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11. Correlatie van heiweerstanden met resultaten van het grondonderzoek 

Het mechanisme van het ontstaan van heiweerstanden is verschihend van dat van de 
statische weerstanden. Het is daarom niet zeker, dat er een correlatie gevonden kan 
worden. Uit enkele interpretatieberekeningen zou evenwel voorzichtig geconclu
deerd kunnen worden, dat r^/ = 0,5 a 1,0 maal de plaatselijke kleef volgens de 
diepsondering of het monsteronderzoek. 

Er is nog veel onderzoek nodig! 
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STAAL 

door 

J.J.W. Nibbering 

1. IJzer en staal 
In de tecliniek verstaat men onder ijzer gietijzer, d.w.z. het produkt van de hoog
ovens, dat veel koolstof, siHcium e.d. bevat. Deze elementen geven het ijzer een laag 
smehpunt (ca. 1200°C) en maken het bros. Dh betekent dat het in tegenstelling tot 
zuiver ijzer al na geringe vervorming breekt, Constructiestaai dat voor schepen, 
bruggen e,d, wordt gebruikt, bevat maar geringe hoeveelheden niet-ijzer bestand
delen. Dit komt doordat bij de omzetting van gietijzer in staal het grootste deel 
van de koolstof en het silicium is verbrand. Het koolstofpercentage daalt daarbij van 
ca, 4% naar 0,1 a 0,2%. Daardoor is staal bijna even goed vervormbaar als zuiver 
„ijzer". Het is wel veel sterker, wat - verrassend genoeg - toch grotendeels te dan
ken is aan dat kleine beetje koolstof. Daarnaast zorgt het veel op ijzer gehjkend ele
ment mangaan, dat voor 1 a 1,5% in staal aanwezig is, voor goede mechanische 
eigenschappen. 

Het effect van de koolstof in het staal is sterk afhankelijk van de z.g, warmtebe-
handehng. Langdurig gloeien kan de koolstof als het ware doen samenballen, waar
door het staal de eigenschappen krijgt van zuiver ijzer, Snel afkoelen maakt dat de 
koolstof in oververzadigde oplossing bli jf t , waardoor een keihard en bros materiaal 
ontstaat, dat voor constructiedoeleinden ongeschikt is (martensiet). 

Tussen deze uhersten is van alles mogelijk. Het ijzer-koolstof-diagram is hierbij 
een onontbeerlijke wegwijzer. 

2. De kristalstructuur en het ijzer-koolstof-diagram 
Zuiver ijzer kan twee verschillende kristalstructuren hebben. Tussen 910°C en 
1400°C heeft het de kubisch vlakkengecentreerde (KVG) structuur (7-ijzer), (Fig, 
la). Daarboven en daaronder heeft het de kubisch ruimtelijk gecentreerde opbouw 
(KRO: a-ijzer), (flg, Ib), 

ln de eerste toestand bevat het rooster geschikte hohen voor het opnemen van 
C-atomen, Bij 1100°C kan het vaste staal 2% C op die manier oplossen. Bij 720°C 
is dat nog maar 0,8%, (fig. 2). Een vaste oplossing van C in 7-ijzer wordt austeniet 
genoemd. De overgang van 7-ijzer naar a-ijzer is sterk afhankelijk van de hoeveel
heid opgeloste koolstof Beneden 720°C is het echter afgelopen met het 7-ijzer, Er 
ontstaat dan een eutectoïde genaamd perliet, Dh bestaat mt dunne plaatjes van af 
wisselend ferriet en cemenriet (Fe3C), Het eutectoid bestaat dus niet uh ferriet en 
koolstof, maar uh ferriet en FeSC, (fig. 3). Het ferriet kan nog maar ca. 0,025%C 
oplossen. Het is bijna zuiver ijzer. 

Natuurkundige Voordrachten, Nieuwe Reeks 62; lezing gehouden voor de Koninklijke Maat
schappij voor Natuurkunde, Diligentia te 's-Gravenhage op 12 december 1983. 
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Fig. la Kubisch vlakkengecentreerde 
eel (y-structuur) 

0 ^ 

Fig. lb Kubisch ruimtelijk gecen
treerde cel. (a-structuur). 

2,85 A 

Fig. Ic Austeniet. Fig. Id Martensiet 
(in de lengterichting uitgerekte ferriet-
cel door „ongewenste" C-atomen). 

Hoe sneller er gekoeld wordt, des te fijner worden de perliet-lamellen. Dit komt 
doordat de C-atomen dan weinig tijd krijgen om vanuit de plaatsen waar de ferriet-
lamellen willen ontstaan naar de plaatsen voor de cementiet-lamellen te vluchten. 
Zeer fijne perhet wordt wel troostiet genoemd. Nog sneUer afkoelen levert tenslotte 
de eerdergenoemde martensiet (oververzadigde oplossing van C in ferriet), (fig, ld) , 

0,8% C is voor staal een hoog percentage. Constructiestaai heeft als regel minder 
dan' 0,2%, De structuur bestaat na niet te vlug aflcoelen uh eerstontstane ferriet
korrels waartussen zich perUet-eilandjes bevinden die bij 720°C zijn ontstaan (fig, 
4). (Vergelijk met een waterige zoutoplossing: vanaf 0°C ontstaan zuivere ijskristal
len, die toenemen in grootte met dalende temperatuur. Daardoor stijgt het zoutge
halte van de rest-vloeistof, totdat bij -18°C een ijs-zout-eutecticum ontstaat). 
Wat is nu het resuhaat van sneUer afkoelen? In de eerste plaats ontstaan er bijna ge
lijktijdig veel kiemen, die elk voor zich uhgroeien tot ferrietkorrels. Bij langzaam af 
koelen kunnen de eerst ontstane kiemen door hun geringe aantal aanvankeUjk on
gehinderd groeien en daardoor de groei van eventueel later ontstane kiemen voor
komen. Dit leidt tot een grove korrelstructuur, Dh komt mede doordat de kiem-
groeisneUieid hoog is bij hoge temperatuur. Een grove korrel gaat ahijd gepaard met 
een lage sterkte èn een slechte taaiheid, (Dit komt later aan de orde). 

Een tweede gevolg van snel afkoelen is dat de perUet-hoeveelheid toeneemt. Er 
kan minder primaire ferriet ontstaan (er is minder t i jd voor), wat noodzakelijk tot 
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meer perliet leidt. Dit moet dan een hoger ferrietgehalte hebben dan de perliet van 
langzaam afgekoeld staal. Perliet is harder en brosser dan ferriet, dus het staal gaat 
een „geharde" indruk maken. (Breuksterkte ferriet: 280 N/mm^; breukrek: 50%; 
breuksterkte perliet: 800 N/mm^; breukrek: 10%). 

Hoe komt het nu dat staal met een fijne structuur minder gemakkelijk vervormt 
dan staal met een grove structuur, maar toch zeer scheurvast is? Daarvoor is het 
nodig te weten hoe staal kan vervormen. 

3. De ti'ekkromme van staal; elastisch en plastisch vetyormen 
De eenvoudigste manier van vervormen is elastisch. Onder belasting rekt het mate
riaal doordat de atoomafstanden vergroot worden zonder dat de structuur, d.w.z. 
de onderlinge rangschikking verandert. De atoomkrachten zorgen ervoor dat na 
wegnemen van de belasting de oorspronkelijke toestand terugkeert. 

Wanneer de belasting erg hoog is, kunnen de cohesiekrachten tekortschieten en 
spUjt het materiaal. Dh gedrag is gelukkig niet normaal voor construcdestaal. Splij
ten kan alleen gebeuren in uitzonderlijke omstandigheden (zeer lage temperatuur, 
zeer hoge belastingsnelheid, alzijdige trekspanningstoestand). Het grote gevaar van 
deze manier van breken is, dat het geschiedt na zeer weinig vervorming (ca. 0,5%). 
Als gevolg van de fabricageteclmieken (snijbranden, lassen) en de vorm vaneen con
structie zijn er ahijd wel plaatsen aanwezig waar hoge rekken voorkomen. De 
aanwezigheid van een rond gat (fig. 5) bijv. gaat al gepaard met een rekconcentratie 

Fig. 2 IJzer-koolstof diagram. 



74 

S t a a l 0 , 8 7 o C s t a a l 0 , 1 3 7 o C 
e u t e c t o l d i s c h o n d e r e u t e c t o l d i s c h 
p e r l i e t f e r r i e t e n p e r l i e t 

800x 500x 

van 3. De meeste constructiedetails zijn echter veel „scherper" dan een rond gat 
(fig. 6). Bovendien ontstaan door het lassen allerlei lasfouten, zoals krimpscheuren, 
gasholten e.d. Dit alles maakt dat plaatselijk rekconstructies van bijv. 20 en hoger 
kunnen voorkomen. Wanneer staal inderdaad alléén elastisch zou kunnen vervor
men, zou de breuklast van een constructie dus ongeveer 1/20 van de breuksterkte 
van het materiaal zijn. In werkelijkheid is het minstens de helft. Dit komt doordat 
staal ook plastisch kan vervormen en wel zeer veel, zoals blijkt uit de trekkromme 
(fig. 7 en 7a). 

In fig. 8 wordt het verschil getoond tussen elastisch en plastisch vervormen. Het 
laatste geschiedt door glijden van kristalvlakken langs elkaar. De atomen blijven in 
eikaars invloedssfeer, zodat de samenhang van het materiaal niet wordt verbroken. 

Figuur 9 toont dat ,,glijden" binnen een korrel t.p.v. de korrelgrenzen kan 
worden doorgegeven aan naburige korrels en dat dit proces zich zeer lang kan voort
zetten (domino-idee). Dit is des te verbluffender als men beseft dat de kristaloriën
tatie per korrel verschilt. De diagonaalvlakken van aangrenzende korrels zullen maar 
zelden in eikaars verlengde liggen. De „Ujnen" in fig. 9 zijn dan ook eigenUjk op
gebouwd uit kleine stukjes lijn die tezamen een dunne band vormen onder ongeveer 
45° met de trekrichfing (Lüders lijnen). Wanneer het glijden in een fijnkorrelstaal 
ergens begint, zal dat minder gemakkelijk worden overgedragen op aangrenzende 
korrels, dan in een grofkorrelig staal, juist omdat het maar in een zeer klein gebiedje 
begint. Hetzelfde geldt voor het ontstaan van breuken. Ieder weet dat „grote" 
scheuren zich gemakkelijker uhbreiden dan „kleine". Daardoor zijn scheuren in 
grote korrels gevaarlijker dan in kleine. Figuur 10 toont dat aan de rand van een 
grote scheur een grotere spanningspiek (eigenUjk rekpiek) heerst dan aan de rand 
van een kleine scheur (fig. 10b). De piek is evenredig met de wortel uit de scheur-
grootte. 

De trekkromme van fig. 7 is eigenUjk een „glijkromme". Het materiaal wordt niet 
gerekt maar afgeschoven in vlakken (fig. 11) die een hoek van 45° maken met de 
trekrichting. Maar het schuiven veroorzaakt wel verstoringen in de kristalroosters, 
waardoor de weerstand tegen het afschuiven toeneemt. (Het materiaal verstevigt 
doordat het rooster als het ware verstopt raakt). De verstoringen ontstaan doordat 
er toch al veel fouten in de structuur voorkomen. De kristalstructuur is letterlijk ge
stoord. (Dit kan mede een gevolg zijn van de aanwezigheid van vreemde atomen. 



cr (spanning) =Ee 

-Spanning ( C ] 
belasting ^ P 

• oppervlali ~ bTt 
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elasticiteits modulus ( f ) 

E IS constant in e lashsch gebied 
(rechle deef van de Irekkromme 
in Fig 7 I 

Fig. 5 Spanningen en vervormingen t.p.v. een rond gat. 
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Een legering kan o.a. hieraan een hoge sterkte ontlenen). De meest voorkomende 
structuurfouten heten dislocaties. Een voorbeeld geeft fig. 12. Plasüsche vervorming 
is in feite niets anders dan bewegen van dislocaties. Wanneer de dislocatie door een 
kristal is gelopen is dat afgeschoven over een atoomafstand. 

Wanneer bij een trekproef schuiven in welk diagonaal vlak dan ook niet meer 
mogelijk is, en dus het materiaal volledig verstevigd is, breekt het. Dh kan op twee 
manieren gebeuren: door afschuiven of door sphjten. Als de cohesiesterkte hoog is, 
zal het materiaal afschuiven. Is de afschuifsterkte hoog, dan zal het spUjten. Meng-
breuken komen dikwijls voor (fig. 13). 

In de trekkrommen van staal zien we een horizontaal lijntje dat het z.g. vloeige-
bied bestrijkt. Dh lijntje ligt lager dan de z.g. bovenste vloeigrens. Dh wordt toege
licht in fig. 14. Het vloeigebied bestrijkt vervormingen tot 0,5 a 1%. Pas daarna kan 
het materiaal verstevigen. Dh is van groot technisch belang. Zodra de vloeigrens in 
grote delen van een constructie wordt bereikt, neemt de vervorming toe van ca. 
0,1% tot de genoemde 0,5 a 1%. Ter plaatse van rekconcentraties kunnen de vervor
mingen dan van bijv. 1% naar 10% gaan. De kans op breuk stijgt daardoor plotse
Ung met bijv. een factor 100. Deze risicoverhoging is zinloos omdat er vrijwel geen 
voordelen tegenover staan. Immers, begrenst men de globale spanningen tot op bijv. 
95% van de vloeigrens, dan is de construcüe zeer veilig. Laat men echter spanningen 
toe van 1,05 maal de vloeigrens, dan is de constructie zeer onveüig. Hierin zou te 
voorzien zijn door uherst zorgvuldig te construeren en te lassen en door het gebruik 
van duur materiaal. De gewichtswinst van hoogstens 10% zal echter lang niet op
wegen tegen de hoge kosten. 
(Opm.: Ook voor op druk belaste construcries is niet de druksterkte gevonden bij 
een drukproef, maar de vloeigrens maatgevend, behalve voor zeer slanke construc
ties waar slechts de stijfheid - gekarakteriseerd door de elastichehsmodulus E -
bepalend is voor het bezwijkgedrag). 

Wanneer men toch Uchte constructies wü maken door toepassing van sterk staal, 
dan zuUen deze, in overeenstemming met het bovenstaande, een hoge vloeigrens 
moeten hebben, (stalen met hoge rekgrens). 

Het is niet moeihjk om H.R.-stalen te maken. De kunst is echter om hen voldoen
de taaiheid te geven bij lage temperatuur en die te laten behouden in gelaste toe
stand. De stalen moeten goed losbaar zijn. 

Een sterk en taai staal dat door het lassen die eigenschappen verUest is onbruik
baar. De begrippen sterk en taai slaan hier op toestanden waarbij relatief weinig wis-
seUngen van de belasting voorkomen. Voor constructies die aan vermoeüngsbelas-
tingen worden blootgesteld, wint men door het gebruik van hoge rekgrens stalen 
maar weinig aan extra levensduur. 

4. Methoden om een sterk, kerftaai en losbaar staal te fabriceren 
We hebben gezien dat eenkristaUoosterdat zó verstoord is dat het glijden wordt ver
minderd, tot een sterk staal leidt. Men dient daartoe de dislocariebewegingen te be
moeilijken. Het gemakkelijkst lopen zij voort in weinig gestoorde, min of meer 
ideale, roosters. Men dient dus te zorgen voor roosterverstoringen. Dit zijn bijv. 
vacatures, stapelfouten, korrelgrenzen en dislocaties zelf.* 

* Wanneer dislocaties een onoverkoombare hindernis ontmoeten kan de vervorming toch toe
nemen door dislocatievermenigvuldiging. Dislocaties kunnen worden vastgelegd door precipi-
taten als fljnverdeelde carbiden en nitriden. 
Koolstof nestelt zich graag in dislocaties. Korrelgrenzen zijn sterke barrières. 



77 

/ 

^ Rek 

Fig. 7 In dit diagram zijn de trelckrommen weergegeven, die worden verkregen 
door gladde staven in een trekbank te trekken. In gebied A is de ven>orming even
redig met de belasting en gedraagt de staaf zich elastisch. Daarna treedt (gebied B) 
zgn. vloeien op en schuiven de kristallen langs elkaar, zonder dat de samenhang 
wordt verbroken. Bij normaal constructiestaai behoeft daanoor de belasting niet 
eens te worden verhoogd. Hierna verstevigt het materiaal en is wel een hogere belas
ting nodig om de staafverder te kunnen uitrekken (gebied C). In gebied D neemt de 
belasting af doordat zich een insnoering vormt waar uiteindelijk de breuk optreedt. 

1000 n 

100 H 

u -r 1 1 , 1 , , 

O 5 10 15 20 25 30 
Rek(%) ^ 

Fig. 7a Trekkrommen van enkele staalsoorten. 
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De beste verstoringen zijn diegenen die de kristalstructuur qua rangschikking van 
de atomen intact laten, maar de roostei-vlakken doen buigen of welven, (fig. 16). De 
,.hobbeligheid" maakt dat voor het verschuiven van de atomen in een laag ten op
zichte van een aangrenzende laag grote krachten nodig zijn. 

4.1. Snel afkoelen 
Het mooiste voorbeeld is martensiet. Het kubisch vlakken-gecentreerde rooster van 
austeniet waarin C-atomen interstitieel zijn opgelost (tussen de Fe-atomen) wil bij 
720°C omklappen naar de kubisch ruimtelijk gecentreerde structuur, waarin nauwe
lijks plaats is voor C-atomen. Kunnen zij er door de snehe afkoeling niet uh, dan 
staat het rooster onder lioge spanning en is het sterk vei-vormd, (sterk betekent hier 
enkele procenten!), (fig. ld) . 

Maar, zoals eerder opgemerkt werd, is martensitisch staal ongescliikt voor con
structies. Het kan maar weinig plastiscli vervormen. Bovendien kan de KRG-struc-
tuur gemakkelijk splijten door de grote roosteispanningen. Wanneer martensiet ont
laten wordt, worden deze sterk verlaagd en kan het martensiet overgaan in ferriet 
dat zeer fijnverdeeld cementiet bevat. Soortgehjke structuren ontstaan wanneer 
wordt gekoeld tot hogere temperaturen (200 a 500°C). Er ontstaat dan bainiet (fig. 
15: TTT-diagram). 

4.2. Legeren 
Roosterwelvingen ontstaan ook door oplossen van elementen. Koolstof, dat inter
stitieel oplost, doet dit enigszins (ferriet), maar silicium dat substhutioneel oplost 
(mengkristal) geeft een grotere versterking van de zachte ferriet. Toch is het een on
aantrekkelijk legeringselemeiit omdat het het staal verbrost. 0,5% Si is maximaal 
toelaatbaar. 

Mangaan en nikkel vonnen gemakkelijker mengkristallen met staal. Vooral het 
Ni-atoom hjkt zo sterk op het Fe-atoom, dat het rooster weinig verandert wanneer 
een Ni-atoom op de plaats van een Fe-atoom komt. Vandaar dat Ni de sterkte 
weinig verbetert. Het heeft echter andere aantrekkelijke aspecten, waarvan vooral 
de gunstige invloed op de taaiheid bij lage temperatuur genoemd moet worden. Dit 
komt doordat nikkel de omzettingstemperaturen van austeniet naar ferriet verlaagt. 

Fig 8 Bij een splijtbreuk worden de ijzerkristallen als het ware van elkaar ge
spieten. Een sclmifbreuk ontstaat doordat kristalvlakken langs elkaar schuiven tot 
de samenhang wordt verbroken. De giijze vlakken geven in bovenstaande figuren 
resp. het glijvlak van afschuiving (links) en het splijwiak (rechts) aan. 



Fig. 10a Fig 10b 

Fig. 10 Verschil in de grootte van de inwendige spanningen in groflwrreljg en 
korrelig materiaal. 

Fig 11 

^Trekkracht ontbonden in 
normaalkracht IN) en 
schuifkracht IS) 
S veroorzaakt de plas
tische vervorming. 
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In het ijzer-koolstof-diagram komen dus de Ujnen GS en ES lager te liggen naarmate 
het Ni-gehalte toeneemt. Een verlaging van slechts 200 graden Celsius kan een met 
Ni gelegeerd staal geschikt maken voor toepassingen in de cryogene techniek (LNG-
tanks: -170°C) . 9% Ni-staal is bij die temperatuur nog belangrijk austenitisch! Hoe 
kan dat? Wel, een betrekkelijk geringe verlaging van de omzettingstemperatuur van 
austeniet naar ferriet heeft als begeleidend versclrijnsel dat de omzetsneUieden 
enorm afnemen. De austenhische structuur wordt door snel afkoelen als het ware 
vastgevroren en bUjft gehandhaafd. (Dh is dus iets anders dan in het geval van mar
tensiet. Martensiet heeft de ferriet-structuur, zij het sterk vervormd. Het is een over
verzadigde oplossing van koolstof in ferriet). 

De verklaring voor het stabUiserend effect van Ni op de austeniet is, dat de Ni 
moeiUjk in cementiet en gemakkelijk in ferriet oplost. Het moet dus wegdiffunde-
ren van de plaatsen waar Fe3C ontstaat. Anderzijds moet de koolstof daar juist 
naartoe. Een interstitieel opgelost atoom (C) diffundeert veel gemakkelijker dan een 
substhutioneel geplaatst atoom (Ni). Ni belemmert dan ook de ontbinding van aus
teniet. 

4.3. Afschrikken en ontlaten 
De meest voor de hand liggende warmtebehandeUng is het afschrikken en ontlaten. 
Dh wordt al zeer lang toegepast op stalen gereedschappen en wapens, (z.g. Q- en 
T-steels = Quenched and Tempered). Men kan er diverse sterkten en taaiheden mee 
bereiken, mede dankzij de fijne korrel. Door lassen verliest men plaatselijk wat aan 
sterkte. Dh hoeft niet bezwaarlijk te zijn. Wel ongunstig is het onvermij deUjke ver
lies aan taaiheid in de overgangszone van basismateriaal naar las. Dit is alleen te be
perken door snel te lassen met lage warmtetoevoer, wat echter weer kan leiden tot 
scheuren in de las en aan de smehlijn. 

4.4. Microlegeren en normaaigloeien 
Normaalgloeien is opwarmen tot in het austenietgebied (ca. 950°C) en vervolgens 
afkoelen in lucht. De bedoeling is dat tijdens het verblijf in het austenietgebied géén 
korrelgroei optreedt. Bij het afkoelen ontstaan dan nieuwe kiemen binnen de aus-
tenietkorrels, die zich tot nieuwe ferriet-perUet-korrels ontwikkelen. 

Korrelgroei is echter tijdens het opwarmen van 720°C naar 950°C en het afkoelen 
tot 850°C een normaal verschijnsel. Men kan het tegenhouden door in het materiaal 
als het ware een netwerk aan te brengen rondom en dwars door de korrels, waar
door barrières tegen het verschuiven van de korrelgrenzen ontstaan. Dh netwerk 
werd vroeger vooral gevormd door Al-nitriden, maar dit was een nogal grof precipi-
taat, dat bovendien moeilijk te doseren was, omdat de aluminium eigenlijk als zuur
stofbinder moest fungeren. 

Tegenwoordig worden vooral niobium en vanadium als microlegeringselementen ge
bruikt. Zij hebben een minder sterke neiging tot zuurstof dan Al . Zij hebben een 
grotere affmiteh tot koolstof dan ijzer. Het harde en brosse netwerk van Nb-carbi-
den en Va-nhriden blijft tot 1050°C stabiel. Dh betekent een ruime marge t.o.v. de 
gloeitemperatuur van 950°C. Het netwerk versterkt het staal door vastleggen van 
dislocaties, maar maakt het tevens bros. 

Dit laatste wordt gelukkig volledig gecompenseerd door de zeer goede korrelver
fijning als gevolg van het gloeien. 

Jammer is wel, dat het lassen van deze staalsoorten weer met een geringe warmte
toevoer moet gebeuren omdat in het deel van de overgangszone dat boven 1050 C 
is verhh, een bijna explosieve korrelgroei plaatsvindt (fig. 17). De kerftaaiheid is 
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Fig. 12c „Gemakicelij'ke" afschuiving door het stapsgewijs bewegen van dislocaties 
door een rooster. 

Fig, 4S Boven een tweetal foto's en r e c h i een tos-
l ichtende tekening van het breukvlak van een trek
staaf zoals dat dikv/t j is te zien is. Het breukvlak 
kan ook geheel kr is ta l l i jn of geheel vezel ig zi jn. De 
temperatuur speelt h ierb i j een grote rol . 

Schuifbreuk (dof, vezelig) 

Spli jtbreuk (glinsterend, kristall i jn) 

\ 

Fig. 13 Boven een tweetal foto's en rechts een toelichtende tekening van het 
breukvlak van een trekstaaf zoals dat dikwijls te zien is. Het breukvlak kan ook 
geheel kristallijn of geheel vezelig zijn. De temperatuur speelt hierbij een grote rol. 
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daar zeer slecht en moeilijk te verbeteren door plaatselijk gloeien. 
Kleine constructies zoals drukvaten worden daarom na het lassen in hun geheel ge
gloeid. 

In Japan past men naast Nb wel Thaan toe, omdat het Ti-N-preciphaat tot ca. 
1300°C kan blijven bestaan. 

4.3. Laag afwalsen 
Hoe lager de temperatuur is tijdens de laatste walssteek, des te fijner wordt de 
korrel. Door het vervormen ontstaan nieuwe kiemen, die weer uitgroeien tot korrels, 
(rekristaUisatie). Men noemt dh ook wel gecontroleerd afwalsen omdat de combina
tie van vervorming en temperatuur bij de laatste walssteek optimaal moet zijn. Een 
grote vervorming betekent veel kiemen; een lage temperatuur voorkomt dat de ge
vormde korrels „elkaar opeten". 

In Japan past men nog ingewikkelder thermo-mechanische recepten toe, die tot zeer 
goed lasbare en taaie staalsoorten leiden voor extreem lage temperatuurtoepassingen 
en tamelijk grote plaatdikten (tot 50 mm). 

5. Gemeenschappelijke aspecten van „legerings"-elementen 

a. Austenietvormers (fig. 18a) 
Ni en Mn hebben bij hoge temperatuur de KVG-structuur. Zij vormen daardoor ge
makkelijk mengkristallen (substhutioneel) met Fe en stabiliseren daardoor de auste
niet. C en N zijn echter ook austenietvormers. Immers, zij zijn de oorzaak van het 
grote austenietgebied in het FeC- en FeN-diagram. Door de gemakkelijke diffusie 
van de interstitioneel opgeloste C- en N-atomen in het rooster is de austeniet be
neden 720°C resp. 590°C niet stabiel. 

Ni en Mn vormen een z.g. ononderbroken reeks mengkristallen met Fe (volledig 
oplosbaar). 

b. Ferrietvormers (fig. 18b) 
A l , Si, T i , Va, Cr en Nb zijn ferrietvormers. Zij vormen (behalve Nb) een ononder
broken reeks mengkristallen met ferriet (KRO). Nb is beperkt oplosbaar. 

Dislocatiebewegmgen worden belemmerd door preciphaten. Bij een bepaalde belas
ting schieten zij los en veroorzaken nieuwe dislocaties. Het materiaal kan dan ver
vormen onder een iets lagere belasting. Er ontstaat een Lüders-band. Na versteviging 
herhaalt zich dit proces op andere plaatsen in de trekstaaf. De nieuwe dislocaties 
zijn niet „gepind" door preciphaten. Vandaar dat na het vloeien de trekkromme 
een continu beeld vertoont. 

c. Carbidevormers hebben een grotere affinheh tot C dan Fe. 
Het zijn meestal tevens ferrietvormers*, (behalve Mn). Daardoor hebben zij een 
dubbel negatieve invloed op de grootte van het austeniet-gebied (fig. 18c). 

6. De fabricage van dikke staalplaat, van hoge kwalited (bij lage temperatuur) en 

goede lasbaarheid 

6.L Overwegingen in verband met offshore-constructies 
De kop van deze paragraaf geeft de huidige problematiek voor de staalfabrikanten 
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opnieuw betas^ 

Fig. 14 Het vloeigebied van de trekkromme verdwijnt door overbelasten. 

1 2 5 10 » 2 
Tijd (sec ) 

Fig 15 Temperatuur - Tijd - Trans] '^ormatie (T.T.T.j diagram voor staal met 
0,8^oC. 

Na snel afkoelen links van de stippellijn tot een gekozen temperatuur, begint en ein
digt de omzetting van austeniet in de aangegeven strueturen op tijdstippen liggend 
op de gebogen lijnen. 
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Fig. 16 Gewelfde roostervlalclcen. 

—t>-AFSTA((0 TOI DE 

Fig. 17 Warmte-beVnvloede zone van electrogas-gelast St. 52-Nb. SHELTLUNi™,! 

aan (voor wat betreft de teclmiek van de vervaardiging!). De offslioreconstructies 
die nodig zijn voor liet noorden van de Noordzee zijn zo groot, dat staalplaten tot 
100 mm dikte nodig zijn om de vereiste sterkte te verkrijgen. Het alternatief, staal
soorten van hoge sterkte gebruiken, is niet gescliikt om de volgende redenen: 
le. Bij gebruik van dunnere plaat neemt de kans op plaatseUjk uitknikken toe. 

Dergelijke verscliijnselen zijn voor de druksterkte van constructie-elementen 
even gevaarlijk als scheuren voor de treksterkte. 

2e. Offshore-constructies worden doorde zeegang wisselend belast. De vermoeiings-
sterkte van gelaste constructies gemaakt van staal van hoge sterkte, is niet beter 
dan die van constructies gemaakt van normaal staal (Fe 410; Fe 510). 

3e. Het lassen van staal van hoge sterkte is moeilijk. Bovendien is haast niet te ver
mijden dat in de door warmte beïnvloede zone de taaiheid en de sterkte aan
zienlijk achteruitgaan. De lasprocessen waarvoor dh minder geldt, zijn onge
schikt voor de offshore praktijk en/of te duur. (ElektronenstraaUassen, laser-
lassen, lassen onder edelgasbescherming). 

Ongelukken met offshore-constructies hebben vrijwel altijd als oorzaken de aan
wezigheid van vermoeiingsscheuren of het ontstaan van brosse breuken. De laatste 
kunnen een gevolg zijn van de eerste. 

Het onderscheid in de ternien „aanwezigheid" en „ontstaan" is met opzet gemaakt. 
Vermoeiingsscheuren ontwikkelen zich zeer langzaam. Zij zijn als het ware door
lopend aanwezig. Zij leiden tot breuk, wanneer hun lengte te groot wordt, of 
wanneer de tip van de scheur een plaats van dusdanig lage materiaalkwahteit (las!) 
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1500 r 

Koolstof 1%) Koolstof I%1 

Fig. 18a Stelsel Fe.-Mn.-C. Fig 18b Stelsel Fe.-Si.-C. 
Mn. is austeniet vormer Si is ferriet vormer en geen karbide vormer. 
(en zwakke Karbide vormer). 

1500 r 

1,8 
Koolstof {%) 

Fig 18c StelselFe.-Ti.-C. 
Titiaan is ferriet vormer en karbide vormer. 

Fig 18 Invloed van legeringselementen op de oplosbaarheid van koolstof ln 
austeniet (E.C. Bain;H.W. Paxton 1961). 

Fig 19 Charpy-Vstaafje. Fig. 20 Lamellar tears. 
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bereikt, dat een brosse breuk ontstaat. Voor het laatste is een hoge belasting en een 
lage temperatuur nodig. 

De eisen, die aan het materiaal en de laskwaliteit m.b.t. offshore-constructies wor
den gesteld, zijn aanzienHjk verzwaard na de ramp met de Alexander KieUand. Toch 
was de oorzaak in de eerste plaats een grove constructiefout, die echter wel ver
ergerd werd door het slechte laswerk. De veiligheid van dergehjke constructies uh 
een oogpunt van vermoeüng is vooral afhankehjk van de materiaalverdeUng en de 
geometrie van de constructie. 

Het eerste, d.w.z. de hoeveelheid materiaal, bepaalt het globale spanningsniveau. 
De geometrie is verantwoordeUjk voor de hoogte van de z.g. spanningsconcentraties 
ter plaatse van hoeken, openingen, knooppunten e.d. Deze worden weer vergroot 
door de spanningsconcentraties ter plaatse van lasfouten, als inkartelingen, onvol
doende doorlassingen, warm- en koud-scheuren etc. 

De veiligheid in verband met brosse breuk moet vooral worden gewaarborgd door 
een hoge breuktaaiheid van het materiaal bij lage temperatuur. Er zijn hierbij twee 
verschülende benaderingen mogelijk. Bij de eerste tracht men het ontstaan van 
brosse breuken te voorkomen. Bij de tweede is de gedachtengang dat in grote con
structies altijd wel zwakke plekken aanwezig zijn, waar een brosse breuk kan ont
staan. Deze moet dan in het omrmgende, gezonde, materiaal tot stüstand kunnen 
komen. 

In beide gevaUen dient het uhgangsmateriaal van hoge kwaliteit te zijn. In het eerste 
geval moet immers na het lassen nog voldoende breuktaaiheid over zijn en mag men 
geen last hebben van koud-scheuren. De lasbaarheid staat hier voorop. 

In het tweede geval moet het materiaal een hoge scheurtaaiheid hebben onder 
schokbelasting. Dit hangt samen met het feit dat een brosse breuk zich voortplant 
met hoge snelheid (1 a 2 km/sec). Het materiaal wordt daardoor in zeer korte tijd 
uiteengerukt. Nu is de taaiheid van staal onder langzame en matig snelle belasting 
een orde groter dan onder schokbelasting. Dit gevoegd bij het feit dat scheuren in 
dikke plaat veel moeiüjker stoppen dan ui dunne plaat van dezelfde kwaliteit, 
maakt dat men de lasbaarheid meestal centraal steh. Dh geldt vooral voor Europa. 
In de V.S. legt men het accent wat meer op het scheurstoppen. Gelukkig voor de 
staalfabrikant geldt dat veel van de maatregelen nodig voor het verkrijgen van een 
goede lasbaarheid, ook het scheurstopvermogen bij lage temperatuur ten goede 
komen, en omgekeerd. 

Maar in principe is het zeer wel mogeUjk dat een goed lasbaar staal een slechte kerf
taaiheid bezh. EigenUjk heeft de keuringspraktijk in de scheepsbouw- en offshore
wereld ervoor gezorgd dat lasbaarheid en kerfs/ö^aaiheid dücwijls hand in hand 
gaan. De belangrijkste keuringsmethode is nog altijd de Charpy-V-kerfslagproef, 
(fig. 19). De staalfabrikanten hebben de kwaliteit van hun produkten in ongelaste 
èn gelaste toestand hierop moeten richten. 

6.2. De lasproblemen en de staalfabricage 
Bij de staalfabricage is het eerste doel het bijna geheel verwijderen van koolstof, sUi-
cium, zwavel en fosfor. Dit was al zo in de kUnktijd en het had derhalve niets met 
lassen te maken. Het staal moest goed warm- en vooral koudvervormbaar zijn en een 
zekere taaiheid bezitten bij lage temperatuur en onder schokbelasting. 
De samenstelUng van dat staal was ongeveer: 
0,23 C; 0,7 Mn; 0,1 Si; 0,04 P; 0,05 S. 
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Fig. 21 Las in 90 mm plaat 

Het lage gehalte aan zwavel (dat niettemin tegenwoordig hoog geacht wordt) is 
mede te danken aan de omstandigheid dat bij de ruwijzerfabricage in de hoogovens 
gestookt wordt met cokes in plaats van met steenkool dat veel zwavel kan bevatten. 
De invloed van P op de kerftaaiheid bij lage temperatuur is vergelijkbaar met die van 
C, maar is wel veel sterker. Men streeft naar waarden, lager dan 0,02%. Het koolge
halte ligt meestal in de buurt van 0,15%, maar waarden lager dan 0,10% komen 
voor. Dh wordt gecompenseerd door mangaan (tot 1,5%) en silicium (tot 0,3%). De 
benodigde hoeveelheid mangaan is af te lezen uit formules voor het z.g. koolstof
equivalent. Een veel toegepaste is die van Dearden en O'Neill: 

- r j - '^'^ Ni + Cn Cr -f Mo - I - V 
K t - L + ^ + + 5 • 

De waarde ervan is zeer betrekkelijk omdat de lasbaarheid, die ermede beoordeeld 
zou moeten worden, vele aspecten heeft (gevoeligheid voor warmscheuren, koud-
scheuren, veroudering). Zoals uh § 6.3 zal blijken, zijn de formules nog het meest 
relevant i.v.m. koudscheuren. Een KE van 0,41 wordt voldoende laag geacht om 
zonder speciale voorzorgen te kunnen lassen. Daar is men met 0,15%C, l,5%Mn en 
0,2% Si al aan toe. Hiermee haah men met moeite een vloeigrens van 240 N/mm^ 
(vloeistaal Fe 410). Voor Fe 510 moet men óf microlegeren öf speciale walsproce-
dures toepassen. Het microlegeren levert Nb-carbiden, Va-nhriden en/of Ti-nhriden 
als fijn maar bros netwerk (preciphaat). Door normaalgloeien (950°C) ontstaat 
korrelverfijning, wat de taaiheid verbetert. In geval van intensief, gecontroleerd 
walsen, gepaard gaande met geforceerd koelen, is Fe 510 te maken met een KE van 
slechts 0,36. Het is zeer fijnkorrelig door de herhaalde rekristallisaties. Het lage KE 
maakt het uitstekend lasbaar. 

6.3. Koudscheuren 
Koudscheuren kunnen ontstaan in de overgangszone van gelaste verbindingen 
wanneer materiaal met een te hoog KE snel afkoeh. Er onstaan dan harde structu
ren die een hoge vloeigrens hebben. De krimpspanningen die zich in de las en de 
overgangszone tijdens het afkoelen ontwikkelen, zijn daardoor hoog. 

Tijdens het lassen lost waterstof in het lasbad op. Deze is aflcomstig uit de lucht 
(waterdamp), het plaatoppervlak (vochtige roest) en soms het bekledingsmateriaal 
van de laselektroden. Bij het stollen en afkoelen moet het grootste deel van de 
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waterstof het materiaal weer uh. Doordat het waterstofatoom zeer klein is en daar
door zelfs bij kamertemperatuur nog goed kan diffunderen door het kristalrooster 
van staal, lukt dit wel. Na verloop van uren of dagen is de meeste waterstof uh het 
materiaal ontsnapt. Maar het kwaad is dan dikwijls al gescMed. De waterstof be
weegt zich namelijk altijd in de richting van gebieden met een hoge temperatuur èn 
hoge spanningen. Dit is juist de overgangszone van de las. Deze bevat dislocaties, 
caviteiten e.d. die nog eens spanningsverhogend werken en daardoor de waterstof
atomen aantrekken. Zodra deze in de holten terecht zijn gekomen, vormen zij mole
culen en is de terugweg afgesloten. Dit ,,fuik"proces leidt ertoe, dat in de holten de 
gasdruk kan stijgen tot duizenden atmosferen. Het geharde metaal, dat toch al 
onder de lasspanningen zucht, kan dit niet meer hebben en vormt micro- en macro
scheurtjes (micro-void-coalescence). 

De problemen kunnen worden voorkomen door voorwannen op ca. 150°C (niet 
plezierig voor de lasser!) en lassen onder argon-bescherming (duur). 

6.4. Warmscheuren en lamellar tears 
Warmscheuren zijn eigenlijk krimpscheuren, die ontstaan tijdens het stollen. Ze 
komen vooral voor in de las, maar ook in de door warmte beïnvloede zone. 

Dit laatste gescliiedt wanneer bij de staalfabricage de zwavel niet voldoende ver
wijderd is door binden aan calcium en mangaan. Er zijn dan ijzersulfiden aanwezig, 
die zich vooral aan de korrelgrenzen ophouden. Deze hebben een laag smehpunt 
(840°C). Door het lassen gaan die sulfiden smehen. Bij het latere afkoelen kunnen 
de krimpspanningen in de laszone de dunne vloeistoffilmpjes uh elkaar trekken en 
aldus microscheurtjes veroorzaken. 

Warmscheuren wordt bevorderd door het, uit economisch oogpunt, aantrekkelijke 
lassen met grote warmte-inbreng. (Koudscheuren ontstaan juist bij lassen met ge
ringe warmtetoevoer). 

Het zwavelgehalte van moderne, hoogwaardige staalsoorten wordt mede laag ge
houden om goede mechanische eigenschappen te verkrijgen in de dikterichting van 
dikke plaat, (fig. 20). Deze eigenschappen zijn afliankelijk van vorm, grootte en aan
tal van niet-metahische insluhsels als sulfiden, silicaten en oxyden. Het probleem is 
door het moderne proces van continu-gieten versterkt. Hierbij worden geen afzon
derhjke staalblokken gegoten - die elders worden uitgewalst - maar staan de staal-
walsen als het ware in lijn met de staalovens, Dh leidt ertoe dat laagsmehende sul
fiden (FeS) zich in het laatst stoUende staal, d,w,z. op de halve plaatdikte, zuUen 
verzamelen. Bij het walsen kunnen zich banen van deze sulfiden ontwikkelen met 
zeer nadelige gevolgen voor de sterkte in dikterichting. Een hoog mangaangehalte 
helpt dh euvel te voorkomen. Mangaan is meer geneigd tot zwavel dan ijzer en het 
sulfide heeft een'hoog smehpunt. Daardoor is het bij de staalfabricage grotendeels 
te verwijderen (slak), en segregeert de rest niet tijdens de stolling, ln Japan slaagt 
men erin staal te maken dat nog maar 0,003% S bevat. Met een weinig cerium en 
calcium slaagt men er bovendien in het restant aan insluitsels een geschikte vorm te 
geven (meer bol dan plat). 

6.5. Veroudering 
Verouderen is het achteruhgaan van de taaiheid met de levensduur. De veroudering 
kan worden versneld door „mishandehng" in de vorm van plastische vervorming of 
gloeien op bijv. 200°C. Een combinatie van beide kan zeer ongunstig zijn. Het ver
ouderen bii staal gebeurt in de vorm van uhscheiden van verbindingen van stikstof 
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Fig. 22 Influence of material quality on the low-stress/high stress transition 
temperature of bottom longitudinals. 
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en koolstof. Een deel hiervan is altijd wel in oververzadigde oplossmg gebleven en 
kan brosse ijzercarbiden en nitriden vormen. Deze beperken de dislocatiebewe
gingen. 

Bij het lassen van dikke plaat is veroudermg de oorzaak van grote moeilijkheden. 
Een plaat van 90 mm dikte wordt gelast in ca. 100 laagjes om een redehjke taaie las 
en overgangszone te krijgen zonder lasfouten (fig. 21). 

De lassen die op de kruising van de X als eerste worden gelegd, worden door de 
warmteafgifte van de later gelegde lagen en de door de krimp van die lassen veroor
zaakte plastische vervormingen zodanig verouderd, dat er van hun taaiheid weinig 
overbhjft. ^ 

De structuur kan verbeterd worden door spanningsarm gloeien op 650 C. Dit is 
kostbaar en vaak onuhvoerbaar. Wat men ook wel doet, is na het lassen van enkele 
lagen aan één kant (nrs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) de eerste lagen (1,2, 3, 4) weghakken 
en opnieuw lassen. De niet weggehaalde lassen maken de verbinding zo star, dat bij 
het opnieuw lassen van 1 en 2 slechts kleine vervormingen kunnen optreden. 

Een andere mogelijkheid is het gebruik van elektroden die 0,5-1,5% Ni bevatten. 
De bijdragen van de staalfabrikant in het verhelpen van deze moeilijkheden zijn ge

richt op het verlagen van de opgeloste hoeveelheid stikstof in het staal. Tegenwoor
dig wordt in de staalconverter zuurstof i.p.v. lucht geblazen (oxystaalproces). Er 
wordt ontgast in vacuüm dat gestimuleerd kan worden door argon-„borrelen" en 
elektromagnetisch roeren. Uheraard worden ook stikstofbinders als A l , Ti , Va toe
gevoegd. De dosering hiervan is zeer kritiek. 

7. Slot 

ln het begin heeft de lezer welhcht de indruk gekregen dat staal een „gemakkelijk" 
materiaal is. Dh beeld kan in de loop van het verhaal zijn verbleekt. Men moet 
echter bedenken dat veel problemen ontstaan uit de behoefte om economisch te 
produceren, zonder aan de betrouwbaarheid (veiligheid) van de constructies tekort 
te doen. Eén ding moet worden toegegeven en dat is, dat het wel erg ongelukkig is 
dat de neiging van staal tot bros breken juist bestaat bij temperaturen waarin mari
tieme constructies, bruggen, kranen e.d. verkeren. Waarom is bijv. de structuur niet 
austenitisch tot 0°C? Waarom wordt staal bros bij temperaturen die ca. 700 C 
onder de austeniet-ferriet/perUet-transformatie liggen en niet 800°C! Aluminium 
kent het probleem van brosse breuk niet (ongevoelig voor lage temperatuur en 
schokbelasting). Maar het is wel veel duurder dan staal en is zeer moeilijk te lassen. 
Het aparte, of zo men wil wonderbaarlijke van ijzer is, dat het op aarde als het ware 
voor het opscheppen ligt, dat het met een brandstof waar hetzelfde voor geldt ge
reduceerd kan worden, en dat het teveel aan koolstof er gemakkelijk uh te krijgen is 
door eenvoudig verbranden, zonder dat het ijzer daarbij zelf verbrandt. Een ge
lukkig toeval is dat koolstof het meest karakteristieke legeringselement van ijzer is. 
Stel dat bijv. zwavel in plaats van steenkool de meest voorkomende brandstof op 
aarde zou zijn. Dan was de ijzer- en staalbereiding bijna niet mogelijk geweest. Een 
ander wondertje is het lassen van staal, leder weet dat staal kan verbranden, zelfs als 
het object in het water ligt. In zuurstof kan men een stuk staaldraad als een kaars 
laten branden. Toch kunnen we snijden en lassen bij lichtboogtemperaturen van 
6000°C onder doorlopende warmtetoevoer. Bij lichtmetaal lukt dh alleen onder 
edelgasbescherming. Maar dan is het nog moeilijk. Het smehpunt is te laag en de 
warmtegeleidingscoëfficiënt te hoog. Dit maakt dat de warmtetoevoer zeer kritiek 
is: een heetie teveel en het materiaal smeh weg. Dh wordt nog in de hand gewerkt 
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door het feit dat de harde, stevige oxydehuid, die het bestaan van aluminium moge
lijk maakt, een zeer hoog smeltpunt heeft. Voordat die laag is doorbroken, kan het 
materiaal eronder al weg zijn. 

Bij staal Uggen de problemen een orde vriendelijker en vindt men zelfs oplossipgen 
als men het bijna onmogelijke verlangt. Men kan hierbij denken aan opslagtanks 
voor vloeibaar aardgas, kernreactoren, deeltjesversnellers en de ruimtevaart. 

Voor het domein van de „gewone" constructiestalen toont tenslotte fig. 22 hoezeer 
de breukveiUgheid van maritieme constructies in de loop van de jaren is toegenomen 
dankzij de inspanningen van de staalfabrikanten. 





KANKERVERWEKKENDE GENEN 

door 

A.J. van der Eb 

Nieuwe ontwikkelingen in het onderzoek naar het ontstaan van kanker hebben 
aangetoond dat de verandering van een cel tot een tumorcel in veel gevallen wordt 
veroorzaakt door veranderingen in bepaalde genen van die cel. De genen die verant
woordelijk zijn voor de kankervorming worden oncogenen genoemd en de corres
ponderende normale (niet-gemuteerde) genen, proto-oncogenen. Deze nieuwe in
zichten werden verkregen via twee wegen van experimenteel onderzoek. De eerste 
benadering maakte gebruik van oncogene retrovirussen, de tweede van transfectie* 
technieken met DNA van kankercellen, Tesamen hebben deze onderzoekingen 
geleid tot de identificatie van meer dan 15 genen die elk transformerende eigen
schappen kunnen verkrijgen nadat ze bepaalde veranderingen hebben ondergaan. 

Tumorigene retrovirussen bevatten cellulaire oncogenen 
ln 1911 ontdekte Peyton Rous dat een bepaalde vorm van kanker bij kippen wordt 
veroorzaakt door een virus. Dit virus, dat Rous sarcoma virus werd genoemd, heeft 
een grote rol gespeeld bij het ontdekken van cellulaire oncogenen of o«c-genen. 
Rous sarcoma virus behoort tot de retrovirussen, een groep virussen die RNA als 
genetisch materiaal bevat, maar tijdens de virus-vermenigvuldiging zijn RNA 
genoom eerst omzet in een DNA copie m.b.v. het enzym reverse transcriptase. Deze 
DNA copie fungeert als intermediair bij de virus replicatie. Voordat het virus zich 
kan vermenigvuldigen integreert de DNA copie in het gastheer DNA. Ter verduide
lijking toont Fig. 1 schematisch hoe genetische informatie die bij de meeste 
organismen in DNA is vastgelegd, tot expressie komt. 

De oncogene retrovhussen worden in twee groepen verdeeld, n.l. de wijdverbreide 
„langzame" leukemie vhussen die geen o«c-genen bevatten, en na een lange latentie 
periode leukemie veroorzaken, en de veel zeldzamere, sterk oncogene „acute" 
leukemie en sarcoomvirussen die een o«c-gen bevatten. 

Fig. 2 toont de genoom organisatie van deze 2 categorieën retrovirussen. Het 
genoom van de langzame leukemie vhussen bestaat uit een 3-tal genen, ^ f l ^ , pol en 
env genaamd, die coderen voor de structurele virus eiwitten {gag en env) en voor 
reverse transcriptase (pol). Reverse transcriptase is het enzym waarmee het vhus 
zijn RNA genoom omzet in DNA. Het genoom wordt begrensd door RNA segmen
ten (aangeduid met 5' en 3') die geen code bevatten voor eiwitten. In de DNA-copie 
van het virus genoom is het linker 5' segment geduphceerd aan het rechter uiteinde, 
terwijl het rechter 3' segment aan het linkereinde is gedupliceerd. Zo ontstaan 
identieke uiteinden aan het copie-DNA die worden aangeduid met „long terminal 

Natuurkundige Voordrachten N.R. 62. Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor 
Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 19 januari 1983 

* transfectie = binnenbrengen van DNA moleculen in cellen vitro. 
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regeigebied regelgebied 

gen1 gen 2 

DNA 

RNA1 RNA 2 

ft 

eiwit 1 eiwit 2 

F;;̂ . i . Prmcipe van de expressie van genetische informatie vastgelegd in DNA. In 
de figuur zijn 2 willekeurige genen aangegeven in DNA. Een gen is gedefinieerd als 
een stuk DNA dat de code bevat voor een eiwit Als genen tot expressie komen 
worden er eerst RNA copieën van gevormd (in dit voorbeeld RNA 1 en RNA 2) die 
vervolgens in eiwitten vertaald worden. 
Retrovirussen hebben hun genetische informade niet in DNA maar in RNA opge
slagen. In geiiifecteerde cellen zetten zij hun RNA eerst om in DNA, dat vervolgens 
integi'eert in het gastheer DNA. 

repeat" of LTR. Op deze LTR's bevmden zich de regulatoren voor expressie, d.w.z, 
signalen die regelen met welke mate de virale genen tot uiting komen. Voor zover 
bekend heeft geen van de 3 genen van langzame leukemie virussen een transfor
merende (of kankerverwekkende) activiteit. 

De acute RNA tumorvirussen worden onderverdeeld in 2 typen: ( l )he t Rous 
sarcoma virus (RSV) type, waartoe slechts 1 soort wordt gerekend met dezelfde 
naam en (2) de defectieve RNA tumorvirussen. 

Het Rous sarcoma virus bevat naast de drie eerder genoemde genen gag, pol en 
env een vierde gen, src genaamd. Onderzoek in het begin van de jaren '70 heeft 
aangetoond dat dit vierde gen verantwoordelijk is voor het sterk oncogene ver
mogen van RSV. Een interessante waarneming was dat inactivering van het src gen 
(door punt mutaties of deleties) wehswaar de tumor-inducerende werking verloren 
deed gaan, maar overigens geen invloed had op het vermogen van het virus zich te 
vermenigvuldigen. De ervaring had echter geleerd dat virussen hun genetisch 
materiaal zeer economisch gebruiken en geen nutteloze genen meevoeren. Voor 
zover kon worden nagegaan had het src gen dus geen nuttige functie voor het virus. 
Een mogelijke verklaring voor de aanwezigheid van het nutteloze gen kon zijn dat 
het virus het src gen per ongeluk had opgepikt tijdens zijn vermenigvuldiging in 
kippecellen, een verschijnsel dat voor bacteriofagen en sommige dierlijke virussen 
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(SV40) al eerder beschreven was. Hybridisatie experimenten met radioactief-
gemerkt src DNA en ongemerkt kippe DNA toonden aan dat normale kippecellen 
inderdaad een src gen bevatten dat vrijwel identiek was aan het virale src gen. Ook 
vond men dat ook andere gewervelde dieren src genen bevatten, en dat naarmate de 
diersoort evolutionair verder verwijderd was van de kip de homologie met het virale 
src gen kleiner werd. Kort geleden werd zelfs aangetoond dat met src verwante 
genen voorkomen bij evertebraten, zoals Drosophila. Src is dus blijkbaar een in de 
evolutie sterk geconserveerd gen, dat waarschijnlijk een essentiële functie heeft in 
de fysiologie van dierlijke organismen. 

Verder bleek dat het eiwit produkt van het virale src gen een proteïne kinase 
(eiwh-fosforylerend enzym) is en een molecuul gewicht heeft van ca. 60.000. Het 
src gen in normale niet-getransformeerde cellen codeert eveneens voor een proteïne 
kinase met een molecuul gewicht van 60.000, en zowel het virale als het cellulaire 
src eiwh zijn beide gelocaliseerd aan de binnenzijde van het plasma membraan. Over 
de functie van de proteïne kinase activheit van src tast men nog in het duister, 
Proeven met temperatuur-gevoelige mutanten van Rous sarcoma vhus hebben aan
getoond dat het src eiwit voortdurend aanwezig moet zijn om de cellen in hun 
getransformeerde toestand te houden, waarbij o.a. een desorganisatie van het cyto-
skelet een belangrijke rol lijkt te spelen. 

Behalve het Rous sarcoma virus werden later vele andere acute RNA tumor virus
sen geisoleerd uh zoogdieren en vogels. Steeds bleek weer dat het o/7c-gen dat 
verantwoordelijk is voor het acuut-transformerend vermogen óók aanwezig is 
in het genoom van de natuurlijke gastheer, en van andere vertebraten of zelfs 
evertebraten. Deze andere acute RNA tumorvirussen zijn defectief voor rephcatie, 
d.w.z. dat ze niet in staat zijn zich zelfstandig te vermenigvuldigen in hun gastheer-
cehen. De defectivheit wordt veroorzaakt door de wijze waarop de o«c-genen in het 
genoom zijn opgenomen. In tegenstelling tot het Rous sarcoma virus genoom waar 
het src gen is gelocaliseerd naast de 3 normale genen gag, pol en env zijn de 
o«c-genen van de overige acute retrovirussen op willekeurige plaatsen in een van 

ONCOGENE RNA VIRUSSEN 

Langzame leukemie virussen Acute leukemie en sarcoom virussen 

5̂^ gag ^ pol env 3| 
™ ' "* " a) Rous sarcoma virus 

RNA genoom 
gag pol env src 

LTR qaq pol env LTR 

cellulair geintegreerde cellulair b) defectieve virussen 
DNA DNA copie q^A 

jqaq one jenv 
=^=011 ^ ^^ I =^aMr^ 

Fig 2. Organisatie van het genoom van oncogene retrovirussen. Voor de langzame 
leukemievirussen is zowel het RNA genoom als de DNA copie daanmn weergegeven. 
Voor de acute RNA tumorvirussen zijn alleen de DNA copieën getoond. De DNA 
copieën zijn geïntegreerd in het gastheercel DNA. 
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deze 3 genen terecht gekomen. De opname van de o«c-genen gaat bovendien ge
paard met het ontstaan van deleties in het vhus genoom. Als gevolg van deze 
inserties en deleties worden de aldus ontstane virussen wehswaar sterk oncogeen 
maar ook defectief voor rephcatie, d.w.z. dat ze zich alleen zelfstandig kunnen 
vermenigvuldigen samen met helper virus (langzaam leukemie virus). 

Tabel 1 toont een aantal voorbeelden van acute RNA tumorvirussen alsmede de 
naam van het corresponderende onc-gen. Op het ogenblik zijn ca. 15 verschillende 
virale o«c-genen geidentificeerd die elk een cellulaire tegenhanger hebben in het 
genoom van dierlijke organismen. 

Voor alle cellulaire o«c-genen geldt dat ze sterk geconserveerd zijn in de evolutie 
en waarschijnlijk een essentiële functie hebben in normale groei en ontwikkeling. 
De vraag rijst dus waarom o«c-genen enerzijds een belangrijke normale functie 
hebben in dierlijke cellen, maar anderzijds sterk kankerverwekkend kunnen zijn als 
ze deel uhmaken van het genoom van retrovhussen. Een antwoord op deze vraag 
leek m eerste uistantie gegeven te worden toen men ontdekte dat het virale src gen in 
RSV-getransformeerde cellen veel sterker tot expressie kwam dan het correspon
derende cellulaire gen m normale cellen. Met andere woorden, RSV-getransfor
meerde cellen produceren veel hogere concentraties src eiwh dan ongetransformeer-
de cellen, en dh zou de oorzaak kunnen zijn dat een normale cel verandert in een 
tumorcel. Een andere mogelijkheid was dat het vhale gen specifieke veranderingen 
(mutaties) had ondergaan waardoor het kankerverwekkende eigenschappen had ge
kregen. Om na te gaan welke van deze twee mogelijkheden de juiste was zou men 
een ceUulair src gen, of een andere cellulair one gen, moeten isoleren en vervolgens 
in normale cellen brengen onder zodanige omstandigheden dat het 'verhoogd tot 
expressie komt. Deze experimenten werden inderdaad uitgevoerd, aanvankelijk o.a. 
met het ras gen, later ook met het src gen. Om de genen verhoogd tot expressie te 
brengen koppelde men ze vast aan sterke „promotors", dat zijn regelgebieden in 
DNA die bepalen hoe sterk een bepaald gen tot expressie komt. Voorbeelden van 
regelgebieden met sterk stimulerende werking zijn de eerder genoemde LTR's van 

Tabe l 1 
Voorbeelden van acute R N A tumorvirussen 

V i r u s onc-gen tumoren in dieren 

sarcomen of l e u k e m i e ë n 

carcinomen 

proto-onc-genen 

in vertebraat D N A 

functie

eigenschap 

Vogelvirussen 

R o u s sarcoma virus src 

myelocytomatosis 

virus ( M C 29) m y c 

myeloblastosis virus myb 

Zoogdiervirussen 

Harvey en K i r s t e n 

ratte sarcoomvirussen H-ras, K-ras 

Abelson muize leukemie 

virus abl 

S imian sarcoma virus Sis 

-1-

+ 

p r o t e ï n e kinase 

(plasma membraan) 

regulatiefactor 

voor genexpressie 

G D P - en G T P - b i n d e n d 

eiwit (p lasmamembraan) 

proteihe kinase 

(plasmamembraan) 

gelijkt sterk op Platelet 

derived growth factor 

( P D G P ) , een groeifactor 

voor cellen 
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retrovirussen (zie Fig. 2). Een cellulair ras gen dat op deze wijze voorzien was van 
een LTR bleek inderdaad transformerende werking te hebben gekregen in gekweek
te cellen terwijl het ras gen zonder LTR dat geheel miste. Vergelijkbare resultaten 
werden verkregen met het cehulaire src gen, zij het dat de transformerende werking 
bij verhoogde expressie veel lager was dan die van het virale src gen + LTR. De 
conclusie uit deze experimenten was dat oncogene werking in bepaalde gevallen 
verklaard kan worden uit verhoogde expressie (dus uit een dosis effect) maar dat in 
andere gevaUen het virale gen veranderingen moet hebben ondergaan waardoor het 
sterk kankerverwekkende eigenschappen had gekregen. Voor het virale src eiwit kon 
inderdaad worden aangetoond dat het carboxyterminale uiteinde geheel veranderd 
was vergeleken met dat van het cellulaire src eiwit, en dat de kankerverwekkende 
werking vooral door deze verandering wordt veroorzaakt. 

Het onderzoek aan oncogene retrovirussen heeft ons dus geleerd dat er genen 
voorkomen in het erfelijk materiaal van zowel gewervelde als ongewervelde dieren 
die, indien ze zijn opgenomen in het genoom van RNA tumorvirussen, sterk kanker
verwekkend kunnen zijn. De kankerverwekkende werking kan ten dele worden 
verklaard door een verhoogde expressie onder invloed van de LTR's, soms ook door 
veranderingen die in het virale gen zijn opgetreden. 

Tumorcellen bevatten kankerverwekkende genen 
Toen duidelijk was geworden dat de kankerverwekkende werking van oncogene 
retrovirussen in feite wordt veroorzaakt door genen die afkomstig zijn uit het 
genetisch materiaal van dieren, rees direct de vraag of spontaan optredende kanker 
mogelijk ook wordt veroorzaakt door cellulaire genen die op een of andere manier 
in eigenschappen waren veranderd. Om op deze vraag antwoord te krijgen werd o.a. 
door Weinberg en medewerkers onderzocht of DNA geisoleerd uh tumoren het 
vermogen had om normale cellen in celculturen te veranderen in tumorcellen. Hier
toe maakte hij gebruik van muize 3T3 cellen die weUswaar al een verandering 
hebben ondergaan tot een „permanente" cellijn maar die zich verder gedragen als 
ongetransformeerde cellen. De resultaten van dit onderzoek waren verrassend: DNA 
preparaten van sommige menselijke of dierlijke tumorcellen hadden inderdaad het 
vermogen 3T3 muizecellen te transformeren tot tumorcellen. Verder onderzoek 
wees uit dat het transformerende gen uit een menselijk urineblaascarcinoom, dat 
met behulp van recombinant DNA technieken geisoleerd was, identiek was aan het 
cellulaire H-ras gen (zie Tabel 1). Daar er geen aanwijzingen gevonden werden dat 
dit ras gen afkomstig was van een virus en het ook niet sterker tot expressie kwam 
dan normaal, moest men wel aannemen dat het gen zelf veranderd was. 

Met behulp van een elegant experiment toonden Weinberg en medewerkers en 
andere onderzoekers aan, dat de transformerende activiteit van het blaascarcinoom 
gen veroorzaakt wordt door één enkele puntmutatie die leidt tot de verandering van 
het 12e amuiozuur (glycine werd valine). De substitutie van één enkel aminozuur is 
dus voldoende om het normale H-ras gen te veranderen in een tumorigeen W-ras gen. 
Opvallend is dat het virale H-ras gen van het Harvey ratte sarcoom virus (vergel. 
Tabel 1) ook gemuteerd is in het 12e aminozuur. Fig. 3 geeft een samenvatting van 
de transformerende eigenschappen van het normale en het gemuteerde ras gen. 

Onderzoek met DNAs van andere menselijke en dierlijke tumoren toonde aan dat, 
hl die gevaUen waar transformatie in 3T3 cellen werd gevonden, de activiteit 
meestal veroorzaakt werd door het H-ras of het K-ras gen (H-ras en K-ras zijn 2 
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NORMALE CEL TUMORCEL 

Fig. 3. Transformerende werking van ras genen geïsoleerd uit normale cellen en 
blaascarcinoom cellen. In de cellen van een normale cel zijn schematisch 2 DNA 
moleculen (chromosomen) weergegeven. Tevens is in één van de DNA moleculen 
een ras gen getekend. Dit ras gen werd geisoleerd m.b.v. recombinant DNA tech
nieken en vervolgens getest op transformerend vermogen in 3T3 cellen. Het normale 
ras gen bleek niet in staat 3T3 cellen te transformeren tot tumorcellen, maar wel na 
koppeling met een LTR. Het ras gen geïsoleerd wt blaascarcinoom cellen heeft 
echter transformerende activiteit ook zonder LTR. De veranderde activiteit wordt 
veroorzaakt door een puntmutatie in het ras. gen, die waarschijnlijk ook (mede)ver-
antwoordelijk is voor het ontstaan van de tumor. Men neemt aan dat de mutatie 
werd veroorzaakt door een carcinogeen agens. 

nauw verwante genen (Tabel 2)). Voor zover onderzocht bleek activering ook weer 
veroorzaakt te worden door een mutatie van het 12e ammozuur, en soms van het 
61e aminozuur. De functie van het normale ras gen is niet bekend. Wel weet men 
dat het ras eiwh een molecuul gewicht heeft van 21.000, dat het GDP of GTP 
(guanosine di- of trifosfaat) bindt en dat het, evenals het src eiwh, gelocaliseerd is 
bij de plasma membraan. Behalve ras werden nog andere onc-genen in tumorcellen 
geidentificeerd. Het best onderzocht zijn de o«c-genen 'B-lym en 1-lym, zo genoemd 
omdat ze geisoleerd worden uh B- en T-lymphomen, en N-ras. In tegenstelling tot 
H-ras en K-ras waren 'Q-lym en N-ras niet eerder geidentificeerd als one genen van 
retrovirussen. 

Een aantal waarnemmgen suggereerden echter dat bij het ontstaan van spontane 
kanker niet slechts één gen maar twee of mogelijk meer genen betrokken zijn. De 
duidelijkste aanwijzing werd verkregen uit onderzoek aan een menselijke promyelo-
cytische leukemie-ceUijn HL60. Deze tumorcellen zijn gekenmerkt door het ver-
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schijnsel dat het cehulaire myc gen (een ander o«c-gen) sterk geamplificeerd is, 
d.w.z. zich heeft vermenigvuldigd tot enkele tientallen copieën per cel. Als gevolg 
daarvan is de expressie van myc ook sterk verhoogd. Toen men echter de transfor
merende activiteit van HL60 DNA in 3T3 cellen testte, bleek niet het myc gen maar 
het N-ras gen transformatie te veroorzaken. Toch zou men moeten aannemen dat de 
sterk verhoogde activiteh van myc in HL60 cellen op een of andere manier ook 
betrokken moet zijn bij het ontstaan van leukemie. 

Het vermoeden dat er meer dan één gen veranderd moet zijn in tumorcellen werd 
verder gesteund door de waarneming dat het gemuteerd ras gen uh blaascarcinoom 
cellen geen tranformatie veroorzaakt in zogenaamde primaire muize- of rattecellen, 
d.w.z. in cellen die rechtstreeks uh dierlijke weefsels in cuhuur werden gebracht. 
Dergelijke cellen hebben in het algemeen een beperkte levensduur in celkweek, in 
tegenstelling tot 3T3 cellen die een onbeperkte levensduur in celkweek hebben en 
dus „onsterfelijk" zijn geworden. Het vermoeden rees toen dat 3T3 cellen, en 
andere onsterfelijke cellijnen, al bepaalde veranderingen hebben ondergaan waar
door ze als het ware onderweg zijn om tumorcellen te worden. Als men een ge
muteerd ras gen in een onsterfelijke cellijn brengt wordt een volledige tumorcel 
verkregen. De mutatie van ras zou dus de laatste stap in het proces van tumor
wording zijn. Deze hypothese werd kortgeleden bevestigd door de waarneming dat 
primaire cellen wel getransformeerd kunnen worden als men behalve een geacti
veerd (= gemuteerd) ras gen tegelijkertijd ook een geactiveerd myc gen aanbiedt 
(geactiveerd myc is in dh geval een myc gen dat „verhoogd" tot expressie komt). 

Men moet dus veronderstellen dat in blaascarcinoom- en andere tumorcellen, 
behalve ras (of B-lym of 1-lym) ook andere genen geactiveerd zijn, zoals myc. Deze 
twee categorieën genen worden voorlopig aangeduid als klasse 1 (jnyc) en klasse 2 
{ras, B-lym, enz.) one genen. Tot nu toe, is alleen myc met zekerheid als klasse 1 
one gen geidentificeerd. 

Activering van een klasse 1 o«c-gen kan niet aUeen tot stand komen door gen-
amphficatie maar ook door translocatie naar een ander chromosoom. De best 
onderzochte voorbeelden waarbij dh verschijnsel optreedt zijn het Burkitt lym-
phoom bij de mens en het plasmacytoom bij de muis. Deze tumoren zijn geken
merkt door karakteristieke chromosoom-translocaties, een verschijnsel dat ook bij 
vele andere soorten tumoren wordt gevonden. Bij het Burkht lymphoom is een 
gedeelte van chromosoom 8 getransloceerd naar chromosoom 14 (soms naar chro
mosoom 2 of naar 22). Hierbij is tegelijkertijd een stuk van chromosoom 14 (of 

Tabel 2 
Voorbeelden van geactiveerde klasse 2 onc-genen 
m menselijke en dierlijke tumoren 

Onc-gen o.a. aangetroffen in: 

K-ras colon ca., urineblaas ca., long ca. 
H-ras pancreas ca,, urineblaas ca,, long ca, 
N-ras leukemieën, long ca., neuroblastoom, melanoom 
B-lym Burkitt lymphoom, B-cel lymphoom (kip) 
T-lym T-cel lymphoom (muis) 
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van chr. 2 of 22) naar chromosoom 8 overgegaan. Het betreft hier dus een reciproke 
translocatie. Het interessante is nu dat het myc gen op het menselijke chromosoom 
8 ligt en dat het breukpunt precies naast het myc gen hgt en wel zodanig dat het 
meeverhuist naar chromosoom 14.* De breukpunten op chromosoom 14, 2 en 22 
vallen in het gebied waar zich de immuunglobine genen bevinden, die normaliter 
actief zijn in B-lymphocyten (de Burkitt tumor is ontstaan uit B-lymphoide cellen). 
Tengevolge van de translocatie verhuist het myc gen dus naar een cluster van actieve 
genen en verliest daarbij mogelijk ook zijn natuurlijke reguleerbaarheid. Een gevolg 
van de translocatie is dat het verplaatste myc gen een enigszins hoger expressie 
niveau heeft dan een myc gen dat niet verplaatst is. Hoewel bewijzen ontbreken is 
het waarschijnlijk dat de translocatie van myc op een of andere manier bijdraagt tot 
het ontstaan van de Burkitt tumor en dat het de rol vervult van een klasse 1 one 
gen. Met behulp van de 3T3 cel test kan worden aangetoond dat Burkitt cehen ook 
een geactiveerd klasse 2 o«c-gen bevatten, in dit geval N-ras. 

Ook voor andere soorten kanker kon worden aangetoond dat een translocatie een 
verandering veroorzaakt van een one gen. Bij chronische myeloide leukemie (CML) 
komt een kenmerkende chromosoom translocatie voor waarbij een fragment van 
chr. 9 transloceert naar chromosoom 22 en vice versa (het aldus gevormde chr. 22 
wordt Plhladelphia chromosoom genoemd). Bij de translocatie verhuist het cehu
laire abl gen van chromosoom 9 naar 22. Er zijn aanwijzingen dat het abl gen ten 
gevolge van de translocatie een veranderd produkt maakt en als zodanig mogelijk als 
(klasse 1) one gen werkt. 

Conclusies 
Samenvattend zou men op grond van genoemde gegevens een voorlopig model 
kunnen opsteUen: 

De verandering van een normale hchaamscel in een kankercel komt tot stand in 
(tenminste) 2 stappen die resulteren in de activering van 2 proto-o«c genen, een 
klasse 1 en een klasse 2 proto-o«c-gen. Het is niet bekend of activering van deze 
proto-onc-genen in een bepaalde volgorde moet plaats vinden of in willekeurige 
volgorde kan optreden. Voor zover nu bekend is activering van een klasse 2 onc-gen 
het gevolg van een punt mutatie die de verandering van een specifiek aminozuur 
veroorzaakt, met name het 12e of 61e aminozuur in het ras gen. Wat de activering 
van een klasse 1 one gen veroorzaakt is nog niet precies bekend. Mogelijke mechanis
men zijn: (1) gen amplificatie met als gevolg verhoogde expressie, en (2) translo
catie met als mogelijk gevolg enigszins verhoogde expressie, verlies van de reguleer
baarheid van expressie, of verandering van de structuur van het gen waardoor een 
afwijkend genprodukt ontstaat. 

Het eiwh produkt van het ras gen (klasse 2) bevindt zich in, of in de nabijheid van 
de celmembraam; het zou een functie kunnen hebben bij het doorgeven en ver
werken van signalen die van buhenaf komen (b.v. via hormomen of groeifactoren). 
Het eiwit produkt van myc (klasse 1) bevindt zich in de celkern en zou b.v. betrok
ken kunnen zijn bij activering van bepaalde sets genen, b.v. genen die verband 
houden met cel prohferatie of differentiatie. 

Het ontstaan van mutaties in klasse 2 one genen kan het gevolg zijn van directe 

* Bij de translocaties waarbij clir 8 en 2 of 8 en 22 zijn betrokken blijft het myc gen op chr 8. 
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inwerking op DNA van mutagene stoffen of straling. Hoe de activering van klasse 1 
o/)c-genen. in zijn werk gaat is echter niet bekend. Mogelijk zijn amphficaties en 
translocaties het indirecte gevolg van de inwerking van carcinogene agentia op DNA, 
of van de werking van bepaalde herstelprocessen van DNA schade. Het is bekend 
dat sommige herstelprocessen DNA schade foutloos repareren, maar dat andere niet 
zo foutloos werken en juist mutaties introduceren en andere effecten op gang 
brengen. Er zijn aanwijzingen dat recombinatie en gen-amphficatie tot deze neven
effecten behoren. 

Dat oncogene transformatie een 2-staps proces is wordt ook bevestigd door resul
taten verkregen met oncogene DNA virussen. Zo blijkt het E l A gen van menselijke 
adenovirussen in functie analoog te zijn met geactiveerd myc en de EIB genen met 
geactiveerd ras. 

Resteert nog een verklaring te vinden voor het mechanisme van leukemie inductie 
door langzame leukemie virussen. Deze groep virussen bevat zelf geen onc-gen, en 
het is lange tijd onduidelijk geweest hoe infectie met een dergelijk virus maligne 
transformatie kan veroorzaken. Een ontdekking van Hayward en medewerkers 
bracht echter enig hcht op deze zaak. Zij vonden dat leukemische en preleuke-
mische cellen van kippen geïnfecteerd met het vogeUeukemievirus een verhoogde 
expressie van het cellulaire myc gen vertoonden. Deze activering bleek veroorzaakt 
te worden door een, waarschijnlijk toevallige, integratie van een DNA copie van het 
leukemievirus RNA in de directe nabijheid van het myc gen. De stimulering wordt 
toegeschreven aan de invloed van de virale LTR's die immers een activerende in
vloed hebben op gen expressie. Verhoogde expressie van myc is echter niet vol
doende voor oncogene transformatie. Door een nog onopgehelderd mechanisme 
leidt stimulering van cellulair myc na een periode van enkele maanden tot activering 
van B-lym, een klasse 2 one gen dat via de 3T3 cel test kan worden aangetoond. In 
dit model vervult het cellulaire ?nyc gen waarschijnlijk de rol van een klasse 1 one 
gen. 

Uit het voorgaande blijkt dat ons inzicht in de ontstaanswijze van kanker door 
genoemde ontdekkingen aanzienlijk is verbeterd en dat hierdoor de weg geopend is 
voor meer gericht kankeronderzoek. 
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MODERNE INZICHTEN IN DE STROMINGSLEER 

door 

G. Vossers 

Inleiding 
In de voordracht van vanavond zal ik iets laten zien over moderne inzichten in een 
beperkt, maar wel een centraal gebied van de stromingsleer: het ontstaan, transport 
en vervorming van wervels. In grote gedaante zijn wervels in water en lucht aan een 
ieder bekend, zoals draaikolken, depressies, die wij 's avonds op de foto's van de 
weersatelliet zien en tornado's. Maar ik zal ook de werveling op veel kleinere schaal 
beschrijven, zoals die optreedt langs de wand van een hchaam, Daar wordt, zelfs in 
een gladde stroming langs de wand, een draaiing van de vloeistofdeeltjes opgewekt, 
die wij in het Nederlands werveling kunnen noemen, maar die men gewoonlijk met 
de Engelse term „vorticity" aanduidt. Deze werveling heeft een uherst nuttige 
functie, omdat hij er verantwoordelijk voor is dat bijvoorbeeld rond een vliegtuig
vleugel een totale werveling of circulatie wordt opgewekt, die het verschil is van de 
bijdragen langs de boven- en onderkant van de vleugel, die de vhegtuigvleugel de 
noodzakelijke hft geeft. Zonder viscositeh zou er geen werveling optreden en dus 
ook geen l i f t . Maakt men het hchaam veel minder gestroomlijnd, dan komen er 
grote wervels achter het lichaam, die juist zeer schadelijk zijn vanwege de grote 
weerstand, die zij veroorzaken. Mijn voordracht zal in een groot aantal voorbeelden 
uit een aantal wetenschappen en uit de techniek laten zien hoe die wervehng zowel 
nuttig als schadelijk is, en hoe men in staat is om de verschijnselen te voorspehen en 
zo mogelijk in allerlei toepassingen te gebruiken. 

Theorie 

De vergelijkingen voor het transport, vervorming, produktie en demping van de 
werveling zijn in principe reeds in de klassieke strommgsleer aan het eind van de 
vorige eeuw geformuleerd. In het bijzonder moeten hier de namen van Keivin, 
Helmholtz en Biot-Savart genoemd worden. Toch zijn er steeds herformuleringen 
gemaakt, omdat men allerlei nieuwe verschijnselen wilde incorporeren, zoals de 
invloed van de aardrotatie, de invloed van dichtheidsverschillen en temperatuurver
schillen en de invloed van magnetische en elektrische krachten. Voor de afleiding 
wordt naar elk serieus handboek verwezen. Voor de discussie van vanavond is het 
van belang te wijzen op de volgende facetten: 

- Langs een wand vindt produktie plaats van werveling (zie het voorbeeld van de 
vliegtuigvleugel); 

- Door de aardrotatie vindt eveneens produktie plaats; 
- Twee vloeistoflagen die met verschillende snelheden langs elkaar schuiven, kun

nen beschouwd worden gescheiden te worden door een wervellaag; 
- Wervels, wanneer eenmaal gevormd en een bepaalde grootte bereikt, kunnen 

Natuurkundige Voordrachten N.R. 62. Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor 
Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 23 januari 1984. 
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lange tijd hun werveling behouden, ahhans op de grootte schaal waarop wij 
kijken (centimeters tot kilometers) voor de media in onze directe omgeving 
(water of lucht); 

- Wervels worden door de vloeistof meegenomen en kunnen aanzienlijk ver
vormen. Wanneer bijvoorbeeld wervelbuizen uhgerekt worden, zal de werveling 
in de buis toenemen. Dh komt overeen met de wet van behoud van impuls
moment, die men ook geiUustreerd ziet in de toeneming van de rotatiesnelheid 
van een danseres wanneer zij haar handen langs het hchaam strekt; 

- Wervels worden uiteindelijk door de viscosheh van het medium uitgedempt. 
Een eenvoudiger vorm van de vergelijking voor het gedrag van wervels vindt men 

door niet naar de produktie en de demping van de wervels te kijken, maar uitslui
tend naar het transport en de vervorming mee te nemen. Voor een groot gedeelte 
van het leven van een wervel is dit van toepassing en dan wordt het gedrag van een 
wervel beschreven door de wet van Biot-Savart. Meestal leert men met de fameuze 
kurketrekkerregel hoe een stroomsterkte in een draad een magnetisch veld indu
ceert. Deze wet geldt ook voor een wervel, waar men dan moet lezen hoe een 
chculatie (produkt van werveling en oppervlak) een snelheid induceert. 

Met deze wet van Biot-Savart is het in principe eenvoudig gedragingen van simpele 
wervelconfiguraties na te gaan. Ik zeg, in principe: in de werkelijkheid ligt er een 
groot aantal adders onder het gras, die men de laatste jaren successievelijk aan het 
ontdekken is, nu men in staat is het gedrag in een wervel nauwkeuriger te beschrij
ven, maar dit laat ik nu even buiten beschouwing. 

Er is een drietal wervelconfiguraties die zich volgens deze wet van Biot-Savart 
enige tijd onvervormd kunnen handhaven. De cirkel, de rechte lijn en de schroef
vormige spiraal. De cirkel zal onder invloed van de eigen inductie zicht voort
bewegen in een richting loodrecht op het vlak van de cirkel; een rookkringetje is 
daarvan het beste voorbeeld. Een rechte lijn zal, wanneer vervormingen optreden 
niet zo lang recht blijven, maar als een steeds verder uhstulpende haarspeld om 
zichzelf gaan roteren. De spiraal zal met een constante snelheid in de richting van de 
omhuUende cylinder bewegen. In de fysische toepassingen ziet men gedurende enige 
tijd deze configuraties wel optreden, maar, zoals gezegd, er treden allerlei comphca-
ties op die ik nu buiten beschouwing laat. 

Een mooi voorbeeld is het gedrag van twee rookkringetjes achter elkaar, die door 
wederzijdse inductie eUcaar inhalen en door elkaar heen kruipen. 

Toepassmg van gebonden en vrije weivels 
Het systeem van gebonden wervels (die rond een vliegtuigvleugel optreden en daar
aan gebonden zijn door de opwekking van de werveUng door de wand) en vrije 
wervels (die van de tippen van een eindige vleugel afkomen) wordt gebruikt om het 
gedrag van vUegtuigvleugels te berekenen. Dh is een ver doorgevoerde techniek, 
vooral indien men de eindige lengte-breedte-verhouding, de samendrukbaarheid, 
nabijheid van wanden etc. in rekening wü brengen. Een consequente toepassing van 
Biot-Savart, voor een groot aantal vleugelelementen, elk met zijn eigen wervelver
deling en voor de vrije wervels erachter, die zich ook nog kunnen oproUen, geeft de 
mogelijkheid om het gedrag zeer goed te voorspellen. 
Een propeller heeft in principe achter zich een systeem van spiraalvormige wervels, 
komende van elk van de bladtippen. Ook deze wervels induceren snelheden ter 
plaatse van de bladen, die in rekening gebracht moeten worden voor een optimaal 
ontwerp. 

ProoeUerberekeningen ziet men in de luchtvaart, waar men vooral aan de tippen 
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grote snelheden bereikt, soms wel boven de geluidssnelheid, en waar men behalve in 
goed rendement ook in een lage geluidsproduktie is geïnteresseerd. In de scheepvaart 
heeft men aan de tippen te maken met lage drukken in het water, die tot bel-
vorming en cavitatie aanleiding geven. Het is hier niet de plaats om deze theorieën, 
die gebruik maken van wervelconcepten, uitvoerig te bespreken. Het eind van de 
ontwikkeling is nog niet in zicht. 

Kort wil ik stÜstaan bij een meer recente toepassing bij het ontwerpen van wind
turbines. Dit kan men als een omgekeerde propeller beschouwen, waar men zoveel 
mogelijk lucht uit de omgeving wil gebruiken om de windmolen of turbine ver
mogen te laten leveren. Een uitvinding door een aantal Delftse collega's maakt 
gebruik van de extra-wmst die men zou kunnen verkrijgen indien men rond de 
wmdturbine een ringvormige wervel zou kunnen opwekken, die extra wind kan 
aanzuigen. Door middel van speciale „tip-vanes" aan de einden van de molen pro
beert men deze wervel op te wekken. Een dezer maanden zal een uhvoering op 
grote schaal moeten bewijzen of het lukt. 

Geofysische toepassingen 
ln de paragraaf over de theorie is reeds gewezen op de aardrotatie, die een extra 
produktiefactor in wervelingen op grote schaal is. Het eenvoudigste voorbeeld zijn 
de depressies, waarvoor reeds Buys-Bahot in de vorige eeuw zijn wet formuleerde. 
Op het noordelijk halfrond ondervindt een stroming naar een put of lage druk een 
zodanige afwijking dat rotatie tegen de draairichting van de wijzers van de klok 
optreedt. Op het zuidelijk halfrond is dh omgekeerd. De theoretische formulering 
met de wetten van Helmholtz laten dit ook netjes zien. 

Een extreme vorm is de tornado, die gevoed wordt door warmte, vochtige lucht, 
bij voorkeur van een wateroppervlak uit, en die ook in de regel eenzelfde draai
richting vertoont als de depressies. 

Een heel simpele vorm zou de wervel kunnen zijn, die optreedt bij het leeglopen 
van het bad, een omgekeerde tornado. Dit klopt inderdaad, zoals men met zeer 
zorgvuldige experimenten heeft aangetoond. In het noordelijk halfrond draah een 
dergelijke wervel tegen de klok in, en in het zuidelijk halfrond met de klok mee. 
Maar men moet beginnen bij een absolute rusttoestand; anders wordt elke aan
wezige werveling, die een willekeurige richting kan hebben, versterkt. Dh is dus een 
hydrodynamische vorm van de slingerproef van Foucault, waarmede men de aard
rotatie kan aantonen. 

Roterende systemen geven niet alleen aanleiding tot het genoemde gedrag van een 
enkele depressie of wervel. Men kan het hele circulatiesysteem van de lucht op 
aarde vereenvoudigen tot het gedrag van een vloeistoflaag in een roterende schijf, 
waarvan men de randen (de equator) warm houdt en het centrum (de pool) afkoelt. 
Dh is een heel grote simplificatie, maar onder bepaalde voorwaarden treedt tussen 
wand en centrum een reeks wervels en golven op die grote gelijkenis vertonen met 
het depressiesysteem op aarde. 

Kort wordt ingegaan op het gedrag van wervels in de kern van de aarde, die in de 
dynamotheorie het magnetisch veld van de aarde voorspellen en ook de plotselinge 
omklapping van de richting van dit veld laten zien. Ook wordt ingegaan op een 
astrofysische toepassing van de stromingsleer in de verklaring van de wervelstruc
tuur van spiraalnevels. 

Wetyels achter lichaam 

Achter stompe hchamen kunnen wervelstructuren ontstaan, met een grote regel-
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maat en een artistiek fascinerend patroon. Reeds Leonardo da Vinei lieeft in zijn 
schetsboeken hier voorbeelden van gegeven en de berekening van deze wervelstruc
turen heeft veel aandacht getrokken. Von Karman heeft in het begin van deze eeuw 
een berekening gemaakt die aantoonde, dat wervels in een bepaalde zig-zagformatie 
stabiel waren. Toevallig klopte deze berekening met de waarneming, maar naarmate 
de laatste jaren hier beter aan gerekend wordt, komt men tot de overtuiging dat 
deze overeenstemming toeval was. 

Het effect van deze beurtelings loslatende wervels op een elastische constructie is 
belangrijk. Denk maar aan de zingende telefoondraden of zwiepende elektriciteits
leidingen of trillende pijpenbundels. Schoorstenen kunnen in trilling geraken, het
geen men vermijdt door het aanbrengen van schroefvormige ribbels op de schoor
steen. De wervelstructuur wordt daardoor aanzienlijk beïnvloedt. 

De wervels die gevormd worden blijven niet altijd een afzonderlijke identiteit 
behouden. Er zijn de laatste jaren vele vormen van splitsing en samensmelting van 
wervelstructuren waargenomen; berekeningen hebben dit gedrag geverifieerd. 

Bewegende lichamen, zoals vissen en vogels, wekken periodieke wervelstructuren 
op. Zij bewegen zich in scholen of vluchten, en het wervelgedrag verklaart de 
optredende formaties. Automatisch zoeken zij die posities op, die minimale wervel-
produktie voor ieder individu geven. 

Weiyellaag tussen vloeistoffen van verschillende snelheid 
Indien media met verschillende snelheden langs elkaar stromen, kan men het grens
vlak aanvankelijk opvatten als een dunne werveUaag. Door wederzijdse inductie van 
deze kleine wervels, ontstaan er langzamerhand grotere wervels die zich op dh 
grensvlak ophouden en met een gemiddelde snelheid (meestal het gemiddelde van 
de beide snelheden van de lagen) bewegen. Deze wervels kunnen een vrij grote 
omvang vertonen en vloeistof kan langdurig binnen een dergelijke wervel bewaard 
blijven en getransporteerd worden. Een duidehjk voorbeeld is de Golfstroom die 
van de Golf van Mexico uit de Noord-Atlantische Oceaan oversteekt en grote pluk
ken warme vloeistof op deze wijze meenneemt. Satellietfoto's met infrarood waar
nemingen hebben dit laten zien. 

Andere voorbeelden zijn de wolkenpatronen die in de vorm van schapenwolkjes 
ontstaan op het grensvlak van twee luchtlagen met verschUlende temperatuur, 
vochtigheidsgraad en snelheid. 

Onlangs werden er foto's getoond van weglopende olie uit een gestrande tanker, 
die grote gelijkenis met de Golfstroom, maar dan op kleinere schaal gelukkig, ver
toonden. 

De golven die opgewekt worden door de wind over het wateroppervlak zijn hier 
ook een voorbeeld van, alleen is de zeer onregelmatige beweging van de wind een 
compUcerende factor. Zelfs als de wind heel gelijkmatig zou waaien, zouden deze 
golven optreden. 
Gas, dat met een hoge snelheid uit een opening stroomt, vertoont eveneens deze 
wervelstructuur; meestal zijn het nu ringvormige wervels die gevormd worden. 
Bovendien is men dan geïnteresseerd in de geluidsproduktie van deze wervelstruc
turen. Er zijn steeds meer methoden beschikbaar om de straalmotoren geluidsarmer 
te laten werken. 

Extra effecten kan men verkrijgen indien men een dergelijke werveUaag laat vallen 
op een scherpe rand of kant. De optredende wervels kunnen dan allerlei gewenste 
en ongewenste resonanties veroorzaken. Gewenste vormen zijn al jarenlang bekend 
in de vorm van orselniinen in blaasinstrumenten en de aërodynamische theorie van 
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deze apparatuur heeft de laatste jaren door toepassing van het wervelgedrag belang
rijke vorderingen gemaakt. 

Ongewenste resonanties treden bij pijpleidingen op, waar bijvoorbeeld in een T-
kruising een dergelijke werveUaag gevaarlijke resonanties kan genereren. Onderzoek 
naar het voorkomen van dergelijke resonanties in het leidingnet van de Nederlandse 
Gasunie N.V. is in uitvoering. 

Wervels in het menselijk lichaam 
Onderzoek naar de stromingsverschijnselen in het menselijk lichaam laat zien, dat 
wervels daar ook een duidelijke rol spelen, zowel in een nuttige gedaante als een 
schadelijke gedaante. 
De eerste vorm, de nuttige, vindt men bij de analyse van het gedrag van de aorta-
klep in het hart. Daar bevindt zich ter plaatse van de klep een drietal half-cirkel-
vormige holtes, de sinus van Valsalva, waarin het bloed voortdurend een wervel-
vormige stroming onderhoudt. Experimenten hebben laten zien, dat deze drie 
wervels ervoor zorgen dat de vliesvormige kleppen bij terugstroming snel zonder te 
grote schokken worden gesloten. De constructeur van kunstkleppen doet verstandig 
deze principes ook te gebruiken. 

Ongewenste wervels komen voor in bochten en bij vertakkingen, vooral bij pulse
rende bloedstrommg. Daardoor wordt de wand beïnvloed en ontstaan er vernauwin
gen en verhardingen (stenoses). In de verklaring van de atherosclerose bUjkt een 
wervelvormmg een steeds belangrijker rol te spelen: de laatste jaren is een intensieve 
samenwerking tussen fysiologen, medici en stromingsdeskundigen overal ter wereld 
totstand gekomen. Of de mechanische werking van de wervels op de wand, of de 
gewijzigde bloedtoevoer als het belangrijkste mechanisme voor het ontstaan van 
stenoses beschouwd moet worden, is nog onduidelijk. De details van het stromende 
medium en het optreden van wervels zijn echter essentieel. 

Speciale apparaten die op de wervelstructmir zijn gebouwd 
ln de loop der tijden is er een groot aantal apparaten ontwikkeld, die op de werking 
van werveling zijn gebaseerd. Zoals zo vaak in de techniek, aanvankelijk ontworpen 
op een intuitief inzicht of juist bij toeval ontdekt; pas later vervolmaakt door 
intensieve bestudering en berekening. 

Ik noem hierbij slechts enkele voorbeelden; er zijn vele anderen weggelaten: 
- de Ranque/HUsch wervelbuis, die een gasstroom splitst in een koude stroom en 

een warme stroom; 
- de cycloon, die stofdeeltjes scheidt uh een gas of vloeistof, en belangrijk is voor 

milieutoepassingen; 
- de ultracentrifuge, die uranium-isotopen met zeer gering massaverschil scheidt; 
- de Tokamak-JET waar een heet plasma in een toroidaal magnetisch veld wordt 

opgesloten; 
- wervelbassins op de kruising van het Amsterdam-Rijnkanaal met de Lek bij 

Wijk-bij-Duurstede om het dichtslibben van het kanaal te voorkomen. 

Dwarswervels 
In een aantal gevallen ontstaan er wervels in de langsrichting van de stroming, juist 
zo, waar men dat op het eerste gezicht niet zou verwachten. 

Een bekend voorbeeld zijn de Langmuir-wervels die vlak onder het wateropper
vlak ontstaan, indien de wind er langere tijd over waah. De wmd geeft eerst aan
leiding tot het ontstaan van watergolven (zie opmerking gemaakt in de paragraaf 
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over de wervellaag); dat zijn dus wervels met een as loodrecht op de windrichting. 
Deze watergolven veroorzaken een geleidelijke waterstroming in de richting van de 
wind, met een maximum snelheid bij het wateroppervlak. Daar ontstaan wervels, 
die instabiel worden, zich in de al eerder genoemde haarspeldbochten gaan vervor
men, die tenslotte wervels doen ontstaan met assen in de richting van de wind, 
beurtelings tegengesteld draaiend. Op het wateroppervlak ziet men dan strepen, 
waar de vloeistof beurtelings naar boven welt, respectievelijk naar beneden stroomt. 
Deze windstrepen, waar oUe of wier zich verzamelen zijn duidelijk zichtbaar in een 
windveld. Langmuir heeft voor het eerst een verklaring gegeven; verder onderzoek is 
intensief aan de gang omdat dit verticale transport in de bovenlaag van de oceaan 
belangrijk is voor de transporteigenschappen van bijvoorbeeld C O 2 van de atmosfeer 
naar de oceaan. 

Het tweede voorbeeld van dwarswervels, maar met een iets andere oorzaak, zijn 
de Tay lor-wervels, die optreden in de vloeistoflaag tussen twee concentrische cilin
ders. Laat men de buitencihnder stüstaan, en roteert men de binnencilinder, dan zal 
bij toenemende snelheid de vloeistof eerst in concentrische cirkels bewegen, maar 
plotseling ontstaat een structuur van dwarswervels. Bepalend hiervoor is de waarde 
van een parameter, die men ter ere van Taylor, die voor het eerst in de twintiger 
jaren van deze eeuw een verklaring heeft gegeven, het Taylor-getal noemt. Daarin is 
verdisconteerd de snelheid en straal van de binnencihnder, de afstand tussen de 
beide cilinders en de kinematische viscosheh van het medium. Voert men de snel
heid verder op, dus bij verdere toename van het Taylor-getal, ontstaat op een 
gegeven ogenblik een structuur van wervels met een andere diameter; bij nog groter 
getal treden er oscülerende dwarswervels op en tenslotte gaat de stroming in chao
tisch wervelgedrag over, de stroming wordt turbulent. Dit gedrag van overgang naar 
structuren van steeds hogere orde tot uiteindelijk het ontstaan van chaos heeft de 
hydrodynamici en vele anderen sterk gefascineerd. Men is nu in staat dit gedrag 
netjes te voorspellen uit de basisvergelijkingen, die voor alle bewegingsvormen de
zelfde zijn, maar door een kleine verandering van één parameter ontstaan steeds 
nieuwere, ingewückelder structuren. De oplossing sphtst naar nieuwe oplossingen; 
het begrip bifurcatie van oplossingen is hiervoor ingevoerd. Men kan dit beschou
wen als een model voor turbulent gedrag van een stroming langs een vlakke plaat of 
in een buis, waar niet het Taylor-getal, maar het Reynolds-getal de bepalende para
meter is. 

Ook hebben de theoretici die in het algemeen geïnteresseerd zijn in het gedrag van 
dynamische systemen zich hierop gestort en deze begrippen gebruikt om het ont
staan van structuren in geheel andere systemen te verklaren, in veel gevallen met 
groot succes. De laatste jaren heeft zich een ontsporing voorgedaan in een te 
enthousiaste toepassing van deze begrippen in de zogenaamde ,,catastrofe"-theorie, 
waar men allerlei biologische en sociologische structuren op deze wijze probeerde te 
verklaren. Zonder een diepgaande kennis van de juiste basisvergelijkingen ontsporen 
deze beschouwuigen echter. 

Een derde voorbeeld van dwarswervels in de richting van de hoofdstroming vindt 
men in de structuur van de turbulente strommg langs een vlakke wand. Ook daar 
zijn vlak bij de wand de zogenaamde „streaks", wervels in de richting van de 
hoofdstroming zichtbaar gemaakt, die soms overgaan in loodrecht daarop staande 
wervels verder weg van de wand die zich in de reeds genoemde haarspeldvormen 
wrinaen. 
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Twee-dimensionale wervel systemen 
De in de vorige paragraaf genoemde drie-dimensionale wervelstructuren, die een 
overgang naar chaotisch gedrag te zien geven, hebben een vernieuwde belangstelhng 
gewekt in de studie van wervelsystemen. Men is eerst maar weer eens begonnen aan 
twee-dimensionale systemen, dus rechte wervels loodrecht op het vlak van papier. 

Systemen met één wervel of twee wervels zijn redelijk goed te beschrijven. Met 
drie wervels wordt het al moeilijker. Het gedrag is te vergelijken met het fameuze 
drie-hchamenprobleem uit de puntmechanica. Er zijn omstandigheden waarbij er 
samensmelting van wervels optreden. 

Echt ingewikkeld wordt het met 4- of meer wervelsystemen. Onder bepaalde 
omstandigheden ontstaat ook hier chaotisch gedrag. 

Zo wordt de laatste jaren, met geheel vernieuwde methoden, oud werk uh de 
jaren 1870-1880 gebruikt. In die jaren was er een levendige belangstelling voor de 
werveltheorie, omdat men daarin een verklaring zocht voor het gedrag van de mate
rie, voordat de atomaire theorieën opkwamen. Toen was de werveltheorie voor dat 
gebied kennelijk een doodlopende weg, maar resuhaten van toen zijn nu weer 
bruikbaar. 

De hernieuwde belangstelling wordt gevoed door vragen uh de meteorologie over 
het gedrag van wervelsystemen, uit de theorie van de supergeleiders en superfluïde 
helium I I , en uh de theorie van dislocatie in kristalroosters. De vragen kunnen 
beantwoord worden omdat men krachtige analytische hulpmiddelen ter beschikking 
heeft en de numerieke mogelijkheden om een en ander op de computer te simuleren 
zijn uitgebreid. 

Slotopmerkingen 
Tot slot enkele slotopmerkingen en conclusies: 
- de wervehheorie neemt een centrale plaats in de stromingsleer in; 
- men is steeds beter in staat het gedrag van wervels te voorspellen en te gebruiken 

in technische constructies omdat men hand in hand op de drie gebieden van 
experimentele waarneming, analytische theorie en numerieke berekening aan
zienlijke vooruitgang boekt; 

- de strommgsleer is een basiswetenschap voor velerlei vakgebieden en ontvangt 
belangrijke impulsen uit deze gebieden; 

- naarmate het wervelgedrag beter wordt begrepen, zal men in de toekomst beter 
in staat zijn de stromingsverschijnselen te beheersen en met behulp van sensoren 
en microprocessen in constructies van de toekomst toe te passen. 





BIOTECHNOLOGIE 

door 

J.A. Roels 

1. Inleiding 

Een teclinologie is een op wetenschappelijke kennis gebaseerde benadering van de 
problematiek van het beheersen en de optimahsatie van processen, vaak in een in
dustriële context. Zo'n teclmologie is in het algemeen gebaseerd op een meer of 
minder diepgaande kennis van de fysische, chemische en biochemische mechanis
men, die aan de geëxploiteerde processen ten grondslag liggen bijvoorbeeld kennis 
van de scheidings- en conversieprocessen die karakteristiek zijn voor de beschouwde 
industriële toepassing. 

Als zodanig kunnen we bioteclniologie definiëren als: „de geïntegreerde toepas
sing van de wetenschapsgebieden der biochemie, microbiologie, genetica, inclusief 
moleculaire genetica, en proceskunde om te komen tot commerciële, vaak indus
triële toepassingen van de omzettingen die plaatsvinden in micro-organismen en 
cehen of delen ervan". 

Andere voorbeelden van teclmologieën zijn de sterk ontwikkelde (petro-)che-
mische technologie en de voedingsmiddelentechnologie. 

Biotechnologie in de wetenschapsgebaseerde zin, die uh de gepresenteerde defini
tie volgt, is verre van karakteristiek voor de situatie in de bestaande op biologische 
processen gebaseerde industrie, d.w.z. de industrieën die nu de activitehen van 
mircro-organismen en cellen of gedeehen ervan, exploheren. De bedoelde industrie
tak, die vaak wordt aangeduid als de fermentatie-industrie of de industriële micro
biologie, is onderhevig aan sterke ontwikkelingen en haar overgang naar een op 
wetenschappelijke kennis gebaseerde technologie, de biotechnologie, is in de laatste 
decade sterk versneld door een aantal economische, politieke en wetenschappelijke 
ontwikkelingen, die mede het onderwerp van deze lezing vormen. 

Laten we eerst de bHk op het verleden richten en de wortels van de biotechnolo
gie zoeken. 

2. De ontwikkeling tot een biotechnologie 
Het oudste produkt dat gebaseerd is op de aktiviteiten van micro-organismen, met 
name gisten, is wijn. Reeds 10.000 jaar geleden was wijn bekend. Bier en brood 
scoren 4.000 jaren ouderdom. De benadering van de processen waaruh deze pro
dukten voortkwamen was er een van een tlieorievrij vakmanschap: het zou tot de 
19de eeuw duren eer een meer wetenschappelijke benadering haar intrede deed, 

Het bestaan van micro-organismen, de werkzame „katalysatoren" in de wijn-, 
bier- en broodbereiding, werd in 1676 door Anthonie van Leeuwenhoek ontdekt! 

Natuurkundige Voordrachten N.R. 62. Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor 
Natuurkimde Dihgentia te 's-Gravenhage op 6 februari 1984. 
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Toch zou het nog bijna 200 jaar duren voor bacteriën werden gerelateerd aan fer
mentatieprocessen. Pasteur ontdekte dat micro-organismen de veroorzakers waren 
van de vergistmg van suikers tot alcohol en melkzuur. Een andere belangrijke ont
wikkeling kwam voor rekening van Gay-Lussac. Deze wetenschapper ontwikkelde de 
eerste kwantitatieve benadering van een microbieel proces; hij stelde een materiaal
balans op voor de alcohoUsche gisting. Het zou hierna nog bijna 150 jaar duren voor 
een systematische theorie van de stoichiometrie van biotechnologische conversies 
was ontwikkeld. 

In de jaren na de ontdekking van Pasteur in 1860 begon de wetenschappelijke 
basis van de biotechnologie zich te ontwikkelen. Dit ontwikkeUngsproces werd ge
katalyseerd door de zich sterk verdiepende kennis van de chemie van het metabo-
Usme van micro-organismen, de biochemie. 

Bovendien werd er aan het begin van de twmtigste eeuw een aantal nieuwe fer
mentatieprocessen geintroduceerd: de gistingsprocessen waarin uh granen glycerol, 
aceton en butanol werden bereid. Chemie en fermentatietechnologie werden 
partners. 

De grootschalige produktie van antibiotica kwam na 1945 tot bloei en revolutio-
naUseerde de fermentatietechnologie. 

In de zestiger jaren zagen we een grote belangstelhng voor de grootschaUge pro
duktie van „Single CeU Protein", op micro-organismen gebaseerd eiwh, uit de in die 
dagen goedkope en ruim beschikbare fossiele grondstoffen, met name aardoUe en 
aardgas. Rond deze zelfde tijd kwam de grootschalige produktie van enzymen op: 
de wasmiddelenzymen veroverden de markt. 

In de ontwikkeUngen na 1945 werd de schaal van de industriële toepassingen 
steeds groter en de technologie was aan sterke ontwikkelingen onderhevig: De bio
technologie werd geboren. 

Als voorbeeld van de bedoelde ontwikkelingen zou ik even met u wülen stüstaan 
bij de penicillinefermentatie. In 1943 was de wereldproduktie van penicilline zo'n 
50 kilogram, de huidige wereldproduktie bedraagt zeker 10.000 ton. Eén kilogram 
penicilline kostte van de orde van 250.000 gulden in 1943, nu wordt deze zelfde 
hoeveelheid verkocht voor ongeveer 100 gulden. Als we deze bedragen zouden cor
rigeren voor inflatie dan zou de prijsdalmg nog spectaculahder zijn. Deze prijsdaling 
is mogeUjk gemaakt omdat de technologie van het proces sterk werd gerationaU-
seerd. 

In de eerste plaats werd de zogenaamde submerse fermentatie ontwückeld, d.w.z. 
het produktie-organisme, de schimmel Penicilliu?72 chiysogemim wordt nu gekweekt 
in een groot geroerd vat, een zogenaamde fermentor, in water in plaats van op het 
oppervlak van een vaste voedingsstof in melkflessen, de oude technologie, de opper-
vlaktecuhuur. 

De eerste submerse processen waren van het batch type d.w.z. alle voedingsstof
fen voor de schimmel, inclusief de voor de groei vhale koolstof- en energiebron 
werden bij het begin van het proces in de fermentor gebracht. 

Later werd het zogenaamde „fed-batch" proces ontwikkeld, bij deze processen is 
slechts een beperkt deel van de totale koolstof- en energiebehoefte van het orga
nisme bij het begin van het proces aanwezig, de rest wordt gedurende het proces 
toegevoegd, zo kan de groei van het produktie-organisme in de hand worden gehou
den en het proces worden geoptimaUseerd. 

Naast de bovenbedoelde echte technologische verbeteringen had de genetica een 
zeer sterke invloed op de ontwikkeUng van de produktiviteit per eenheid volume. Er 
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werden mutatie- en selectietechnieken ontwikkeld waarmee er variëteiten van het 
produktie-organisme Penicillium chiysogenum werden ontwikkeld, die zeker lOOOx 
meer produkt maken dan de Penicillium notatum, die leidde tot de ontdekkmg van 
penicühne door Flemming. Nieuwe ontwikkehngen, die we later zullen bespreken, 
leiden tot de overtuiging dat er nog belangrijke ontwikkelingen op genetisch gebied 
mogehjk zijn. In dh kader moet men zich reahseren dat de huidige produktie-orga-
nismen al 10% van hun koolstof en energiemetabohsme, 30% van hun stikstofmeta-
bohsme en 90% van hun zwavelmetaboHsme richten op een, van het standpunt van 
het micro-organisme uit, overbodig produkt. 

Van het standpunt van de penicilUneproducent uh is het ontwikkelen van variëtei
ten met een hoge produktiviteit een zeer effectief middel om zich staande te 
houden in de concurrentieslag. Penicilline is een stof geworden, die we in de chemie 
een „commodity" zouden noemen. Een typerende kostprijsopbouw wordt getoond 
in tabel 1. Zoals te zien is nemen de grondstoffenkosten ca. 30% van de kostprijs 

Tabel 1. De kostprijsopbouw van penicilline 

% 

Grondstoffen 32 
Utihties 16 
Hulpstoffen 1 
Arbeidskosten 7 
Overheadkosten 9 
Onderhoud 10 
Kapitaalkosten 25 

100 

Bron: R.W. Swartz, Ann, Rep, Ferm, Proc, 3, 75 (1979) 

voor hun rekening. Utilities zoals stoom, water en elektricheit, dragen 15% tot de 
kostprijs bij. De directe arbeidskosten nemen 7%voor hun rekening. Onderhoud, 
overheads- en kaphaalskosten nemen de resterende kosten voor hun rekening. Als 
we de produktivheit van de schimmel zouden verdubbelen dan zouden deze pro-
duktiekosten aanzienHjk dalen. 
Bij een wereldmarkt voor penicilhne van ca. 1 miljard gulden per jaar is dh een zeer 
aantrekkelijke doelstelling voor onderzoek en ontwikkeling, 

3. De ontwikkelingen in het recente verleden en het toekomstbeeld 
Tot zover de ontwikkeling vanuh het verwijderde verleden. Laten we nu eens gaan 
kijken welke ontwikkehng in het nabije verleden, dh is de laatste 15 jaar, ervoor 
verantwoordeUjk was dat de biotechnologie het voorwerp werd van overspannen 
verwachtingen. Waar komt het geloof in een bio-revolutie in de toekomstige maat
schappij vandaan? 

Mijns inziens kunnen de factoren, die aan de groeiende belangstelling voor de bio
technologie ten grondslag liggen, worden verdeeld in twee groepen. Op de eerste 
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plaats werden de zeventiger jaren gekarakteriseerd door een aantal politieke en eco
nomische ontwikkeUngen, die leidden tot een vergrote belangsteUing voor nieuwe 
technologieën: De biotechnologie profiteerde mee van dh „market puU"-effect. 
Verder waren er wetenschappelijke en technologische doorbraken in de weten
schapsgebieden, die aan de biotechnologie ten grondslag liggen. Dh leidde tot een 
„tecimology push" effect. 

Eerst het „mai'ket puU"-effect. 
Onze huidige chemische en energie-industrie, die een belangrijke factor vormt bij 

het handhaven van de levensstandaard in de westerse maatschappij, is gebaseerd op 
de continue en overvloedige beschikbaarheid van goedkope fossiele grondstoffen, 
met name aardolie en aardgas. De oude, op agrarische grondstoffenbronnen en steen
kool gebaseerde technologieën, zijn vervangen door de petrochemische en de petro-
energie technologie. 

Daar deze tendens gepaard ging met een sterke stijging van de levensstandaard 
die resulteert in een groeiende per hoofd vraag naar landbouwprodukten door een 
groeiende bevolking, resulteerde deze ontwikkeUng niet in een overschot aan land
bouwprodukten, de landbouw vond nieuwe, meer profitabele, markten. In de laat
ste jaren wordt deze tendens door de stijgende landbouwproduktivheh in een aan
tal delen van onze aarde, met name ook in de Europese gemeenschap, doorbroken, 
we worden geconfronteerd met een overschot aan produktiecapaciteit in de agra
rische sector. De landbouw zoekt nieuwe markten en biotechnologische processen 
staan luerbij in het centrum van de belangsteUing. 

PRICE AND CONSUMPTION OF POLYETHYLENE 
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Price and consumption of low density Polyethylene in the UK 
(Bron: Chemicals information handbook: SheU International Chemical Company 
Ltd(London)1981) 
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De eerste en tweede oliecrisis in 1973 en 1978 veroorzaalcten een sterke stijging 
van de prijs van aardolie en van fossiele reserves in het algemeen. Bovendien ont
stonden er twijfels over de continuheh van de beschikbaarheid van deze grondstof 
fen op de korte en de wat langere termijn. Om kort te gaan, de ontwikkehngen rond 
fossiele grondstoffen leidden tot een groeiende belangstelhng voor ahernatieve 
bronnen van energie en grondstoffen. Kolen vergassing, zonne-energie en ook de 
oude biotechnologische processen, die hernieuwbare, vaak agrarische, grondstoffen 
als basis hebben, stonden plots in het centrum van de belangsteUing. Voor de bio
technologie ontstond er een rooskleurig toekomstbeeld, zeker bij oppervlakkige 
analyse. 

In figuur 1 wordt de prijsontwikkehng van fossiele reserves gefllustreerd aan de ge
volgen voor de prijs en de consumptie van lage dichtheid polyethyleen; het breek
puntkarakter van het jaar 1973 wordt hierin duidelijk weerspiegeld. Kansen voor de 
biotechnologie? We komen hierop nog terug. 

Laten we nu eens kijken naar een tweede belangrijke factor, de ontwikkeUngen in 
de wetenschapsgebieden, de „technology push"-zijde van de medaiUe. Sinds onge
veer 1950 hebben we een toenemende integratie gezien van de wetenschapsgebieden 
microbiologie, virologie, genetica en biochemie. Het onderzoek in deze smehkroes 
van wetenschapsgebieden leidde tot vele doorbraken aangaande het inzicht in de 
levensprocessen, d.w.z. de zetel van de generische informarie werd gevonden in het 
desoxyribonucleïnezuur, het DNA, en het mechanisme van de vertahng van deze 
informatie naar de werkzame structuren van de levende cel, de enzymen, door de 
informatieoverdrachts-, logistieke en produktieaktiviteit van onderscheiden ribonu-
cleinezuren, RNA's, werd ontrafeld. Nieuwe teclrnieken, zoals protoplastfusie en 
niet op de laatste plaats de recombinant DNA technologie, maakten het mogeUjk 
soortvreemde genetische informatie in een min of meer willekeurig te kiezen gast-
organisme tot expressie te brengen. Deze ontwikkeUngen, die men met de verza
melnaam genetic engineering kan aanduiden, kunnen een grote invloed hebben op 
het toekomstig gezicht van de fermentatie technologie, de industriële microbiologie 
of, moderner, de biotechnologie. 

Ten eerste wordt voorzien dat het aanpassen van de genetische structuur van pro-
duktie-organismen voor reeds bestaande produkten, zoals enzymen en antibiotica, 
gerichter zal kunnen plaatsvinden dan via de klassieke mutatie en selectie. De prijs 
van deze produkten kan hierdoor dalen en de omvang van de markt toenemen. 

Verder is het mogelijk de produktie van een produkt van een gegeven micro-orga
nisme te doen plaatsvinden in een geschikter micro-organisme. De gescMktheid van 
een gegeven produktieorganisme kan hierbij zijn ontleend aan fysiologische, techno
logische of toxicologische factoren. 

Zo is het bijvoorbeeld zeker van belang als een produktie-organisme reeds een 
„veihg" status heeft, omdat er reeds een produkt van dat organisme in een bijvoor
beeld voedingsgerelateerde toepassing wordt gebruikt. 

Ook is het in principe mogelijk produkten van hogere organismen, zoals planten, 
dieren en mensen in micro-organismen tot expressie te brengen. Dit kan leiden tot 
revoluüonaire ontwikkeUngen in de medische praktijk. De produktie van insuUne, 
een belangrijk therapeutisch hormoon, groeihormoon en immunomediatoren van 
bijvoorbeeld het interferon-type zijn hiervan goede, in een meer of minder vergaand 
stadium van reaUsatie verkerende, voorbeelden. Deze ontwikkelingen zijn zeker vol 
van belofte, maar de concurrenriepositie t.o.v. alternatieve produktiemethoden, 
bijvoorbeeld de enzymatische modificatie van varkensinsuhne, de therapeutische 
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werking voor interferon, en de daarmee verwante vraag van de omvang van de markt 
blijven factoren, die het inschatten van de economische betekenis bemoeilijken. 
Ook nieuwe, veiligere, vaccins, zijn voorbeelden van de mogelijkheden op medisch 
gebied. 

Er zijn andere, op het eerste gezicht minder spectaculaire, maar meer voorspelbaar 
profitabele, voorbeelden van produkten, die door de genetic engineering binnen het 
bereik van de fermentatie-industrie worden gebracht: de expressie van plantaardige 
of dierlijke enzymen in gescliikte micro-organismen. Een belangrijk voorbeeld hier
van is het zogenaamde chymosine, een melkstremmend enzym dat wordt gewonnen 
uit de maag van nuchtere kalveren en wordt gebruikt bij de kaasbereiding. Zeer 
recent kondigde Gist-brocades aan erin te zijn geslaagd dh enzym in een gist tot ex
pressie te brengen. 

Een tweede belangrijke „technology push" factor in het profiteren van de toe
komstbeloften van de biotechnologie, is gelegen in de mogelijkheden op het gebied 
van de biokatalyse, de toepassing van de organisch-synthetische mogehjkheden van 
de levende cel in de voedingsmiddelen- of de chemische industrie. Een onderdeel 
van dh gebied is de enzymtechnologie, de toepassing van in meer of mindere mate 
gezuiverde enzymen, de katalysatoren van de levende cel. Van dh toepassingsgebied 
wordt nu al een twintigtal jaren zeer veel verwacht. Tabel 11 laat de omvang van de 

Tabel 11. Marktomvang van de industriële enzymen - 1981 
Enzym 
Enzym Toepassing Marktvolume 

($.10^) 

Alkalische protease wasmiddelen 90 
a-Amylase zetmeelvervloehng 23 
Glucoamylase zetmeelversuikering 26 
Glucoseisomerase produktie Hoog Frucose Stropen 25 
Rennet kaaspro duktie 52 
Rennet kaasproduktie 28 
Amylase diversen 18 
Pectinase klaren van vruchtensap 18 
Trypsine behandeling van leer 10 
Diversen 20 

Totaal 310 

Bron: Industry Sources, F. Eberstadt & Co schattingen 

markt voor industriële enzymen, d.w.z. enzymen voor tamehjk grootschalige toe
passingen, zien voor het jaar 1981. De totale marktomvang per jaar bedroeg ca. 
$ 300 miljoen, waarvan 90 miljoen in zogenaamde wasmiddelenenzymen, $ 74 mü
joen in de zogenaamde zetmeelenzymen, waarop Uc straks nog wat nader zal ingaan, 
en voor kaas werd $ 80 miljoen aan enzymen omgezet. 

Het is een veel voorkomend misverstand te verondersteUen dat het toepassen van 
een enzym alleen in omzettingen waarin een zeer hoge toegevoegde waarde wordt 
gereahseerd, mogelijk zou zijn, d.w.z. enzymen hebben het image „duur" te zijn. 
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Tabel 111 ontzenuwt deze gedachte, de enzymkosten in een aantal grootschalige toe
passingen zijn hierin gegeven en blijven beperkt tot enkele centen in toepassingen 
waarin de toegevoegde waarde, indien van toepassing, enige dubbeltjes tot guldens 
bedraagt. In het algemeen is de stelling gerechtvaardigd dat enzymen goedkoop zijn 
op het moment dat een voldoende grote markt zich aandient. Dh is illustratief voor 
het feh dat de industriële produktie van enzymen al sterk is gerationaUseerd. 

Tabel I I I . Directe enzymkosten in diverse enzymatische processen 

Proces eenheid enzymkosten 

Zetmeelvervloehng 1 kg zetmeel 0.2 - 0.5 
Zetmeelversuikering 1 kg zetmeel 0 .4-0 .8 
HFCS-produktie 1 kg HFCS 1.0- 1.5 
Kaasbereiding 1 hter melk 0.1 
Alcoholpro duktie 1 liter alcohol 0.2 - 1.4 
Bierproduktie 1 liter bier 0.1 
Broodbereiding 1 kilo meel 0,01 
Sapproduktie 1 liter sap 0.1 - 0 . 2 
Wijnproduktie 1 liter wijn 0 .1 -0 .2 

Bron: J.H.F. van Apeldoorn (Ed.). Biotechnology: A Dutch Perspective p 37 
(1981). Delft University Press. 

Laten we nu eens een specifieke toepassing van enzymen bij de kop nemen en het 
complex van economische, poUfieke en technologische factoren analyseren, dat aan 
het tot stand komen van een markt voor enzymen ten grondslag ligt. 
De zetmeelenzymen, met name a-amylase, amyloglucosidase en glucose isomerase, 
hebben een belangrijke invloed op de zogenaamde ,,zoet"-markt. Historisch gezien 
is de markt rond het zoet in handen van de op suikerriet of suikerbiet gebaseerde 
produktie van sucrose en de op zetmeelhoudende gewassen, met als belangrijke ex
ponent mais, gebaseerde produktie van glucosestropen. Deze produkten, sucrose 
aan de ene kant en glucosestropen aan de andere kant, hadden elk hun eigen speci
fieke voor- en nadelen, wat leidde tot op zekere hoogte gestablHseerde verdehng van 
de markt over de diverse landbouwprodukten. Historisch gezien is de shuatie rond 
bietsuiker tot op zekere hoogte kunstmatig, pohtieke overwegmgen voorkomen een 
directe concurrentie tussen rietsuiker en bietsuiker die zeker in het nadeel van de 
laatste zou uitvallen. 

De technologie rond de bereiding van glucosestropen is in het vrij recente verleden, 
door het beschikbaar komen van goede en goedkope enzymen, met name a-amylase 
en amyloglucosidase, die het mogelijk maken zetmeel zonder bijproduktvorming om 
te zetten in glucosestropen met een vrij glucosegehalte van 93% of hoger, aan sterke 
ontwikkelingen onderhevig geweest en dh plaatste de competitie met sucrose in 
een nieuw daghcht. 

De competitie in de zoet-markt vindt in hoofdzaak plaats op basis van perfor
mance, d.w.z. zoetwaarde per prijseenheid. Als zodanig is het feh dat glucose 72% 
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van de zoetwaarde van sucrose heeft,relevant. Bovendien speeh calorische waarde 
per eenheid zoet vaak nog een rol; deze ligt ook gunstiger, d.w.z. lager, voor sucrose. 
Nu heeft fructose, een verbinding die alleen in de rangschikking van de atomen ver
schilt van glucose, d.w.z. een isomeer van glucose, een zoetkracht die 1.6 maal zo 
hoog is als die van glucose en het zal in dit licht geen verwondering wekken dat de 
omzetting van glucose in fructose lange tijd als een vruchtbaar onderzoeksdoel is 
beschouwd. 

De chemie liet het hierbij afweten. De door een base gekatalyseerde omzetting 
van glucose in fructose leidde tot teveel bijproduktvorming. Ontwikkehngen in de 
enzymtechnologie veranderden de situatie drastisch. Er werd ontdekt dat het 
enzym xylose-isomerase, dat in sommige levende organismen de functie heeft de 
C-5 suiker xylose om te zetten m haar isomeer xylulose, ook glucose, vanuh het 
standpunt van het enzym een „nep"-substraat,isomeriseert naar fructose. Bovendien 
werden er enzymen gevonden die bij ca. 60°C gedurende bijna 100 dagen een zeer 
aanzienlijke activheit behouden. Tenslotte slaagde men er in het enzympreparaat, in 
een zeer ruwe vorm, te hnmobUiseren in een geschikte drager; er werd een zoge
naamd geïmmobiliseerd enzym ontwikkeld. Dh had belangrijke procestechnische en 
toxicologische voordelen en de technologische voorwaarden voor de ontwikkeling 
van de zogenaamde „High Fructose Corn Syrups", HFCS, waren geschapen. In 
1974, toen een zeer sterke stijgmg van de sucroseprijzen op de wereldmarkt het eco
nomische klimaat schiep voor de penetratie van de nieuwe technologie in de „zoet"-
markt, resuheerde een zeer snelle overname van een deel van de „zoet"-markt in de 
VS door HFCS, Tabel IV illustreert de tendens; het is duidelijk dat HFCS sucrose 
voor een belangrijk deel uit de zoetmarkt in de VS heeft verdrongen. 

Tabel IV. Zoetmiddelenconsumptie per hoofd in de VS per jaar 

Jaar Totaal Sucrose Zetmeelstropen HFCS 

kg % (zonder HFCS) % 

1970 55.0 84.1 15.9 — 

1972 56.3 82.8 16.3 0,9 
1974 55.3 79.2 18.6 2.2 
1976 56.6 75.9 18.7 5.5 
1978 57.8 73.1 17.3 9.7 
1980 58.2 68.0 15.6 16.4 

Bron: R. van Tilburg. Proefschrift Technische Hogeschool Delft (1983). 

In de Europese gemeenschap leidde de combinatie van technologische mogehjk
heden en economische verhouding tot een andere uitkomst. HFCS verscheen op de 
EEG-zoetmarkt halverwege de zeventiger jaren en de kansen voor HFCS waren in 
de EEG zelfs beter dan in de VS omdat, vanwege het rietsuiker/bietsuiker probleem, 
sucrose op een prijsniveau werd gehouden, dat 30% boven het wereldmarktniveau 
lag. In 1976 was de HFCS produktie in de EEG 72,000 ton en voor 1978 werden 
produktievolumes van 300,000 a 400,000 ton genoemd. 

De hieraan gerelateerde dreiging van toenemende bietsuikeroverschotten en de be-
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dreiging voor de onderliggende agrarische infrastructuur leidde tot een aantal poh
tieke maatregelen op EEG-niveau; een heffing op de produktie van de concurreren
de zoetmiddelen was er een van. Dit resulteerde in een terugdringen van de groei 
van HFCS op de EEG-zoetmarkt. Scholten-Honig werd het slachtoffer van de be
schreven operatie. U zuh wellicht met mij eens zijn dat de invloed van de beschre
ven factoren de taak van het selecteren van doelen voor industriële research niet ge
makkelijker maakt. 

Tot zover een analyse van de ontwikkeUng van het geloof in de toekomst van de 
biotechnologie in het recente verleden en enige extrapolaties naar de toekomst. 
Tenslotte zullen we nu de diverse toepassingsgebieden van de biotechnologie de 
revue laten passeren en er wat kanttekeningen bij plaatsen. 

4. Toepassingsmogelijkheden van de biotechnologie 
ln het algemeen zou rnen van de biotechnologie toepassingen kunnen verwachten 
op een divers scala van gebieden: de energie- en grondstoffenvoorziening, de orga
nisch chemische synthese, de gezondheidszorg, voedselvoorziening en landbouw en 
afvalverwerking. In het navolgende zuUen we deze gebieden kort de revue laten pas
seren en het potentieel voor biotechnologische ontwikkeUngen beschouwen. 

— De g)-ondstoffen- en energievoorziening 
Onze grondstoffen- en energievoorziening is, waar het chemische grondstoffen be
treft, in hoofdzaak gebaseerd op fossiele reserves en de eerdergenoemde ontwikke
lingen leiden ertoe dat wordt gezocht naar alternatieven. Zo zou de produktie van 
energiedragers en chemische grondstoffen gebaseerd kunnen worden op biomassa, 
zoals hout, suikerriet, suikerbiet, zetmeelhoudende gewassen . . . Op het eerste ge
zicht schijnt biomassa inderdaad overvloedig beschikbaar te zijn, de produktie aan 
biomassa overtreft, op basis van energie-inhoud, de consumptie aan energiedragers 
en chemische grondstoffen met een factor 10. Bovendien bestaat er een scala, niet 
noodzakelijkerwijs biotechnologische processen, om biomassa in energiedragers en 
chemische grondstoffen om te zetten. Twee van de ter beschikking staande teclmo
logieën, anaerobe vergisting tot methaan of ethanol, behoren tot de biotechnolo
gische werkwijzen en vooral vergisting tot ethanol mag zich in een grote belangstel
ling verheugen. Het valt niet te ontkennen dat er, deels poUtiek gestimuleerd, be
langrijke projecten voor de produktie van ethanol uh mais (VS) of suUcerriet (Bra
ziUë) voor toepassing als motorbrandstof (Gasohol) en in de zware chemische in
dustrie, worden gereahseerd. 

Op het eerste gezicht ziet de optie ,,groene energie- of grondstoffenvoorziening" 
op basis van biotechnologie er aantrekkeUjk uh. Toch treden bij nadere analyse de 
volgende problemen aan het Ucht: 

T.a.v. de energievoorziening: 
- het landbouwgrondbeslag. Zolang hout zich om technologische redenen niet 

leent voor vergisting, zijn we aangewezen op de produktie van landbouwgewas
sen en het wereldlandbouwareaal zou hooguh 1/3 van de huidige energiebehoef
te kunnen voorzien. 

- de prijs van de groene Joule. Groene energie is zelfs bij zeer lage prijzen van de 
landbouwprodukten aanzienlijk duurder dan aan aardolie ontleende energie, 
zelfs bij een oUeprijs van $ 30 per barrel. Ook als ,,groene energie" een nevenpro-
dukt is in een raffinageproces van een integrale grondstof, zoals bij mais in de 
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VS, waar diei-voeding, maïsolie, zoetmiddelen en alcohol uh één landbouwpro-
dukt worden bereid, geldt dit nog steeds, zij het in veel mindere mate. 

T.a.v. de grondstoffenvoorziening: 
- Ten aanzien van de voorziening met chemische grondstoffen gelden bovenge

noemde argumenten in veel mindere mate. Er zijn, zij het een beperkt aantal, 
chemische basisgrondstoffen denkbaar die concuiTerend uh biomassa zouden 
kunnen worden gemaakt via biotechnologische processen. Toch vah te verwach
ten dat deze slechts een te verwaarlozen invloed zuhen hebben op de huidige 
petrochemische industrie. De locale politiek kan op deze conclusie een belang
rijke invloed uitoefenen. 
Een geheel andere manier waarop de biotechnologie invloed zou kunnen hebben 
op de grootschalige chemische industrie is, via biokatalyse, d.w.z. het toepassen 
van micro-organismen of delen daarvan bij de bereiding van basischemicaliën uh 
petrochemische grondstoffen, bijvoorbeeld bij de bereiding van propyleenoxyde 
uh propyleen. Ook hier is om een aantal redenen de biotechnologische werk
wijze in het algemeen verre van kansrijk en belangrijke ontwikkelingen zijn zeker 
voor de korte termijn nauwelijks te verwachten. 

- Organisch-chemische synthese 
Bij het omzetten van organisch chemische basischemicaliën in verbindingen van een 
toenemende complexheh, de performance chemicahën, die ons als detergenten, 
emulgatoren, verdikkingsmiddelen, plastics e.d. bereiken, is de organisch chemicus 
afhankelijk van de beschikbaarheid van katalysatoren van voldoende selectivheh en 
reactiviteh. 

In onze bespreking van de „technology push" factoren die aan de hernieuwde be
langstelling voor de biotechnologie ten grondslag liggen, werd in deze reeds aan de 
mogelijkheden van de biokatalyse gerefereerd. We kunnen een grote verscheiden
heid van reaUseringsvormen van biokatalyse onderscheiden. Deze variëren van de 
toepassing van de activheit van een enkel enzym via toepassing van geimmobihseer-
de ceUen en fermentatieprocessen tot de kweek van plantaardige en dierUjke cellen 
voor metabolietproduktie. 

Uiteraard zullen de biotechnologische processen slechts kunnen concurreren met 
klassieke methoden als er aanwijsbare voordelen aan het biokatalytisch proces zijn 
verbonden. Bij een gegeven synthese-route van een grondstof naar een eindprodukt 
kunnen deze bijvoorbeeld zijn gelegen in een hogere selectiviteh met als gevolg 
lagere produktiekosten, minder problemen bij de zuivering van het produkt en 
minder problemen ten gevolge van eventuele toxische bijprodukten. Ook kan een 
reductie in het aantal processtappen resuheren met bijvoorbeeld als voordeel dat de 
benodigde investering lager en de selectivheh hoger is. De katalytische activheh kan 
bij lage temperatuur en druk al voldoende hoog zijn, wat resuheert in eenvoudigere 
en goedkopere apparatuur, en verminderde risico's. Een nadeel van het toepassen 
van lage temperaturen is overigens gelegen in het probleem van het benutten en 
afvoeren afvalwarmte van lage temperatuur. 

Tenslotte kunnen in sommige gevaUen toxische reactanten worden vermeden, met 
als voorbeeld chlorering m.b.v. chloride in plaats van chloor. Een tweede groep van 
redenen voor de penetratie van de biotechnologie in de synthese van chemicahën 
kan zijn gelegen in het feh dat een ahernatieve grondstof kan worden gebruikt voor 
de synthese van een bestaand chemicahe of een produkt dat deze stof uh zijn toe
passing kan verdringen. 
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De voordelen hiervan kunnen vele zijn, variërend van zuiver economische facto
ren, voortkomend uit de kostprijs van de grondstof of de interactie van grondstof 
en proces, tot pohtiek/strategische beschouwingen, zoals de continuïteit van de be
schikbaarheid van de grondstof of de valorisatie van landbouwprodukten, -over
schotten of -afvallen. 

Het is binnen het bestek van deze lezing niet mogelijk het gebied uhputtend te be
handelen; daarom wordt volstaan met een aantal opmerkmgen. 

AUereerst enige opmerkingen over het potentieel van de toepassing van enzymen 
en de problemen, die we hierbij ontmoeten. Van de overweldigende synthetische 
mogehjkheden, die liggen besloten in het toepassen van in de natuur voorkomende 
enzymen, is er tot nu toe slechts een zeer beperkt deel gepenetreerd in de indus
triële praktijk. In het algemeen hebben deze toepassingen betrekking op relatief 
eenvoudige omzettingen, zoals de reeds genoemde isomerisatie van glucose en de 
hydrolyse van de intramoleculaire bindingen in biopolymeren, zoals zetmeel. De 
processen hebben in het algemeen gemeen dat enzymen worden toegepast waarvan 
de werking niet afhangt van de aanwezigheid van een hulpverbinding, een zogen-
naamde cofactor, die vanwege zijn hoge kosten moet worden geregenereerd. Onge
twijfeld is het voor een enigszins optimale exploitatie van het synthetisch poten
tieel nodig het probleem van de cofactorregeneratie op te lossen. De problemen van 
cofactorregeneratie kunnen vele zijn. Allereerst is er het probleem van zogenaamd 
fysisch verlies, d.w.z. de cofactor wordt door transportprocessen aan de reactor 
onttrokken; op een of andere manier moeten, bijvoorbeeld door immobhisatie, 
voorzieningen worden getroffen om de cofactor in de reactor te houden. 

Ook door chemische transformatie kan cofactorverlies optreden, d.w.z. de cofac
tor wordt door nevenreacties aan het enzymatische proces onttrokken. Tenslotte is 
er, met name als de cofactor van de geoxydeerde in de gereduceerde vorm moet wor
den overgevoerd, het probleem dat energie in een geschikte vorm moet worden toe
gevoerd. 

Verder is het belangrijk er de nadruk op te leggen dat enzymen „gewone" kataly
satoren zijn, d.w.z. ze versnellen de instelling van evenwicht zonder de uiteindelijke 
samenstehing van het evenwichtmengsel aan te tasten. Een enzym zal daarom in het 
algemeen, bij geschikte concentraties van de reactanten, ook reacties van het pro
dukt naar het substraat katalyseren. Dit is de basis van de exploitatie van de omge
keerde actie van enzymen. Een voorbeeld is het gebruik van lipase in de omestering 
van vetten bij lage wateractiviteiten. 

Andere interessante studieobjecten zijn gelegen in de toepassing van enzymen in 
aanwezigheid van andere dan hun natuurlijke substraten of in organische oplosmid
delen. Zo kan bijvoorbeeld het enzym invertase de fructose-eenheid van sucrose 
overdragen op ethanol in plaats van op water, terwijl ook het dextrinen hydroly-
serende enzym amyloglucosidase glucose-eenheden kan overdragen op andere OH-
groepen dan die van het suikermolecuul. De veelgeprezen specificiteit van enzymen 
is slechts gedeeltelijk absoluut en soms kan de affiniteit van een verbinding anders 
dan het natuurlijk substraat verrassend hoog zijn. 

Het is binnen het bestek van deze lezing niet mogehjk uhputtend in te gaan op dh 
fascinerende toepassingsgebied voor de biotechnologie. Vooral waar het de synthese 
van gespeciaUseerde chemicahën of verbindingen betreft die optische aktiviteit ver
tonen, bijvoorbeeld de synthese van optisch zuivere aminozuren, zullen ongetwij
feld vele toepassing van enzymen, plantaardige en dierhjke ceUen en micro-organis-



122 

men aan het reeds bestaande arsenaal van toepassingen van de biokatalyse worden 
toegevoegd. 

- De gezondheidszorg 
ln het voorgaande hebben we de invloed van de fermentatietechnologie en de 
nieuwe mogelijkheden op basis van de genetic engineering reeds met referenties aan 
de produktie van antibiotica, vaccins, hormonen en immunomediatoren de revue 
laten passeren. Veel van de uitgesproken verwachtingen omtrent nieuwe mogehjk
heden gelden onverkort ook voor de veterinahe gezondheidszorg. De mogehjkheden 
van cel- en weefselkweek, bijvoorbeeld voor de synthese van monoclonale antihcha-
men, mag niet worden vergeten. Ook de diagnostiek en de ontwikkeling van kunst
matige organen zal door biotechnologische produkten worden beihvloed. 

- De voedselvoorziening en de landbouw 
Veel van de invloeden die voedselvoorziening en landbouw van de biotechnologie 
ondervinden, vallen onder het hoofd organisch chemische synthese. Geurstoffen, 
smaakstoffen, stabiUsatoren, aminozuren en insecticiden zijn typerende voorbeel
den hiervan. Ook voor enzymen liggen er in de voedingsmiddelentechnologie moge
hjkheden en in fehe zijn veel van de grootschalige toepassingen, denk aan glucose 
isomerase en amyloglucosidase, in de voedhigsmiddelenmdustrie geshueerd. Een 
groei van de toepassing van enzymen in de voedingsmiddelenmdustrie is zeer zeker 
te verwachten. 

Een andere directe invloed van de biotechnologie op landbouw en voedingsmidde
lenmdustrie is gelegen in de mogeUjkheid om allerlei grondstoffen om te zetten in 
eiwithoudende biomassa. Oorspronkelijk dacht men hierbij aan de bereiding van ei
wit uit de, ruim voorhanden veronderstelde, fossiele reserves. 

Ook op de landbouw heeft de biotechnologie invloed, AUereerst wü ik noemen 
het ontstaan van nieuwe compethiestructuren binnen de landbouw, doordat be
staande produkten nieuwe markten penetreren. 

Een voorbeeld is de competitie tussen zetmeel en sucrose via het isomeroseproces. 
Verder zijn er mogehjkheden om gewassen, eventueel gemodificeerd met behulp 

van de r-DNA techniek, te gaan kweken voor metaboHetproduktie, 
Een andere topic is het verbeteren van de stücstofbinding in leguminosen of het 

overplanten van stücstofverbmding naar niet leguminose planten. Hiermee zou de af
hankelijkheid van de landbouw van dure chemische meststoffen kunnen worden 
verminderd. Mijns hiziens bhjft het de vraag of zo'n redenermg hout snijdt. Op 
dit moment is het energierendement van de biologische stÜcstofverbmdmg laag 
vergeleken met het bij het Haber-Bosch proces haalbare rendement. Tevens is de 
energiebron voor de biologische stikstofverbinding, reserve kooüiydraat zoals zet
meel, nog relatief duur vergeleken met olie. 

Ook de toepassing van selectieve, microbiële of plantaardige, pesticidenis een ge
bied waarop ontwikkeUngen zeer zeker te verwachten zijn, 

- Afvalverwerking 
Op het gebied van de afvalverwerking biedt de biotechnologie grote mogelijkheden 
en zijn er reeds belangrijke toepassingen gerealiseerd. Allereerst noemen we de 
mogeUjkheden van de anaerobe zuivering, vergisting in afwezigheid van zuurstof, 
van afvalstromen met een hoge vervuüingsgraad. Hierbij wordt soms netto energie 
gewonnen in de vorm van methaan. De recente ontwikkehng van een systeem, waar-
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bij de voor de zuivering verantwoordelijke micro-organismen op een drager, zand, 
worden gekweekt, verruimt de toepasbaarheid van anaerobe zuivering zeer. 

Ten opzichte van de klassieke aerobe zuivering, in aanwezigheid van zuurstof dus, 
is er het voordeel van de genoemde netto energiewinst en de veel geringere slib-
produktie. 

Verder zijn er mogehjkheden op het gebied van het ontgiften van afvalwater 
d.w.z. de verwijdering van toxische organische verbindingen of de verwijdering van 
metalen. Ook de terugwinning van metalen uh vaste metaalafvallen en de ontzwave
ling van brandstoffen, zoals steenkool, behoren in principe tot de mogelijkheden. 

Tenslotte moet nog genoemd worden de zuivering van met chemicaliën veront
reinigde grond, iets wat welhcht ook in shu, dus zonder opgraven en/of grootschahg 
transport van de grond, kan plaatsvinden, Dh „debehen" zal, als het technologisch 
haalbaar blijkt, zeker ruime toepassingsmogehjkheden hebben, 

5. Samenvatting 
De biotechnologie levert vele mogehjkheden op het gebied van innovatieve ontwik
kehngen binnen de chemie, de farmacie, de voedingsmiddelenmdustrie, de land
bouw en de afvalverwerking. Bij de produktie van farmaceutica, in de voedingsmid
delenindustrie en bij de afvalverwerking zijn reeds belangrijke toepassingen gereali
seerd en zijn er goede vooruitzichten voor groei in marktvolume en produkten-
scala. De vooruhzichten op het gebied van de chemie zijn, in het bijzonder waar 
het de exploitatie van de biokatalyse betreft en bij de synthese van gespecialiseerde 
chemicaliën, goed. Een grote invloed op de zware chemie en de energie-industrie 
wordt vooralsnog niet verwacht. 

Op dit moment wordt de ontwikkeling van de biotechnologie tot een gebied van 
innovatieve industriële ontwikkehngen nog het meest bedreigd door overspannen 
verwachting. Het potentieel is er zeker en de bomen zuËen inderdaad tot in de 
hemel groeien, echter, biotechnologie heeft dh gemeen met de meer soHde bomen, 
in een vrij langzaam tempo. 





ENERGIE - BRON VAN MISVERSTANDEN 

door 

L.J.F. Hermans 

1. Energie en welvaart 
De crisis waarin de wereldeconomie sinds 1980 verzeild is geraakt, heeft de belang
steUing voor de energieproblematiek naar de achtergrond verdrongen. Het zou uiter
aard een misvatting zijn daaruit te concluderen, dat het energieprobleem is opgelost. 
Immers, ook al is het onvermijdelijke eind aan de fossiele brandstofvoorraad een 
paar jaar uitgesteld, de overschakeling op vervangende energiebronnen is nauwelijks 
dichterbij gekomen. Sterker: de ontspanning op de oliemarkt en de daarmee ge
paard gaande prijsdalingen hebben het concurrentievermogen van een aantal in ont
wikkeUng zijnde alternatieven ernstig aangetast en investeringen in energiebesparing 
belemmerd. Bovendien is in de algehele bezuinigingssfeer een aantal research- en 
ontwikkelingsprojecten op dit gebied ingekrompen of gestopt. 

Het is van belang daarbij in het oog te houden dat de econoinische inzinking ver
oorzaakt is - althans grotendeels - door de „tweede oliecrisis" van 1979: Was de 
olieprijs in 1978 nog $ 14 per vat, in 1979 verdubbelde deze tot vrijwel $ 27. 

Omgekeerd zorgde de recessie voor een daling in het energiegebruik (zie fig. 1) 
welke op haar beurt een prijsdaling veroorzaakte. Deze koppeUng tussen energie en 
economie lijkt, bij een zich vrij ontwikkelende markt, een hemieuwde sterke groei 
van de economie onmogelijk te maken. Zoals echter aan het eind van dh betoog zal 
blijken is de koppeling tussen economische groei en groei van het energiegebruik 
veel minder star dan algemeen wordt aangenomen. 

De wisselwerking tussen de beschikbaarheid van energie enerzijds en de groei van 
welvaart en economie anderzijds kent in de gesclUedenis van ons land een interes
sante iUustratie: de Gouden Eeuw. Het is zeer aannemelijk dat de opbloei van han
del en welvaart te danken is aan de gemakkelijke besclhkbaarheid van turf en wind
energie, zoals uiteengezet door De ZeeuwImmers, daardoor werd een grote hoe
veelheid mankracht uitgespaard die anders had moeten worden ingezet in bos- en 
landbouw terwüle van de energievoorziening. De vrijkomende mensen - in aantal 
vergelijkbaar met de toenmaUge actieve stedelijke bevoUcing - konden zich bezig
houden met handel, nijverheid, kunsten en wetenschappen. Dat gaf ons land een be
slissende voorsprong tegenover de ons omringende landen en legde de basis voor de 
Gouden Eeuw. 

2. Het energieprobleem 
Het gemakkelijk beschikbaar komen van overvloedige hoeveelheden goedkope en 
betrekkelijk probleemloze fossiele brandstoffen, met name oUe en aardgas, heeft 

Natuurkundige Voordrachten N.R. 62. Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor 
Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 20 februari 1984, 
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Tabel I 

Het energiegebruik per hoofd van de bevolking rond 1982. Ter vergelijking: het 
dagelijks voedsel vertegenwoordigt een energiehoeveelheid van 1/4 hter ohe per dag, 
ofwel 0,1 kW op continubasis 

Aarde Nederland USA 

Energiegebruik per hoofd, 
in kW op continubasis: 2,2 kW 6 kW 11 kW 
in liters ohe per dag 4,8 13 24 

het energiegebruik vrij ongemerkt tot een hoog niveau opgestuwd. Een goede in
druk van de omvang ervan krijgt men door het huidige energiegebruik per hoofd te 
vergelijken met het energiegebruik in de vorm van voedsel, nodig voor het functio
neren van ons hchaam. (zie tabel 1). 
De ongelijke mondiale verdeling van het energiegebruik per hoofd geeft aan hoe 
moeilijk het zal zijn een verdere grote stijging van het wereldenergiegebruik te voor
komen, AUereerst is een verdubbehng van de wereldbevolking binnen de komende 
35 a 40 jaar vrijwel onontkoombaar. Indien men die verdubbelde wereldbevoU<:ing 
bovendien het energiegebruik per hoofd zou gunnen dat de gemiddelde Nederlander 
nü heeft, zou dit een addhionele factor 3 betekenen. Het wereldenergiegebruik zou 
dan in deze periode met een factor 6 toenemen. Het beeld dat zo ontstaat is ge
schetst in fig, 2. De redelijkerwijs winbare voorraad aan fossiele brandstof met een 
energie-inhoud van ca, 100 x 10̂ ^ J zou dan binnen een eeuw zijn uitgeput. Men 
dient daarbij te bedenken dat fossiele brandstoffen, met name aardoUe en aardgas, 
hoogwaardige en vrijwel onvervangbare grondstoffen vormen voor de chemische in
dustrie. 

Naast de langzame maar zekere uitputting van de voorraden is er een tweede pro
bleem van geheel andere aard: het COj-probleem. Door het verbranden van de fos
siele brandstoffen wordt een deel van de koolstof, die gedurende enkele honderden 
miljoenen jaren via fotosynthese en fossiUsering aan de dampkring is onttrokken, in 
snel tempo daarin teruggebracht. Het gevolg daarvan is dat de CO2-concentratie, 
die tot vóór de industriële revolutie op ca, 290 ppm lag, is gestegen tot ca, 340 ppm 
in 1980 (zie fig. 3), De bijdrage die de ontbossing levert tot deze stijging is niet ge
heel duidelijk, maar vermoedelijk klein. Indien de waargenomen stijging wordt ver
geleken met de bekende COa-uhstoot ten gevolge van verbranding van fossiele 
brandstof blijkt, dat ongeveer de helft van de uhstoot daadwerkelijk in de atmosfeer 
bhjft zhten. Onder de veronderstelling dat deze fractie ruwweg constant zal blijven 
kan men gemakkelijk uhrekenen dat de eerder genoemde fossiele voorraad ter 
grootte van 100 x 10^' J tot een verdrievoudiging van het CO2-gehahe zal leiden 
(zie ook fig, 4). Door dit ,,broeikaseffect" en andere milieu-effecten, zoals zure 
regen door uitstoot van SO2 en NOx, is vervanging van fossiele brandstoffen door 
alternatieven wenselijk op de korte termijn en onontkoombaar op langere termijn. 
De enige denkbare ahernatieven zijn kernenergie en de natuurlijke energiestromen 
afkomstig van de zon, de maan (getijdenenergie) en de aarde zelf (geothermie). 
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1950 Jaar 1960 1970 1980 

Fig. 1 Het energiegebruik per hoofd in de Verenigde Staten gedurende de afgelo
pen 35 jaar, in termen van kW op continubasis. Vooral de „tweede oliecrisis" van 
1979 heeft een daling ingeluid die in de pas liep met de inzinking in de economie en 
die het verbruik in 1982 terugbracht tot het niveau van 1968. (Bron: ref 1 j. 

Jl,6 
s 
O 

£ 1,2 

I WI 

|o.B, 

0,2 

Verbruik van 8x10 mensen met 

huidige verbruik per Nederlander 

-Voorraad co 100x10 J 

oL 
Leidse Universiieit 

gesticht, 
— I I / i 

Fig 2 Het wereldverbrutk aan fossiele brandstoffen als functie van de tijd. Dit 
plaatje zou ontstaan als de groei 4% per jaar zou blijven tot het jaar 2000, venol-
gens zou afzwakken tot lineaire groei, waarna het energieverbruik zou stabiliseren 
op een waarde die overeenkomt met een verdubbelde wereldbevolking met het hui
dige verbruik per hoofd in Nederland. De geschatte „uiteindelijk winbare voorraad" 
fossiele brandstof (ca. 100 x 10'^^ J) zou dan na 86 jaar op zijn. Bij gelijkblijvend 
verbruik daarentegen (0,28 x 10'^^ Jjjaar} zou deze voorraad voor ruim drie eeuwen 
voldoende zijn. Het CO^-gehalte in de atmosfeer zou door het verbranden van deze 
hoeveelheid ruwweg verdrievoudigen. 
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3. Mogelijkheden en beperkingen van de alternaüeve energiebronnen 

3.1. Kernsplijting 
De bijdrage van de kernenergie* tot de wereldenergievoorziening ligt momenteel 
(1983) op ongeveer 3%. Dit kan in principe groeien tot ca. 10%, bij de huidige struc
tuur van de wereldenergievoorziening. Deze 10% correspondeert namelijk ruwweg 
met de helft van de primaire energie die aan de opwekking van elektriciteh wordt 
besteed. Voor deze helft (overeenkomend met de basislast, zie fig. 5) zijn kerncen
trales bij uitstek geschikt. 

Echter: de beschikbaarheid van natuurlijk uranium wordt dan al vrij gauw een be
perkende factor, althans bij de huidige techniek, waarbij aheen het splijtbare ura-
nium-235 wordt benut. De daaruit te wmnen energie uh het redelijkerwijs winbare 
uranium is al kleiner dan die uit olie. Voor een aanzienUjke bijdrage van kernspUj-
ting op de echt lange termijn zouden kweekreactoren noodzakelijk zijn, waarbij ook 
het niet-splijtbare uranium-238 kan worden benut. Daarmee wordt het potentieel 
van kernsplijtingsenergie ruwweg verhonderdvoudigd. 

Na gebruik in de reactor bevat de jaarHjkse afgewerkte splijtstof, voor een 1000 
MWg centrale met 100% bedrijfstijd, ca 1000 kg aan spHjtingsprodukten en ca. 
2000 kg plutonium-239, een a-straler (energie 3 MeV). Door hun relatief grote 
massa en lading hebben de a-deeltjes een zeer korte dracht. Daarom is Pu-239 be
trekkelijk ongevaarlijk (ahhans bij vreedzame toepassingen, zie beneden) zolang het 
buhen het menseUjk Hchaam bli jf t . Om dezelfde reden is het echter zeer gevaarlijk 
bij opname in spijsverteringsstelsel, bot of longen; het staat door zijn korte dracht al 
zijn energie af aan de weefsels van juist die kwestbare organen. De hoeveelheid die 
door de International Commission for Radiological Protection bij inademing toe
laatbaar wordt geacht ligt ver beneden één microgram per jaar. 

Door de lange halveringstijd van plutonium-239 (24000 jaar) worden aan het op
bergen van kernafval wel zeer hoge eisen gesteld als het plutonium er niet wordt 
uitgehaald. Als het kernafval echter wordt „opgewerkt" moet het gewonnen pluto
nium niet in verkeerde handen vaUen, want er kunnen kernbommen van worden ge
maakt, zij het primitieve: plutonium van reaktorkwalheit bestaat namelijk voor ca. 
2/3 deel uh Pu-239, waardoor de ontploffing van zo'n bom veel minder krachtig zal 
zijn dan bij eenzelfde hoeveelheid zuiver Pu-239. (De Nagasaki-bom was gemaakt 
van ca. 7 kg Pu-239). 

Als vóór opwerken wordt gekozen bestaat het overige kernafval voornamelijk uit 
betrekkeUjk kortlevende splijtingsprodukten zoals strontium-90 en cesium-137, met 
halveringstijden van resp. 28 en 30 jaar. Het moet dan gedurende enkele eeuwen 
buiten de biosfeer worden gehouden. Na ongeveer 300 jaar is het radiotoxisch risico 
ervan even groot als dat van het oorspronkelijke uraniumerts. 

De stralingsdosis die wordt opgelopen door kernreactoren in normaal bedrijf is 
volstrekt verwaarloosbaar ten opzichte van de dosis ten gevolge van andere bronnen 
(zie tabel 11). 

3.2. Kernfusie 
Het aantrekkelijke van kernfusie is dat de brandstofvoorraad vrijwel onbeperkt is: 
Eén op elke 7000 waterstofkernen in de natuur is een deuteriumkern en bij het be
nutten van de D-D-reactie zou het beschikbare deuterium uh oceaanwater voldoen-

Vgl. J.A. Goedkoop in Nat. Voordr. N.R. 54/55 blz. 275. 
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Fig. 3 De CO^-concentratie in de atmosfeer, zoals gemeten op Mauna Loa 
(Hawaii), over de afgelopen 20 jaar. De seizoenschommelingen worden veroorzaakt 
door binding van CO^ in de lente en het weer vrijkomen in de herfst. De horizon
tale streepjes markeren de jaargemiddelden. De jaarlijkse stijging is afzonderlijk aan
gegeven onder de horizontale as. De gebruikte eenheid is volume-ppm (parts per 
million), het aantal CO^-molekulen per miljoen luchtmolekulen. (Bron: refs. 3 en 
4). 
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Fig 4 De koolstofkringloop. Koolstof wordt uitgewisseld tussen de drie reservoirs; 
atmosfeer, biosfeer en oceanen. De getallen in de reservoirs geven de hoeveelheid 
koolstof aan in 10^'^ kg ofwel Gt (glgaton). De getallen naast de pijlen geven de uit
gewisselde hoeveelheden uitgedrukt in Gt per jaar. Merk op dat de diepe oceaan (die 
slechts zeer langzaam mengt met de bovenlaag) het enige reservoir is dat een grote 
toename van CO^ in de atmosfeer zou kunnen absorberen (zie ook ref. 5). 
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de energie leveren om het huidige mondiale energiegebruik enkele miljarden jaren 
vol te houden. Voorlopig wordt echter gemikt op de gemakkeUjker D-T-reactie, 
waarbij het benodigde tritium uit Uthium wordt gekweekt. Ook van deze reactie 
moet niet worden verwacht dat ze voor het jaar 2020 een rol in de energievoorzie
ning zal spelen, zelfs als de ontwikkehng van de fusiereactoren succesvol bUjft ver
lopen. Daarbij moet men bedenken dat eventuele fusiereactoren vrijwel zeker zeer 
grote en gecompileerde eenheden zuUen zijn waarvan de inzetbaarheid voor de 
energievoorziening beperkt zal zijn. 

3.3. De zon als energiebron 
Uit de strahngswetten van Wien en van Boltzmann valt te berekenen, dat de 

energiestroomdirectheid aan de rand van de aardatmosfeer = 1350 W/m^ be
draagt, wordt ook wel „zonneconstante" genoemd, met name in de astronomie. 

De energiestroom die door de aarde wordt onderschept vinden we nu direkt door 
te vermenigvuldigen met de oppervlakte van een schijfje met de diameter van de 

aarde. Dat levert - nRa = 1,75 x l O " W. Daarvan wordt ruwweg één derde deel 
gereflecteerd, grotendeels door het wolkendek (recente sateUietmetingen geven voor 
de reflectiecoëfficiënt van het aarde-atmosfeersysteem, ofwel de „albedo", de 
waarde 0,31). De rest wordt dus door de aarde, inclusief atmosfeer, geabsorbeerd. 

Tabel II 

Stralingsdoses die de gemiddelde Nederlander oploopt (millirem/jaar). Van de na
tuurlijke dosis is een aanzienlijk deel afkomstig van de isotoop kalium-40, waarvan 
een volwassene ca. 0.015 gram in zijn/haar lichaam heeft. 
De tabel iUustreert dat potentiële straUngsrisico's niet zozeer gezocht moeten 
worden in de straUng van de kerncentrales zelf bij normaal bedrijf, als wel in even
tuele radioactiviteit die via de voedseUceten en/of via de ademhaling ons Uchaam 
binnenkomt. 

Na tu urlijke s tralingsdosis 

Kosmische strahng, op zeeniveau 28* 
Eigen lichaam ("^K; 0,1 a( Ci) ca. 20** 
Aardkorst (uranium, thorium) ca. 50 

Totaal ca. 100 mrem/j 

Kunstmatige stralingsdosis 

Medische diagnostiek ca. 70 
Fallout (kernproeven) 2 
Vliegreizen 1 
Kerncentrales <̂  2 *** 

* Op 2500 m hoogte ongeveer de dubbele hoeveelheid. 
** Een eventuele vaste ,,sleeping partner" voegt daar nog ca. 1 mrem/jaar aan toe. 
*** Ca. 1 mrem/jaar aan de terreingrens. 
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Fig. 5 Het geiiistalieerde vermogen, alsmede de hoogste, laagste en gemiddelde he-
lasting van het openbare net in 1979. De „basislast", waarvoor kerneentrales bij uit
stek geschikt zijn, vormt ruim de helft van de gemiddelde belasting. Aangezien de 
elektriciteitsopwekking in Nederland ca. 1/5 van de primaire energie vergt kunnen 
kerncentrales bij het huidige energiegebruikspatroon ca. 10% van de totale energie 
leveren. 

J a a r 
1970 1980 

Fig 6 Het energiegebruik per eenheid van Bruto Nationaal Produkt (Gross Natio
nal Product) in de Verenigde Staten gedurende de afgelopen 35 jaar. De sterke da
ling sedert 1973 toont het effect van een efficiënter energiegebruik. 
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Als we de absorptiecoëfficiënt (= 1 - reflectiecoëfficiënt) voorstellen door a en de 
aardstraal door Rn vinden we dus voor het geabsorbeerde deel van de ingestraalde 
zonne-energiestroom 

Pin = « • r r i ^ ^ ' / z ' ^ l x l O ' " W. 
Dit is vrij precies 10** maal de wereldenergieverbruikssneUieid van dit moment. 
Conclusie: wat door de mensheid in 1 jaar wordt verbruikt, wordt door de zon in 

jaar ofwel ruim 50 minuten ingestraald. 

Directe benutting van zonnestraling 
Van de 1,35 kW/m^ die, loodrecht op de zonnestralen gemeten, de aardatmosfeer 
binnenvalt bl i j f t , bij onbewolkte hemel, aan het aardoppervlak nog ca. 1,1 kW over; 
de rest wordt geabsorbeerd door de atmosfeer. Brengen we de bewolking, dag- en 
nachtcyclus en de geografische breedte in rekening, dan blijkt daar, als jaargemid
delde in Nederland, ca. 110 watt per horizontale vierkante meter van over te blij
ven. Het gemiddelde over de gehele aarde vinden we door het deel van de zonnestra-
Img dat het aardoppervlak bereikt te delen door de oppervlakte ATXR'^. Dit geeft 
160 W/m^. Nederland komt er dus met 110 W/m^ nog niet zo slecht af. Dat komt 
doordat diffuse straUng, door het wolkendek heen, nog altijd een grotere bijdrage 
geeft dan men welhcht geneigd is te denken. Voor Nederland is die bijdrage ca. 
65% van het totaal. Dat grote aandeel van de diffuse straling is op zich geen handi
cap voor het toepassen van zonneceUen of vlakke platencoUectoren. Het maakt 
echter wel eenvoudige focusserende instaUaties met spiegels onaantrekkelijk. 

Tabel III 

Globale waarden voor de opbrengst van zonneceUen, zonnecoUectoren en fotosyn
these in Nederland voor verschillende gebruiksdoelen, uitgedrukt in praktische een
heden. Ter vergeUjking is ook het betreffende energieverbruik voor een gemiddeld 
huishouden gegeven. 

Gemiddeld 
jaarrendement 

Opbrengst 
per m^ 

Verbruik gemiddeld 
huishouden 

ZonneceUen 
(elektriciteit) 

10-15% 10-15 We 
(jaargemiddelde) 
of 100 kWh/jaar 

400 We 
(jaargemiddelde) 
of 3200 kWh/jaar 

Zonnecollectoren: 
ruimteverwarming* 
warm water 

20% 
40% 

25 m^ aardgas/j. 
50 m^ aardgas/j. 

3000 m^ aardgas/j. 
500 m^ aardgas/j. 

Fotosynthese 
(biomassa) 

1% 1 m^ aardgas/j. 

* zonder seizoenopslag. De opbrengst van 1 rr? zonnecoUector is daarmee vrijwel 
gelijk aan de besparing die een eenvoudig voorzetraam van 1 m^ levert, nl. 25 a 
30 m^ gas per iaar. 
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De directe zonnestraling kan voor verschillende doelen worden benut: 
a) Elektriciteit.* Direct (niet-diffuus) zonhcht kan men met behulp van spiegels 
concentreren op een „stoomketel" die boven op een toren is geplaatst. Een conven
tionele stoomturbine drijft dan een generator aan die elektriciteh produceert. 
Onder gunstige omstandigheden lijkt op deze manier voor 1000 MWg een land
oppervlak van 40 km^ voldoende. Een prototype van 500 kWg, waarbij natrium als 
warmte-overdrachtmedium fungeert, is onlangs gebouwd in Almeria, Spanje, als 
project van International Energy Agency.'' Met een totaal spiegeloppervlak van 
4000 m^ werd bij een zonne-instraling van 920 W/m^ een netto vermogen van 
517 kWg gehaald. Dit betekent dat het netto-rendement 14% bedraagt, waarmee 
dat van goede zonnecehen wordt geëvenaard. 

Een tweede mogeUjkheid voor het opwekken van elektricheh, ook met diffuse 
zonnestraling, is de direkte omzetting via zonnecellen (of „fotovohaische ceUen"). 
Het rendement is vooralsnog maximaal ca. 15% Het grootste bezwaar echter is de 
kostprijs. Daardoor zijn ze voorlopig alleen rendabel op afgelegen punten waar niet 
al te grote vermogens nodig zijn. De toekomstige prijsontwikkeUng van zonnecel
len zal van besUssende invloed zijn voor hun betekenis voor de toekomstige energie
voorziening. 

b) Warmte Met behulp van zonnecoUectoren kan uit zonnestraUng warmte worden 
gewonnen. Tabel 111 geeft een indruk van de gebruiksmogelijkheden. Voorlopig zal, 
afgezien van zwembadverwarming, de inzetbaarheid van zonnecollectoren beperkt 
blijven tot warmwaterbereiding. Maar ook voor dat doel zijn de „zonneboilers" op 
dh moment (1983) nog te duur. Gezien de beperkte snelheid van invoering en ge
zien het totale energiegebruik voor warm water in Nederland kan de bijdrage van 
zonne-energie via coUectoren voor het jaar 2000 niet op veel meer dan Vi a 1% wor
den geschat. 

Fotosynthese: planten en bomen 
De fractie van het opvallende zonlicht die door groene planten kan worden gebon
den, varieert van 0,5 a 1% in een gematigd klimaat tot 2 a 3% in tropische wouden. 
Onder optimale condhies is ca. 5% haalbaar. Bij dh - betrekkeUjk laag lijkende -
rendement moet worden bedacht dat hierin zowel conversie als opslag begrepen zijn 
in tegenstehing tot bijvoorbeeld zonneceUen waar de opgegeven rendementen uher
aard alleen op de conversie slaan. 

De hoeveelheid zonne-energie die wordt vastgelegd in groene planten op het land, 
kan nu gemakkelijk worden geschat: als ruwweg 10% van de aarde bedekt is met 
groene planten en het gemiddelde rendement van de fotosynthese op 1% wordt ge
steld, dan wordt dus ca. 0,1% van het zonhcht dat het aardoppervlak bereikt vast
gelegd in planten. Dit moet natuurhjk kloppen met de koolstofkringloop in fig. 4 
waar blijkt dat 55 x 10^^ kg C per jaar netto wordt vastgelegd in planten op het 
land. Met het gegeven dat de vorming van CgHijOg 2830 kJ/mol kost, vinden we 
voor de energiestroom die vastgelegd wordt in landplanten 0,7 x 10^''W. Van de 
totale zonne-energiestroom die het aardoppervlak bereikt (1 x lO^'^W) is dh dus 
mderdaad bijna 0,1%. Dit correspondeert dus met ca 10 maal de huidige wereldener
giebehoefte. 

* Zie ook S. Radelaar, Nat. Voordr, N.R. 57, pag. 121, 
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Met hoeveel jaar fotosynthese correspondeert nu de voorraad fossiele brandstof? 
Als 0,7 X lO''* W in landplanten wordt vastgelegd levert dat per jaar 2,2 x 10^' J, of 
ca. 3 X 10̂ ^ J als fotosynthese in de oceaan wordt meegerekend. De voorraad 
fossiele brandstof is hiervan het honderdvoudige en correspondeert dus ruwweg 
met één eeuw fotosynthese-oogst. Aangezien de fossiele brandstof in werkeUjkheid 
afkomstig is van de plantengroei gedurende «en zeer lange periode (een paar hon
derd miljoen jaar) moet de conclusie zijn dat er in die periode slechts een heel 
kleine fractie (een paar miljoenste deel) van de oogst is gefossUiseerd. 

Voor Nederland zijn de mogeUjkheden van fotosynthese voor de energievoorzie
ning klein. Zou men bijvoorbeeld elektriciteitscentrales met een gezamenhjk vermo
gen van 1000 MWg continu wiUen stoken met hout van eigen bodem, dan kan men 
gemakkelijk nagaan dat daarvoor, met het fotosynthese-rendement van 1%, een bos 
ter grootte van 3000 km^ nodig is, dat dus voortdurend weer moet worden aan
geplant. Dit oppervlak correspondeert ongeveer met de totale hoeveelheid bos die 
Nederland bezh en met ca. 7,5% van het totale landoppervlak. Daarmee zou 1/6 
deel van het elektriciteitsverbruUc ofwel ca. 3% van het totale Nederlandse energie
verbruik zijn gedekt. 

Windenergie 
Deze - van de zon afgeleide - energievorm heeft in principe grote mogelijkheden: 
de totale hoeveelheid windenergie overtreft het mondiale energiegebruik met meer 
dan een factor 100. Voor die mogelijkheid van het benutten van windenergie ver
wijzen wij naar T.J. van Deijl, Natuurkundige Voordrachten, Nieuwe reeks 61, 
blz. 27. 

Golfenergie 
Dit is een soort geconcentreerde windenergie. Het beschikbare vermogen per strek
kende meter groot is. 50 kW/m aan de Engelse westkust.^ Met op het water drij
vende golfschoepen schijnt een rendement van 50% haalbaar. Om een elektrische cen
trale van 1000 MWg op golfenergie te laten draaien zou dus een keten van golf
schoepen ter lengte van 40 km nodig zijn. De toepassing hiervan lijkt beperkt tot 
enkele gebieden waar de golfslag voldoende hoog is. 

Temperatuurversehillen in oeeanen („OTEC") * 
ln tropische streken is de toplaag van het zeewater zeer warm, tot ca. 20°C. Op een 
diepte van enkele honderden meters is het water niet veel warmer dan 4°C, doordat 
de onderstroom afkomstig is van gesmolten poolijs etc. Tussen deze twee reservoirs 
kan men een warmtemachine laten draaien. WeUswaar is het rendement laag 
(^Carnot ~ ^ — ^ 9%) maar de beschikbare hoeveelheden water zijn zeer groot, 
zodat hier wellicht een energiebron met enige toekomst Hgt.̂  

3.4. Aardwarmte 
De geothermische energiestroom naar het aardoppervlak toe is voornameUjk het ge
volg van radio-aktief verval van een aantal isotopen van Thorium, Uranium en 
Kalium met zeer lange halveringstijd. De warmtestroomdichtheid is klein in vergeUj-

* Vgl. W. Griekspoor in Nat. Voordr. N.R. 59, blz. 127, 
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king met die van de zon aan het aardoppervlak: gemiddeld slechts 0,055 W/m^. 
Men kan dh zelf schttenderwijs bepalen door de betrekkelijk kleine temperatuurgra
diënt van gemiddeld 30°C/km ofwel 0,03 K/m te vermenigvuldigen met de lage 
warmtegeleidingscoëfficiënt van de aardkorst (gemiddeld ca. 2 W'm" ' ' K " ^ ) . De to
tale geothermische warmtestroom over het gehele aardoppervlak bedraagt 3 x 
10'^ W, ofwel driemaal het huidige wereldenergieverbruik (zie tabel IV) . Daarmee 
lijkt de geothermische energiestroom tezeer verdund over het aardoppervlak om 
ooh een belangrijke rol op wereldschaal te kunnen spelen. Plaatselijk echter kan 
aardwarmte zeer economisch worden gewonnen, met name op plaatsen waar heet 
water tot boven of vla^ onder het aardoppervlak wordt gestuwd, zoals in IJsland en 
bij Larderello, Italië. 

Naast deze permanente warmtestroom is er ook nog een hoeveelheid geothermische 
energie in de loop der jaren geaccumuleerd in de vorm van heet water, nl. ca. 0,4 x 

Tabel IV 

De natuurlijke energiestromen en hun potentieel. Het blijkt dat de zon daarvan 
99,97% voor haar rekening neemt in ahe mogelijke vormen, incl. wind, waterkracht 
enz. Ter vergeHjking is ook het huidige wereldenergieverbruik gegeven. 

x(10 '3 W) 

Zonne-energiestroom, (alle vormen) 
Geothermie (excl. uitputbare voorraden) 
Getijdenenergie 

Wereldenergieverbruikssnelheid 

10.000 
3 

0,3 

1 

Tabel V 

Ruwe vergelijking tussen verschihende mogelijkheden om in Nederland 1000 MW 
elektriciteh te produceren gemiddeld over het jaar. Deze 1000 MWg vertegenwoor
digt 1/6 van de totale elektrichehsproduktie, ofwel 1/6 x 20% ^ 3% van het totale 
Nederlandse energieverbruik. In die gevahen waarin de tussenstap warmte ^elek
triciteh nodig is, is het rendement daarvan op 1/3 gesteld. 

Kolencentrales 
Gasgestookte centrales 
Oliegestookte centrales 
1000 MW„ kerncentrale 

Windmolens 
Zonnecehen (15% rendement) 
Fotosynthese (1% rendement) 

3 x 10^ 
3 x 10^ 
2 x 10' 
1 X 10^ 
2 X 10' 
3 x IO"* 
1 x 10^ 

kg steenkool/jaar 
m^ gas/jaar 
1. olie/jaar 
kg uraanerts/jaar ofwel 
kg natuurlijk uranium/jaar ofwel 
kg verrijkte splijtstof/jaar waarvan 
kg uranium-235 

5000 windturbines, 50 m rotordiameter 
50 km^ landoppervlak (voor cehen zelf) 
3000 km^ landoppervlak (één provincie) 
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10^'J, ofwel iets meer dan het huidige wereldenergiegebruik van één jaar. De 
meeste toepassingen van geothermie zijn juist hierop gericht; dh zijn dus uhputbare 
bronnen en géén natuurlijke energiestromen in de strikte zin. Na een exploitatie-
periode van enkele tientaUen jaren wordt de onttrokken warmte slechts zeer lang
zaam weer aangevoerd ten gevolge van de lage warmtegeleidingscoëfficiënt van de 
bodem, zodat het ca. 10"* jaar zal duren voor de oorspronkeUjke temperatuur weer 
is bereikt. De vooruhzichten op economische winbaarheid van dh soort geother
mische energie in Nederland zijn nog onduidelijk. 

3.5. Getijdenenergie 
Het potentieel hiervan is nog een factor 10 kleiner dan dat van geothermie (zie tabel 
IV). Op sommige plekken echter vindt natuurlijke concentratie van deze energie
vorm plaats doordat trechtervormige inhammen in de kust het water bij opkomende 
vloed zeer hoog kunnen opstuwen, bijv. tot 10 m. Dit is het geval aan de monding 
van de Rance aan de kust van Bretagne, waar sinds 1966 een getij dencentrale van 
240 MW in bedrijf is. Een interessant punt hierbij is dat het rendabel kan zijn het 
water op het hoogtepunt van de vloed nog iets hoger op te pompen in het spaarbek
ken. Immers, elke kg water die bijv. 1 m. extra wordt opgepompt zal straks, bij eb, 
11 m vallen en dus energiewinst opleveren. 

Verdere toepassingen zijn vooriopig aUeen rendabel op plaatsen met een soortge
lijke kustvorm. Het trechtervormige Bristol Channel aan de Engelse westkust lijkt 
een goede kandidaat. Men moet luerbij bedenken dat de potentiële energie mgh van 
het water in een getijdenbekken toeneemt met het kwadraat van het verschü tussen 
eb en vloed, h, omdat immers ook de watermassa m evenredig is met h. 

4. Conclusie 
Indien men het terrein overziet moet men vaststeUen, dat aUe alternatieven hun be
zwaren hebben, door hun beperkte beschikbaarheid, hun beperkte toepassingsmoge
lijkheden of - in het geval van de natuurlijke energiebronnen - het grote ruimtebe
slag (vgl. tabel V). Dh laatste bezwaar zou welhcht kunnen worden verkleind door 
gebruik te maken van fotosynthese in de oceanen.'"' 

Bij het benutten van de natuurlijke energiestromen anders dan via de fotosynthese 
vormt bovendien de opslag van energie een probleem apart: Vraag en aanbod lopen 
dan immers zelden synchroon. Wanneer men diverse vormen van opslag met elkaar 
vergelijkt (zie tabel VI) blijkt pas goed, hoe onhandig aUeriei denkbare opslagme
chanismen zijn in vergelijking met olie. Dit speeh uheraard in versterkte mate voor 
mobiele toepassingen (Auto's, vhegtuigen) waar geschikter brandstoffen dan ben
zine of dieseloHe nauwelijks denkbaar zijn.** 

De conclusie lijkt dan ook te moeten zijn dat de wereldenergievoorziening in de 
komende decennia nog voor het overgrote deel afliankeUjk zal zijn van fossiele 
brandstoffen. Nadruk op een efficiënt energiegebruik is dus gewenst. De mogelijk
heden daartoe zijn groot: versclUhende studies hebben aangetoond" dat de huidige 
levensstandaard mogelijk is bij een aanzienlijk lager energiegebruik. Recente prak-
tijkcijfers uh de Verenigde Staten bevestigen dit: het energiegebruUc per eenheid 
van bruto nationaal produkt is daar sedert de eerste oUecrisis (1973) met ruim 20% 
gedaald (fig. 6). Voortgezette rendementsverbeteringen Ujken bovendien noodzake
lijk om, bij economische opleving, hernieuwde spanning op de oUemarkt te voor
komen. 

Kortom: Zuinig met energie is niet aUeen goed voor ons miUeu en aardig tegen
over de komende generaties, het is ook goed voor onze welvaart. Wie efficiënt 
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energiegebruik nastreeft heeft enig kwantitatief inzicht nodig in het dagehjks ener-
giegebeuren. Tabel VI I kan daarbij weUicht nuttig zijn. 

Tabel VI 

Vergelijking tussen de energiedichtheden van verschiUende opslagmechanismen, Het 
bUjkt dat alle genoemde systemen veruit inferieur zijn aan de energie dichtheid van 
olie. 

MJ/m^ 

Accu's 250 
Condensatoren 2 
Vhegwielen 400 
Opgepompt water (1000 m hoogteversclul) 10 
Verwarmd water (50°C temperatuurverhoging) 200 
Olie 40.000 

Tabel VII 

Globale waarden van de snelheid van het energieverbruik, in termen van watt (= joule 
per seconde) én in termen van m^ aardgas per uur. In plaats van m^ aardgas mag 
ook hter olie of benzine worden gelezen: deze drie ontlopen eUcaar weinig qua ener
gie-inhoud. De getaUen slaan op het totale energieverbruik; de verhezen bij omzet
ting naar elektrische of mechanische energie zijn dus meegerekend. 

verbruik in verbruik in m^ 
watt aardgas per uur 

Klok (3 watt elektrisch) 10 0,001 
Scheerapparaat; platenspeler (lOWg) 30 0,003 
Kleine waakvlam; kaars; volwassen mens 100 0,01 
CV. circulatiepomp (60 Wg) 200 0,02 
100 W gloeUamp; grote waakvlam 300 0,03 
Kleuren T.V. anno 1981 (200 Wg) 600 0,06 
Flinke pit van gasfornuis 2.000 0,2 
Broodrooster; 1000 Wg kookplaatje 3.000 0,3 
Keukengeiser 10.000 1 
Middelgrote C.V.-ketel 20.000 2 
Auto (100 km/u; 20 kW) 100.000 10 
Vol vliegtuig, per passagier (1000 km/h) 400.000 40 
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WEGEN NAAR EEN HORMONALE BESTRIJDING 
VAN INSEKTENPLAGEN 

door 

H. Schooneveld 

Inleiding 
Het zou er voor de toekomstige voedselvoorziening en gezondheidszorg slecht uit
zien indien we er niet in zouden slagen op een acceptabele manier met insekten te 
leren leven. We hebben de afgelopen 100 jaar geleerd dat het vrijwel onmogelijk is 
ongewenste insekten volledig te elimineren. Dh zou een intensief gebruik van insec
ticiden vergen en vaak schadelijke neveneffekten hebben op onschuldige organis
men, inclusief de mens. De huidige inzichten komen er op neer dat de aantallen 
plaaginsekten in onze gecultiveerde natuur met zorgvuldig gekozen middelen 
beneden het niveau worden gebracht dat als schadelijk wordt ervaren. Deze metho
den zijn er op gericht de heersende natuurlijke regulatiemechanismen zoveel moge
lijk in stand te houden. Het biologisch denken staat daarbij voorop. Bestrijdings-
methoden gebaseerd op uitgebreid biologisch onderzoek spelen daarbij een belang
rijke rol. Conventionele insecticiden kunnen niet volledig worden uhgebannen maar 
worden waar mogelijk ingepast in biologische bestrijdingsregimes. In dit geval 
spreken we van een geïntegreerde bestrijding van plagen. De onderzoekers die in 
Nederland aan de ontwikkeling van dit soort methoden werken, hebben hun werk 
onlangs gepubhceerd in een bundel opstellen (zie Minks en Gruys, 1980). Het is ook 
m zeer leesbare vorm samengevat in het boekje „Landbouw zonder spuh?" (Anony
mus, 1980). 

Tot de moderne methoden van insektenbestrijding behoren o.a. het gebruik van 
natuurlijke vijanden (parasieten, predatoren), of van ziekte-veroorzakende bacte
rieën. De hier te bespreken methode is de ,Jiormonale" bestrijding. Het betreft hier 
het gebruik van een groep natuurlijke en synthetische verbindingen die de groei en 
ontwikkeling van insekten verstoren en daarom worden aangeduid als „insekten-
groeiregulator" (IGR); de meeste daarvan hebben een uitgesproken juveniel hor
moon (JH) werking. In dit artikel zal ik enkele fysiologische uitgangspunten behan
delen en voorbeelden geven van succesvolle toepassingen van IGR's. Ook wordt 
gewezen op de beperkingen die ons worden opgelegd bij introductie in de praktijk 
van plaagbestrijding. 

Hormonale ontregeling van ontwikkeling 
Net als bij de hogere diersoorten worden tal van fysiologische processen in het 
msektenlichaam door hormonen gestuurd en op elkaar afgestemd. Dat begint al bij 
de verwerking van milieusignalen die de hersenen (Fig. 1) binnendringen en terecht-

Natuuikundige Voordrachten N.R. 62. Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor 
Natuurkunde Diligentia te's-Gravenhage op 5 maart 1984. 
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LEPTINOIARSA 

O F T H E H L A D 

Fig. 1. Afbeelding van een opengewerkte kop van de Coloradokever met daarin 
aangegeven de ogen (O), de hersenen (Hj en daarmee geassocieerde endocriene 
Mieren, de corpora cardiaca (CC) en corpora allata (CAj. Dit geheel wordt om
spoeld door de bloedvloeistof en ligt ingebed tussen o.a. spieren (S). 
(Wandplaat door M.P. van der Schelde). 

komen o.a. in de neurosecretorische centra (Fig. IA) . Dit zijn groepen zenuwcellen 
die een bijzondere plaats in de endocriene regulaties innemen: ze vertalen nerveuze 
informatie in afgifte van neurohormonen. Deze peptidehormonen kunnen binnen 
en buiten het zenuwstelsel een regulerende rol spelen. Sommige worden aan het 
bloed afgegeven, o.m. die welke de prothoracale kHeren aanzetten tot produktie van 
vervellingshormoon. Andere regelen de activiteh van de corpora ahata, klieren die 
het juveniel hormoon (JH) produceren. Het vervellingshormoon zorgt er voor dat de 
larven tijdens de groei regelmatig vervellen. Wanneer JH aanwezig is zorgt dh hor
moon er voor dat de dieren hun larvale toestand behouden; in het volwassen wijfje 
echter heeft JH de funktie van bevordering van ovariumontwikkeling. 

De hórmonale bestrijding richt zich op de ontregeling van het endocriene systeem 
of de daardoor hormonaal geregelde processen, liefst zó dat het insekt daardoor 
overlijdt, of ten minste van voortplanting wordt uhgesloten. Theoretisch komen 
daarvoor versclullende aangrijpingspunten in aanmerking; in Fig. IA zijn deze ge
nummerd. Ideaal zou zijn indien we de zaak op zo hoog mogehjk niveau kunnen 
ontregelen. Liefst bijvoorbeeld al bij de verwerking van de signalen die de hersenen 
van binnen en buiten het lichaam ontvangen en doorgeven aan lager in de hiërarchie 
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uitscheiding JHdoehrganen 

Fig. IA. Schematisch overzicht van endocriene interacties in een insekt Neuro-
endocriene centra in de hersenen beiiivloeden de corpora cardiaca en corpora allata 
en daardoor de afgifte aan het bloed van neurohormonen en juveniel hormoon. In 
de programmering van de ontwikkeling speelt vooral de epidermis een rol als doel-
orgaan voor JH en eedysteron. Voor betekenis van de nummers, zie tekst. 

geplaatste klieren (merk 5 en 6) met als gevolg een ongecontroleerde afgifte van 
hormoon aan het bloed. Dit lijkt niet binnenkort reahseerbaar en vergt nog veel 
fundamenteel onderzoek. 

Op verschillende wijzen is wel geprobeerd hormonale processen te beihvloeden 
door op hormonen gelijkende verbindingen toe te dienen die toch niet door het 
organisme worden geaccepteerd en op verschillende wijzen ontregelend kunnen 
werken: (a) op de biosynthese van hormonen m de klieren zelf (merk 1); (b) op 
hormoonafbraakprocessen (merk 2); en (c) op de organen waarvan de werking 
onder hormonale controle staat (merk 4). Afhankelijk van de plaats van werking 
zouden deze verbindingen zowel versterkte hormooneffecten als anti-hormooneffec
ten kunnen geven. Hoewel niet kan worden uitgesloten dat zulke effecten ten dele 
een rol spelen bij het succes van de later te noemen toepassingen van IGR, lijken er 
toch weinig praktische perspectieven te bestaan. 

Daarnaast zijn ook pogingen ondernomen om een verstoring van ontwikkehng te 
bereiken door vervellingshormoon via het voedsel toe te dienen aan insekten die 
voorkomen in o.a. voedselvoorraden, zoals klanders, meehorren, meelmotten, 
kakkerlakken etc. Het effect is dat de hormoon titer in het bloed permanent ver-
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IPS bcsirijding van sommige u\5ektenp!agcn kan thans gabruik vwrdm 
gemoaktvon insckten-groe i - iegulotoreni lGRl-vannatu<jr l i jk juveniel 

hormoon (JHl a f g e l e i d e stoffen. Indien toegediend oanontwikkelings-

stadia waarm geen endogeen JH aanwezig mag zijn.verstoort I G R d e h o r -

moof i txüons endaorcbor hetverveil ingspfocesdatvdgi Dêrgettjke gevoeli

ge s tadia z i j n i n d e figuur met rode afbuigende pijlen aangegeven 

Dieren bereiken de voortplantingsfose mei en/of de eieren z i jn steriet. 

Na verioop van tijd sterft de betiandelde populatie uit. 

Fig. 2 Ontwikkelingsgang van een insekt met daarin aangegeven de stadia die ge
voelig zijn voor toegediende IGR; abnormale vervellingen zijn het gevolg 

hoogd wordt (merk 3) met ongeordende opeenhopingen van verveUingen als gevolg. 
Voor sommige soorten werkt dit redehjk goed, maar aangezien dergelijke stoffen 
kostbaar zijn en het hier bovendien steroiden betreft die niet met zekerheid on---
schadelijk zijn voor de mens bestaat er huiver dit principe op grote schaal toe te 
passen. 

De rest van dit artikel gaat over experimenten die de hormonale bestrijding wat 
dichter bij verwezenlijking brengen. Het betreft steeds manipulaties waarbij de juve
niel hormoontiter wordt verhoogd. 

Het is zó dat de JH-ther in het bloed tijdens de groei sterke schommeHngen 
doormaakt. Al naar gelang de ontwikkelingsfase moet JH aan- dan wel afwezig zijn. 
De noodzakelijke afwezigheid is voor ons van groot belang omdat we juist in die 
fase JH kunnen toedienen met de meeste kans op hormonale ontwikkelingsstorin
gen. Deze redenering blijkt te kloppen. In Fig. 2 is aangegeven, dat de ontwikke
lingsgang twee „gevoelige" fasen kent, te weten in het eistadium en in het laatste 
larvale stadium. In beide zijn de insekten te bestrijden, maar toch blijkt de laatste 
fase het meeste houvast te bieden voor de bestrijding van uheenlopende plagen. 
Onderstaande voorbeelden handelen daarover. Wanneer IGR wordt toegediend 
tijdens de eerste helft van het laatste larvale stadium nemen we waar, dat de eerst
volgende vervelling geen pop of imago oplevert maar een superlarve of een creatuur 
dat naast pupale of adulte kenmerken nog duidehjk larvale trekken heeft, al naar 
gelang de dosis IGR. Wanneer IGR in de tweede helft van het laatste larvale stadium 
wordt toegediend ontstaan schijnbaar normale poppen of aduhen, maar het zal in 
vele gevaUen blijken dat het voortplantingsvermogen van zuUce dieren ernstig is ge
reduceerd. Fig. 4-7 geven enkele voorbeelden van externe effecten op verschillende 
insekten; bij de evaluatie van bestrijdingseffecten kunnen die als graadmeter worden 
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gehanteerd. Inwendige effecten zijn uiteraard veel moeilijker vast te stellen. Voorts 
dient te worden benadrukt dat de effecten bij verschillende soorten sterk uheen 
kunnen lopen. 

In tegenstelling tot deze „juvenihserende" eigenschappen van IGR kennen we ook 
verbindingen die het tegengestelde bewerksteUigen: de normale JH-produktie wordt 
gestopt, waardoor juist voortijdig images ontstaan. 

Bestrijding met natuurlijke groeiregulatoren en anti-hormonen 
Het enthousiasme waarmee het idee van een hormonale bestrijding in de jaren zestig 
werd verwelkomd, werd ingegeven door de ontdekking van de „papierfactor" 
(WiUiams, 1967). In sommige coniferen komt deze factor (het juvabione, zie Fig. 3) 
voor en wordt over de wereld verspreid via krantenpapier en tissues. Wantsen be
horend tot de famüie der Pyrrhocoridae die daar overheen lopen, vertonen bij de 
metamorfose een interessant fenomeen: ze vormen extra larvenstadia, zoals ook 
met JH kan worden bereikt. Kennelijk wordt het juvabione via de poten door het 
Uchaam opgenomen. Bestrijding van deze wants met het goedkope juvabione leek 
nu voor de hand te Uggen. Toch kwam het nooit tot toepassing wegens de te geringe 
veldstabihteh van de stof in bijv. katoenplantages, waar de wantsen een plaag 
kunnen vormen. Het juvabione regende van de planten en ontleedde onder invloed 
van Ucht, waardoor het te kort werkzaam bleef. Het feh dat een stof wel werkzaam 
kan zijn maar niet op de goede manier in het veld gebruikt kan worden was een 
goede waarschuwing voor de vele praktijkstudies met andere stoffen die volgden. 

In de loop der jaren zijn duizenden plantesoorten geëxtraheerd en onderzocht 
op hormonaal actieve verbindingen. Daarbij zijn vele mteressante stoffen aange
troffen, sommige identiek aan - of met de werking van - het vervellingshormoon, 
andere met JH-werking. We zullen er enkele van noemen omdat ze getuigen van een 
langdurige speurtocht naar bruikbare „secundaire" plantenstoffen die - indien niet 
zelf bruUcbaar als bestrijdingsmiddel - misschien na chemische modificatie wel 
bruUcbaar gemaakt kunnen worden. 

Per slot van rekening hebben zeer vele planten zich in de wassende stroom insek
ten in het verleden weten staande te houden, o.m. door het steeds weer vormen van 
verbindingen die, zo niet giftig, dan toch onacceptabel zijn voor insekten. Waarom 
zouden we die stoffen niet voor onze doeleinden opsporen? 

Eén zo'n stof, die bovendien wel wat geUjkt op het JH is het juvocimene (Fig. 3). 
In de plant Ocimum basilicum komt het in twee vormen voor. De plant was al lang 
hl gebruUc als smaak- en reukmiddel en de insecticide- en bactericidewerking van 
zijn extracten waren bekend. Mogelijk heeft de plant ook een methode gevonden 
om zich d.m.v. juoocimene tegen insekten te beschermen aangezien de stof in zeer 
lage dosering (10 picogram = IQ-'^ gram) in staat is de ontwikkeling van wantsen
larven te verstoren. De stof is daarmee 1000 maal zo actief als het natuurlijke JH, 
WeUce soorten insekten de plant om deze reden werkelijk mijden is mij niet bekend. 

Een tweede secundaire plantenstof is precocene (Fig. 3). Deze stof komt ook in 
twee vormen voor, o.a. m de plant Ageratum houstonianum (Bowers, 1982). Insek
ten die van deze plant eten, zoals treksprinkhanen wanneer ze geen keus hebben, 
ondergaan een spectaculaire voortijdige metamorfose. Veel soorten doen dat ook na 
uitwendige bedruppeling met precocene of wanneer ze over een behandeld opper
vlak lopen; alleen holometabole insekten zijn doorgaans ongevoelig. Met de trek
sprinkhanen hebben we veel ervaring opgedaan en aangetoond dat de corpora aUata 
het primaire doelwit zijn voor precocene. Deze kUeren houden op te functioneren 
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METHOPRENE 

EPOFENONANE 

FENOXYCARB 

Fig. 3. Chemische verbindingen die zijn onderzocht op bruikbaarheid als IGR. 1, 
JH in insekten (JH I: Ri = R^ = -CH^ • JH IR = CH3, R2 = ^HJHIH: R^ = 
R ^ = ̂ H); 2-4, Natuurlijke verbindingen; 5-7, Synthetische IGR. 

binnen een termijn van uren na toediening van de stof. Microscopisch onderzoek 
leerde dat de kliercellen sterven, elkaar loslaten en vervolgens door bloedcellen 
worden gefagocyteerd en afgevoerd (Schooneveld, 1979). Het gevolg is dat zulke 
dieren zich niet harmonisch verder kunnen ontwikkelen. De zichtbare effecten 
hangen af van het ontwikkehngsstadium waarin het dier aan precocene wordt bloot
gesteld. Behandeling van eieren of jonge larven leidt tot het ontstaan van miniatuur-
aduhen. Zowel de kleur als de groei van de vleugels doen meer denken aan aduhen 
dan aan larven (Fig. 7). Ook kan het gedrag een maturatie doormaken; zo is waar
genomen dat mmiatuur-mannetjes reeds (onsuccesvolle!) paringspogingen onder
namen. De inwendige organen zijn sterk in ontwikkeling achtergebleven. Dh laatste 
is overigens ook het geval bij behandeling van jonge wijfjes; ten gevolge van het 
JH-gebrek kunnen de eieren niet tot ontwikkeling komen. 

De hoeveelheid precocene die nodig is om deze effecten te verkrijgen varieert van 
enkele microgrammen tot milUgrammen. Deze ligt enige orden van grootte hoger 
dan die bij gebruik van insecticiden; precocene is daarom te duur om in het veld toe 
te passen, nog los van andere redenen. Zoals gezegd zijn veel soorten ongevoelig 
voor precocene. Wanneer de oorzaak hiervoor wordt opgespoord bestaat er mogelijk 
ook kans dat rationeler te werk gegaan kan worden bij het ontwerpen van verbin
dingen die misschien wél de gewenste activiteit vertonen en in lagere concentraties. 

Bestrijding met synthetische groeiregidatoren 
In het laboratorium voor Entomologie te Wageningen is o.a. veel onderzoek besteed 
aan de hormonale bestrijding van diverse bladrollers, schadelijke soorten vlinders in 
de fruitteelt. Eén van de talrijkste, Adoxophyes orana, is in een geïntegreerde 
bestrijding niet moeilijk te onderdrukken. We zien dan echter dat andere soorten 
naar voren komen, mogelijk doordat de natuurlijke vijanden daarvan (bijv. sluip
wespen) tevens worden uitgeroeid. Omdat deze complexe plaagsituatie om aherna
tieve bestrijdingsmethoden vraagt, werden de mogelijkheden van IGR onderzocht. 
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Een handicap is dat de bladroUers een verborgen levensv/ijze hebben; de larven 
spinnen zich in tussen bladeren of tussen blad en jonge vrucht. Ze veroorzaken 
vraatschade aan de appel. 

In laboratoriumonderzoek leerden we de verschijnselen van hormonale ontregelin
gen onderscheiden en werden de condities beschreven waaronder de sterkste effec
ten konden worden opgewekt (Schooneveld, 1980). De effecten op eieren bleken 
verwaarloosbaar. Behandeling van larven leverde 6e-stadiumlarven, of poppen met 
meer of mmder uhgesproken larvale kenmerken als een groene kleur van het integu
ment, resten van schijnpoten op het achterlijf, kleinere vleugels, verkorting van 
monddelen en antennen, etc. (Fig. 4, 5). Behandelingen later in het laatste larvale 
stadium leverden poppen zonder zichtbare IGR-effecten, maar de latere vlinders 
kwamen óf niet uh de pop, óf hadden minder ontwikkelde vleugels en geslachts
organen. Voortplanting van deze dieren moet worden uitgesloten, ook omdat we 
aanwijzingen hadden dat zelfs „normale" mannetjes na IGR-behandeling veel 
mmder in staat waren de vrouwelijke lokstof (feromoon) waar te nemen. 

Om een plaag in het veld volledig te bestrijden moet ieder individu in zijn ge
voelige fase met IGR in contact komen. Bovendien moeten hefst meer soorten 
rupsen worden bestreden. Een enkele IGR-bespuiting in het veld zou slechts ten 
dele helpen, omdat de ontwikkehng van bladroUerlarven nooit geheel synchroon 
verloopt en de dieren dus op verschillende tijdstippen in de gevoelige fase belanden. 
Bi) bespuitmg van appelbomen kan op de takken en blad wehswaar een lGR-dep5t 
worden -aangebracht maar de oppervlakte-concentratie aan IGR neemt toch af 
gedeeltelijk door afspoelen en chemische instabihteit, maar ook zeker door fysische 
verdunning ten gevolge van het snel toenemende bladoppervlak in het voorjaar. 
Voor de vruchtbladroller is een bespuhing rond-de bloei van de bomen het meest 
effectief: de larven zijn dan het best gesynchroniseerd na hun overwintering en 
staan vlak voor hun gevoelige fase. Andere bladrollersoorten zijn dan nog niet zo ver 
en om die te treffen zijn één of twee extra bespuitingen wenselijk, met een interval 
van twee weken (de Reede et al., 1984). 

Een belangrijke conditie is ook dat geen schadehjke effecten op nuttige insekten 
optreden, zoals honingbijen en natuurlijke vijanden van plaaginsekten (o.a. sluip
wespen). De thans gebruikte middelen, epofenonane en fenoxycarb, voldoen aan 
deze eis. Ze zijn voortgekomen uh een combinatie van chemische research en biolo
gische testprocedures op vele soorten insekten (Dorn et al., 1981). De aanbevolen 
dosWing van de laatste stof (150 g/ha) benadert die van conventionele insecticiden 
en de prijs ervan vormt voor de teler vermoedelijk geen bezwaar. 

We zijn dan ook van mening dat we ons biologisch ,4iuiswerk" gemaakt hebben. 
Of de methode in de praktijk zal worden overgenomen hangt af van een aantal 
randvoorwaarden, zoals in het laatste hoofdstuk wordt mteengezet. Intussen is 
fenoxycarb in 1984 in Nederiand en Zwhseriand geregistreerd voor bestrijding van 
bladrollers. In 1985 wordt het ook in andere landen geïntroduceerd. 

De effecten van IGR op sociale insekten kunnen van bijzondere betekenis 
worden. Het is namelijk gebleken dat JH niet alleen een rol speeh bij de vormgeving 
van het zich ontwikkelende insekt maar ook bij het sociale gedrag zoals dat uit
voerig is bestudeerd bij honingbijen, mieren en termieten. Zo blijkt een hoge JH-
concentratie in honingbijlarven aanleiding te vormen tot het ontwikkelen van 
koninginnekenmerken, een lage concentratie tot werksterkenmerken; de normale 
kastedifferenriatie wordt gestoord. Dh vergt oplettendheid bij gebruik van IGR in 
boomgaarden wanneer daar juist bijen aanwezig zijn voor bestuivingsdoeleinden. 
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Bij onze proeven hebben we daar steeds rel<:ening mee gehouden. Door keuze van 
IGR en spuitconcentratie is aangetoond dat schade aan bijenvolken zo niet afwezig, 
dan toch te tolereren is. 

Anderzijds kan de verstormg van de kastedifferentiatie juist gewenst zijn, bijv. bij 
hinderlijke mieren en termietensoorten. Deze zijn zo moeilijk op normale wijze te 
bestrijden omdat men wel de zichtbare en mobiele adulten kan doden (giftig lokaas 
wordt overigens zeer snel vermeden!) maar moeüijk de individuen m het verborgen 
nest. Het is nu mogelijk gebleken zowel methoprene als fenoxycarb in de vorm van 
attractieve balts aan de kolonie aan te bieden. De fouragerende adulten merken het 
niet, maar brengen het „vergiftigde" voedsel het nest binnen waar de ontwikkeling 
van het broed wordt verstoord. Het effect is pas op een termijn van weken tot 
maanden te merken maar succes is gegarandeerd. Goede resuhaten zijn zo behaald 
met de uhroeiing van o.a. de faraomier en van de red imported fire ant in de V.S. 
Zowel methoprene als fenoxycarb worden in de V.S. voor dat doel verkocht. 

De laatste verbindingen worden verder nog voor uheenlopende doeleinden ge
bruikt, doorgaans na combinatie met additieven die de verwerkbaarheid en stabili
teit in het biotoop verbeteren. Voorbeelden van insekten die met methoprene kun
nen worden bestreden (in verschiUende formuleringen en onder diverse handels
namen) zijn ontleend aan Staal (1982): 
- muggen; bespuiting van periodiek onderlopende gebieden langs rivieren met SR 

(slow release)-formuleringen; 
- stalvliegen: IGR wordt met het veevoer of blokken likzout vermengd, doorloopt 

het darmkanaal van het rund en verlaat het dier onveranderd, komt in de mest; 
maden van stalvliegen die zich uit de hier op afgezette eieren ontwikkelen zullen 
niet metamorfoseren. 

- plagen in voedselvoorraden en andere opslagprodukten: door mengen met de 
voorraden; 

- witte vUeg op kasteelten; 
- bladluizen op kamerplanten; 
- mineervliegen in groenten en snijbloemen; 
- hondevlo; impregnatie van halsband, door besprenkeling van voordeurmat in 

huizen. 
Een interessante toepassing is gevonden in de zijdeteeh in China en Japan. Door 

behandeling van laatste-stadium-larven van de commerciële zijderups, Bombyx 
mori, met methroprene wordt de verpopping uitgesteld. De larven krijgen extra tijd 
om moerbei te vreten, worden veel groter dan normaal en spinnen tenslotte extra 
grote cocons. De opbrengst aan ruwe zijde kan zo tot 25% toenemen, een zeer 
profijtelijke zaak. 

Fig. 4-7. Voorbeelden van IGR effecten. 4, Poppen van de vruchtbladroller, de 
rechter met restanten van larvale schijnpoten en verkorte vleugelaanleg. 5, Reuzen-
laiye {6e stadium; (boven)), ontstaan na IGR behandeling van 5e-stadium-larve 
(midden) waaruit normaliter een pop (onder) ontstaat. 6, Pop-achtige Colorado
kevers, ontstaan na IGR-behandeling van larven. 7, Sprinkhaan; boven, een normale 
treksprinkhaan; onder, een miniatuur imago, ontstaan door precocene-behandeling 
van een 4e-stadium-larve, waarna een voortijdige metamorfose volgt. 
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Is de toekomst aan de hormonale bestrijding? 
In bovengenoemde voorbeelden van praktische toepassingen van IGR's vah op dat 
toch betrekkelijk weinig insekten van landbouwkundig belang zijn genoemd. Gezien 
het feh dat intussen duizenden verbindingen met JH-activheh zijn gesynthetiseerd 
en getest, moeten we concluderen dat de „oogst" aan bruikbare stoffen toch gering 
is. Daarbij hebben enkele negatieve aspecten van IGR een rol gespeeld. Laten we de 
specifieke voor- en nadelen van IGR eens op een rij zetten. 

De voordelen van IGR zijn: 
1. Hun grote mate van selectivheh; verschillende IGR's hebben hun optimale wer¬

king op verschillende soorten; met name kunnen zo nuttige of onschadelijke 
soorten worden gespaard. 

2. IGR's bieden een aUernatief bestrijdingsmiddel in geval van ernstige resistentie 
tegen conventionele insecticiden; kruisresistentie is uhzondering; het optreden 
van resistentie tegen IGR is echter in sommige gevallen al gebleken, met name bij 
vliegen en muggen. •• • + 

3. Milieu-vriendelijkheid; IGR's zijn uhsluhend actief op insekten, ze zijn met 
toxisch op hogere dieren en hopen zich niet op in het miheu. 

De nadelen van IGR zijn: 
1. Slechts weinig soorten plaaginsekten van mondiaal belang zijn gevoelig voor IGR 

onder veld- of praktijkomstandigheden. 
2 In alle gevallen duurt de gevoeUge periode vandelaiven maar kort, bespuhmgen 

' dienen zorgvuldig getimed te worden en periodiek herhaald wegens de beperkte 
veldstabihteh van diverse IGR's. 

3. De genoemde selectiviteh van IGR's veroorzaakt hoge ontwikkelmgs- en marke-
tingskosten omdat voor uheenlopende plaagshuaties gedetailleerde richtlijnen 
moeten worden uitgewerkt. 

4. Er is geen knock-down effect en oogstschade kan nog even doorgaan zolang de 
letale vervelUng niet heeft plaatsgevonden. 

5. Op de boer of teler zal meer dan voorheen een beroep op zijn creativheh moeten 
worden gedaan en op zijn belangstelhng voor deze wijze van bestrijding. 

We moeten enerzijds dus constateren dat het biologisch denken heeft geleid tot 
reële toepassingen van natuurwetenschappelijk onderzoek op het gebied van hor
monale bestrijdingsmiddelen, maar anderzijds dat insekten zelf de grenzen van toe
passing dicteren. In sommige plaagshuaties zijn IGR's wel degelijk bruikbaar maar 
wordt voor het gemak teruggegrepen op conventionele insecticiden of op pyre-
throiüen krachtig werkende en selectieve bestrijdingsmiddelen die van het natuur-
hjke pyrethrine zijn afgeleid. Ongetwijfeld zullen voor de huidige IGR's verdere 
toepassingen worden gevonden en zullen nog andere IGR's worden ontwikkeld. We 
zien het thans echter niet gebeuren dat IGR's op korte termijn de conventionele 
insecticiden op ruime schaal zullen verdringen; daarvoor zijn de beperkingen nog te 
groot. Het bl i j f t daarom zaak, in het fysiologische onderzoek te blijven zoeken naar 
andere principes van verstoring van hormonale regelmechanismen, liefst zo dat alle 
ontwikkelmgsstadia doelwh vormen. Het bedrijfsleven gaat dan ook al meer aan
dacht besteden aan de rol en chemische aard van hormonen met meer basaal-fysio-
logische werking: de neuropeptiden. Dh werk staat m.b.t. de insekten nog in zijn 
kinderschoenen. De tijd zal leren of hieruh een nieuwe generatie van IGR's voort-

"^"S^andicap die we bij insektenbestrijding hebben is dat er zo veel verschillende 
soorten en plaagshuaties zijn. Zoals werd uiteen gezet door Djerassi et al (1974) 
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verkeert het onderzoek om die reden in het nadeel vergeleken met bijv. het onder
zoek in de medische sector dat zich tot de mens en hoogstens 2 of 3 hogere 
diersoorten beperkt. De entomologen moeten hun kennis voor ieder insekt weer van 
een laag niveau uh opbouwen. Ook kunnen overheidsbemoeienissen toepassingen en 
toelatingen in de weg staan, bijv. door IGR's over één kam te scheren met schade
hjke insecticiden en geheel volgens de regels absurd hoge toelatingseisen te stellen. 
Naarmate de bestrijdingsproblemen met conventionele msecticiden ernstiger 
worden zal de druk tot voortgezet onderzoek naar alternatieve methoden voor 
chemische bestrijding zeker toenemen. We zullen er later hopelijk over kunnen 
rapporteren. 
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KORAALRIFONDERZOEK 

door 

G.J. Boekschoten 

Een rif - wat is dat? Langs onze waddenkust worden gevaarhjke zandbanken als zo
danig benoemd; in Zuid-Afrika zijn uh het landschap omhoogstekende kwartsgan
gen onder die naam gebracht. Maar meestal wordt onder rif een door organismen 
opgebouwde onderzeese kalkheuvel verstaan, die stevig genoeg is om golven en zee
stromen te weerstaan. 

De geschiedenis van de riffen in deze laatste, meest gangbare betekenis, is bijna zo 
oud als die van de organismen welke op de zeebodem leven. Toch zijn er duideUjke 
aanwijzingen dat het lange tijd heeft geduurd, voordat zich dierlijk leven op de zee
bodem vestigde. Wij vinden het vanzelfsprekend dat de zeebodem dicht bevolkt is, 
en zijn geneigd om de vrijlevende organismen in zee als ondergeschikt te beschou
wen. Maar zonhcht en zuurstof zijn royaal beschikbaar in de bovenste tientallen 
meters van de oceanen; wat daar leeft loopt niet het risico onder zand bedolven te 
worden, of op rotsen kapotgeschuurd. Zo zien we, dat pas betrekkeUjk laat in de 
aardgeschiedenis, chca 530 miljoen jaar geleden, zich echte riffen hebben gevormd 
in ondiep water langs een kust. Die riffen bestonden voornameUjk uh een uhgestor-
ven type kalkspons, de archaeocyathiden. In de Sierra Morena, bij Cordoba, zijn 
zuUce riffen bewaard gebleven. De archaeocyathiden vertonen reeds drie belangrijke 
kenmerken van riforganismen: 

- ongeslachtehjke deling tot kolonies (het is moeilijk voor vrijzwemmende larven 
zich op vaste ondergrond in de golfzone te vestigen) 

- een stevig inwendig skelet (geen schadelijke vervormingen door de woeUgheid 
van het water) 

- een stevige verankering van het skelet aan het harde substraat (het organisme 
wordt niet gemakkeUjk van zijn ankers geslagen). 

Vormmg van rifachtige structuren op zachte ondergrond in zee vindt veel minder 
vaak plaats dan op harde ondergrond. Op zachte ondergrond kost de verankering 
veel moeite, en dreigt steeds het gevaar van onderslibben. Met wat goede wÜ kunnen 
we in oesterbanken en mosselbanken rifachtige structuren zien. Een belangrijk 
aspect hierbij is, dat de harde buitenkant van het skelet een heel gesclukte vestigings
plaats vormt voor de larven van de volgende generatie rifbouwers. 

Riffen komen we geregeld tegen in lagen ondiep water uh de opeenvolgende pe
rioden van de aardgeschiedenis. Fossiele riffen op het eiland Gotland werden bestu
deerd door Dr. Stel, riffen in Spanje door Dr. Reijers. Dat zijn nog steeds zeer an
tieke voorkomens, respectievelijk 420 en 375 miljoen jaar geleden gevormd. In zui
delijk België treffen we riffen aan, even oud als de Spaanse. Deze worden in de na
bijheid van Couvin op grote schaal ontgonnen. RifkaUcsteen is ahijd zeer zuiver; klei 

Natuurkundige Voordracliten, N.R. 62. Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij 
voor Natuurkimde Diligentia te 's-Gravenhage op 19 maart 1984. 
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of kiezelzand komt er praktisch niet in voor. Rifkalksteen mist gelaagdheid, omdat 
deze kalksteen ontstaat door de chaotische opeenstapeling van de talloze skeletten 
van rifvormende dieren. Onder bepaalde omstandigheden wordt de kaUcsteen mas
sief, en is dan geschikt om te worden verzaagd tot zogenaamd marmer. Breuksteen 
wordt zeer veel in de kalkbranderijen gebruikt. Onder andere omstandigheden bhjft 
de oorspronkehjke porosheh van het rifgesteente bewaard. Zulke riffen vormen een 
bijzonder goed reservoirgesteente voor aardolie. Het onderzoek aan fossiele riffen 
door geologen dient dan ook niet aUeen een economisch doel, maar ook een prak
tisch doel: het opsporen van aardoHe. Naar schatting een kwart van ahe aardolie is 
afkomstig uit fossiele riffen! 

Van het midden van de Trias-periode af (200 mÜjoen jaar geleden) spelen de kora
len de hoofdrol in riffen. Ze konden dat gaan doen, doordat een aantal andere 
belangrijke rifvormers (met name de tabulate sponzen) 225 miljoen jaar geleden 
uhstierven. Zij hebben zich vermoedelijk uit dieren ontwÜckeld die u zich kunt 
voorstellen als in kolonies vertakte zeeanemonen. Een zeer belangrijk aspect was bij 
deze ontwückehng de vorming van het onontbeerlijke harde skelet; een even belang
rijk aspect was de ontwückeHng van de symbiose met kleine algjes, de zoöxanthellen. 
Deze algjes nemen het door de spijsvertering in het koraaldier ontstane koolzuurgas 
op, zoals ahe groene planten dat doen met behulp van het zonlicht. De afscheiding 
van een kalkskelet wordt daarmee voor het koraaldier veel gemakkelijker gemaakt. 
Aan koraalskeletten kunnen dan ook onder een microscoop heel kleine streepjes 
worden gezien: elk streepje is het laagje iheuwe kalk, overdag afgezet door het ko
raaldiertje. Sommige koraalriffen liggen in gebieden met een natte moeson, waarbij 
het water wat troebeler en het woUcendek wat dichter is gedurende enkele maan
den Zaag je koraaUcolonies uh zo'n rif door, dan vmd je er jaarringen in. 
De koralen zijn door deze symbiose bijzonder succesvolle rifvormers geworden. A l 
in het begin van hun bestaan bouwden zij bijvoorbeeld het Dolomietengebergte op 
ln ons eigen land herkennen we m de kalksteen van Maastricht, het zogenaamde tuf-
krijt de puinmantel van een rifzone die zelf niet bewaard is gebleven, maar ter 
hoogte van Visé in België kan hebben gelegen. Rondom elk rif vinden we zo'n man
tel van puin, het riftalus. Deels ontstaat deze doordat de golfslag dode koraaUsolo-
nies kapot rammeh, maar een veel groter aandeel wordt geleverd door de bioërosie: 
borende sponzen, knagende zeeëgels en vissen. 

In de periode tijdens weUce de kalksteen van Maastricht werd afgezet (circa 60 
miljoen jaar geleden) bestonden er geen poolijskappen; het klimaat was warmer. 
Bovendien bestond de landengte van Panama nog niet, en golfde er een grote 
oceaan de Tethys genaamd, tussen noordelijk Eurazië en Afrüca enerzijds, het 
Arabisch schiereÜand en India anderzijds. Vrije mtwisseUng van diersoorten was 
mogelijk en er groeiden nog tot chca twintig miljoen jaar geleden langs mmstens een 
derde van de kusten koraalriffen. 

De tegenwoordige toestand is anders. De westkusten van AfrÜca, Europa en de 
beide AmerUca's zijn te koud voor koraalrifgroei door koude waterstrommgen. Het 
areaal waarover riffen voorkomen, vah in twee gebieden uheen: het Indo-pacifisch 
gebied, veruh het grootste en soortenrijkste; en het Westatlantische gebied. Dh laat
ste wordt door de invloed van de geweldige hoeveelheden zand en modder die de 
Orinoco en de Amazone langs de noordkust van zuidelijk Amerika brengen, nog 
meer onderscheiden in de Brazihaanse regio (Recife betekent rif!) en de Caraibische 
regio. Toch wordt nog steeds een kwart van de kusten van onze aarde door koraal
rif omzoomd. Aan de vroegere toestand herinneren nog veel fossiele riffen, zoals 
bet rif nn het eÜand Porto Santo voor de westkust van Afrüca. Dh rif is bewaard ge-
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bleven doordat er een lavastroom overheen is gevloeid, waardoor het r if als kaUc-
steenlens voor later verval is beschermd. In tegenstelling tot de riffen vóór het eind 
van het Paleozoi'cum, 225 miljoen jaar geleden, welke uh het moeilijk oplosbare 
calciet-mineraal zijn opgebouwd, bestaan de latere riffen in grote meerderheid uh 
het aragoniet-mineraal dat gemakkelijk oplost. Niet zelden zien we dan ook koralen 
die uhsluhend als negatief zijn bewaard. Zelfs de gangen van boorschelpen worden 
ons dan keurig als afgietsels overgeleverd. 

Een rif blijft dus meestal bewaard doordat het begraven wordt. Een uhzondering 
wordt gevormd door de riffen die in het ijstijdvak ontstonden. Synchroon met de 
aangroei en afsmelting van het ijs daalde en rees de zeespiegel, en dat veel sneller 
dan in de meer normale tijden van de aardgeschiedenis, waarin helemaal geen pool
ijs aanwezig was. Deze waterbewegingen hebben de ontwikkeling van dusgenaamde 
hard grounds bevorderd: keiharde verkittingen van het bovenste gedeelte van het 
onderzeese rifplatform. De jonge riffen werden door deze hard grounds aan de 
bovenzijde door een kuras beschermd zo hard als beton. En daarom zien we langs 
de kustlijn van bijvoorbeeld de Rode Zee en van Cura9ao een reeks vlakke terras
sen, waarbij elke trede een rifvormingsfase representeert. 

In het rifgesteente zien we verschillende rifbouwers aanwezig; de meestal slecht 
bewaarde, uh aragoniet bestaande koralen en de uhstekend bewaarde, wit afsteken
de, kalkroodwieren. 

Bestudering van levend rif leert ons hoe het versteende rif is ontstaan; maar er zijn 
veel meer belangrijke aspecten. Het rif is de veelvormigste en rijkste levensgemeen
schap in zee. Het rif is de voornaamste proteihenbron van een aanzienHjk deel van 
de bevolking in de tropen. Verstandig rifbeheer leidt ertoe dat deze voedselvoorraad 
zich vernieuwt en niet wordt leeggeplunderd. Op Cura9ao bijvoorbeeld is door Dr. 
NageUcerke onlangs een studie verricht over een van de belangrijke consumptievis-
sen, waardoor een verantwoord visserijbeleid mogelijk is geworden. Hoe het ook zij: 
het zal altijd nodig zijn hier en daar strikte reservaten in te stellen waar de natuur 
ongestoord zijn gang kan gaan. Dat blijft nodig, want we kennen het rif nog lang 
niet goed genoeg. Bij een studie van de visfauna van het rifreservaat op de noord
westzijde van het eÜand Bah bleek aan Dr. Polunin dat er 120 vissensoorten voor
kwamen, waarvan er 10 geheel nieuw voor de wetenschap waren. Zelfs nieuwe 
soorten rifvormende koralen worden nog ontdekt. In de bij Ujung Pandang (Makas
sar) gelegen Spermonde-archipel ontdekten Dr. Maya Best en Dr. MoU een aantal 
nieuwe soorten koraal die in de loop van 1984 zuhen worden beschreven. Men de-
denke, dat het hier om weliswaar minder algemene vormen gaat maar toch een grote 
kolonievormende rifbouwende koralen, niet om onopvallende kleine diertjes 

De mogelijkheden om levende riffen te bestuderen zijn wel reusachtig vooruhge-
gaan. Vroeger was de onderzoeker aangewezen op datgene wat bij laagwater boven
op het rif te verzamelen viel, en hetgeen zich van het rif liet ophalen met dreggen 
Oude collecties zijn altijd heel compleet voor wat betreft de bovenste meters van 
het rif Uh diepere gedeelten kon door helmduiken na verloop van tijd wel het een 
en ander worden verzameld en geobserveerd. Maar vergeleken bij het in de 2e 
wereldooriog ontwikkelde scuba-duiksysteem is helmduiken hoogst omslachüg en 
moeihjk inzetbaar. De duUctechniek gaat zeer snel vooruh (zie het in 1983 uhge-
geven rapport van de Royal Society, Diving & Life at high pressures). Het diepte
record staat nu op 620 meter, en dat is veel dieper dan de benedengrens van de ko
raalsoorten weUce in symbiose met algjes koraalriffen opbouwen. Deze leven in het 
algemeen met dieper dan circa honderd meter, en dan moet het zeewater wel heel 
helder zijn. Riffen van koraal zónder algjes kunnen veel 
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gordel van Lophelia-iiffen, op diepten tussen 200 en 600 meter langs de Noorse 
kust. In elk geval zijn deze riffen quantitatief onbelangrijk vergeleken met de rif
gordels in het ondiepe water, zoals het grote Barrièrerif (eigenhjk een composiet 
van duizenden riffen) dat chca 2000 km lang is en een oppervlak van 200,000 km^ 
beslaat. 

Overdag hebben de meeste koralen hun poliepen ingetrokken: 's nachts spreiden 
ze hun tentakels uh om daarmee allerlei planktonische diertjes te vangen. Veelal 
zijn koraaldieren bruingekleurd, door de algjes die in hun weefsel leven. Koralen die 
door een of andere oorzaak in een duister gedeelte van het rif terecht komen ver
bleken, en groeien veel mmder snel. Overigens kan de kleur van het koraal ook nog
al wisselen binnen een soort, Stylophora bijvoorbeeld kan bleekbruin, geel, rose of 
purper gekleurd weefsel hebben. Aangezien de systematische indehng van de kora
len gebaseerd is op hun dode skelet en niet op hun levende weefsel, schept het her
kennen van de verschillende soorten onder water een extra probleem. 

Riffen bestaan zelden uh koralen alleen: er groeien andere rifvormers tussen zoals 
de (pas in de zeventiger jaren herontdekte) koraalsponzen en de bryozoa of mos
diertjes, Kalkroodwieren omkorsten de onderkanten van koraallcolonies, en verstevi
gen de samenhang van het bouwwerk door de losse brokken te cementeren. Hoorn
achtige skeletten hebben de zeewaaiers of gorgonen, neteldieren die een visnetach
tige vangwijze hebben ontwikkeld en in het bijzonder daar te vinden zijn waar veel 
waterbeweging plaatsvindt. 

In het Indopacifische rif vinden we ook de merkwaardige doopvontschelp Tridacna, 
een verre verwant van onze Nederlandse kokkel. Dh dier leeft in symbiose met de
zelfde wiertjes als we in de rifbouwende koralen aantreffen. Tridacna wordt door de 
Japanners graag gegeten en is een van de bedreigde diersoorten op het rif. Enige 
jaren geleden heeft men kunnen zien hoe een koralenvretende zeester, Acanthaster, 
grote rifgebieden vernielde. Er is toen ook aan menselijk ingrijpen als oorzaak van 
deze plaag gedacht, maar het is gebleken, dat onder schaars voorkomende omstan
digheden zich veel meer AcanthasterAaxven dan normaal tot volwassenenheid kun
nen ontwikkelen en dan grote vernielingen aanrichten. Dergelijke plagen moeten tot 
de zeldzame, doch normale gebeurtenissen op het rif worden gerekend. 

Het bestand aan vastzhtende riforganismen wordt bestudeerd via de transecten-
methode, waarbij langs een ketting alle planten en dieren nauwkeurig worden opge
nomen. Dat is natuurlijk niet mogehjk voor de vissen die als confetti om de koraal-
hoofden heenwarrelen. Vis bedwelmen met rotenon was tot voor kort de enige 
mogelijkheid om wat quantitatieve gegevens te verkrijgen. 

Thans hebben we de mogelijkheid van onderwaterkleurentelevisie. De door de 
monhor opgenomen beelden kunnen aan de hand van een videotape naderhand 
worden geanalyseerd. Een zodanig toestel is dit jaar ook aan boord van de Tyro, 
het schip waarmee de Snellius Il-expeditie zal worden gevaren. In die expeditie naar 
de Indonesische wateren vormt het rifonderzoek één van de vijf thema's. Nederland 
heeft een belangrijke bijdrage geleverd tot het rifonderzoek sinds in 1899 de Siboga-
expeditie uhvoer. Nederland is nog steeds een land van waaruh rifonderzoek plaats
vindt. Dat dh voor de hand ligt, daar de zee ons al eeuwenlang werk geeft, moge uh 
het voorgaande blijken. 



GENETISCHE MANIPULATIE IN DE NATUUR: 
MOGELIJKHEDEN TOT GEBRUIK DOOR DE MENS 

door 

R.A. Schilperoort 

De genetische informatiestroom 
Om te zorgen, dat een gewas goed kan groeien, worden in de landbouw vaak 
onkruidbestrijdingsmiddelen gebruikt. Al geruime tijd zh men echter met het pro
bleem, dat bestaande herbiciden soms nadelig zijn voor het gewas datje beschermen 
wht. Daarom zou het prettig zijn als we aan gewassen een eigenschap zouden 
kunnen toevoegen waardoor ze geen schade oplopen van herbiciden. We zullen 
daartoe moeten binnendringen in het genetische informatiesysteem van planten. " 

In iedere cel van een hoger organisme bevinden zich DNA-moleculen, samen
gepakt in chromosomen waarin alle informatie is opgeslagen of gecodeerd die er
voor zorgt, dat het organisme zijn kenmerkende eigenschappen ontwikkeh en be
houdt. Een DNA-molecuul bestaat uh twee ketens die in een helixstructuur met 
elkaar verbonden zijn. Hoe wordt nu die code tot expressie gebracht? Daartoe 
wordt hij eerst eenduidig overgeschreven in een zelfde code, maar nu in een RNA-
molecuul, dat als boodschapper fungeert. Vervolgens dient het RNA-molecuul als 
matrijs voor de synthese van een eiwitmolecuul. Het zijn de eiwhmoleculen die de 
eigenschappen van een organisme bepalen. 

Men onderscheidt in DNA vier organische basen, weergegeven door de letters G, 
T, C en A, (in RNA zijn dh G, U, C en A), die in verschihende volgorde „woorden"' 
van drie letters vormen, waarmee zmnen zijn samengesteld (genen), die elk de 
informatie vertegenwoordigen voor één eigenschap, dus één eiwit, van het orga
nisme. Tevens zorgen de letters ervoor, dat de ketens bij elkaar blijven. De vaste 
vertaalregels van DNA naar RNA luiden 

DNA C A T G 

RNA , G U A C 

R.N.A. bestaat altijd slechts uit één keten, die steeds complementah is aan dat deel 
van het DNA-molecuul waarvan het is overgeschreven. 

Een eiwh is opgebouwd uit verschillende aminozuren, waarvan de volgorde be
paald is door die der drieletterwoorden (codons) in het RNA. Bij elk van de twintig 
ammozuren die in een cel beschikbaar zijn, behoren één of meer specifieke codons. 
De specifieke volgorde der aminozuren geeft een eigen karakter aan het eiwit, dat 
daardoor een eigen functie kan uitoefenen die aan het organisme een bepaalde 
eigenschap verleent. 

Natuurkundige Voordrachten N.R, 62. Lezing, gehouden voor de Koninklijke Maatschappij 
voor Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 13 december 1982. 
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Recombinant-DNA 
De recombinant-DNA-techniek behelst het recombineren van de genen in een DNA-
molecuul. Met behulp van restrictie-enzymen zijn we in staat in een reageerbuis 
bepaalde onderdelen van een DNA-molecuul van elkaar los te maken, één of meer 
genen van een ander organisme aan de losse stukken toe te voegen en vervolgens de 
DNA-delen weer samen te voegen met het vreemde gen (of genen) op een bepaalde 
plaats in de keten. Dh gerecombineerde DNA wordt daarna weer in het oorspronke
hjke organisme teruggebracht (DNA-transformatie). 

Elk soort restrictie-enzym, geisoleerd uh microörganismen, herkent een voor dat 
enzym specifieke volgorde van letters (basen) in het DNA, waar het vervolgens een 
knip in geeft. Elk enzym herkent dus zijn „eigen" sequentie van 4 tot 6 basen in het 
DNA en knipt altijd op dezelfde manier in eenzelfde soort DNA. 

Plasmiden ., 
In bacteriën zijn vaak circulaire DNA-moleculen (plasmiden) aanwezig, die zij rustig 
kwijt kunnen raken zonder daar direct last van te hebben. Op die plasmiden zitten 
dikwijls genen die de bacterie bestand doen zijn tegen antibiotica. Zonder zo'n gen 
overleeft hij de toevoeging van een antibioticum niet. Aangezien zulke gen-dragende 
plasmiden gemakkelijk op andere bacteriën kunnen worden overgedragen, zijn veel 
ziekteverwekkende bacteriën resistent geworden. 

Omdat plasmiden zich zelfstandig in een bacterie kunnen handhaven, gebruiken 
we vooral de kleine typen als vector, d.w.z. als drager van een gedefinieerd stukje 
DNA dat we in een bacterie wülen inbouwen om hem een door ons gewenste 
eigenschap te geven, Het plasmide kan zich vermenigvuldigen of repliceren, waarna 
identieke copieën zich over het nageslacht verdelen nadat de bacterie zich gedeeld 
heeft. Een wülekeurig stuk DNA heeft meestal niet de specifieke base-volgorde (re-
phcator), die nodig is om te kunnen vermenigvuldigen. Een vectorplasmide moet 
bovendien voor één of meer restrictie-enzymen een unieke volgorde van basen 
bezhten, waar het kan worden opengeknipt, We mengen nu de op één plaats open
geknipte vector met een stukje DNA dat we in de vector wihen opnemen. Ver
volgens voegen we een enzym toe, dat de einden van de DNA's met elkaar verbindt. 
Zo kunnen er weer gesloten DNA-moleculen ontstaan die de vector én het vreemde 
DNA bevatten. Slechts een paar op de müjoen bacteriën zullen het recombinant-
DNA opnemen. Het gaat erom zulke transformanten eruh te vissen, We zorgen er 
daarom voor, dat het vectorplasmide het gen bevat dat resistentie tegen antibiotica 
biedt. De verzameling bacteriën, waarvan enkele recombinant-DNA bezitten, wordt 
uhgespreid over een agar-voedingsbodem waaraan een antibioticum is toegevoegd. 
Door dh laatste overleven uhsluhend de getransformeerde bacteriën. De zo geselec
teerde bacteriën kunnen functioneren als fabriek van het nieuwe gen of van het 
daarmee corresponderende eiwh ten behoeve van verder onderzoek of toepassing. 
Flinke opbrengsten aan eiwh of vreemd gen kunnen in korte tijd worden verkregen, 
omdat bacteriën snel delen. 

Genetische manipulatie van planten 
Plantencellen delen niet snel. Daarom worden bij voorbereidende recombinantwerk
zaamheden ahijd bacteriën gebruikt, maar dan moet wel de vector zowel in planten
cellen als ook in bacteriën kunnen rephceren. Het vector-DNA moet daartoe ook 
over een replicator voor de plant beschikken, of base-volgorden bevatten waardoor 
het vreemde DNA wordt ingebouwd in een chromosoom. Bovendien moet de vector 
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nog een kenmerk (marker) dragen, dat het mogelijk maakt de getransformeerde 
plantencellen te scheiden van de overige. Als vector zouden eventueel virussen die 
DNA in hun genetisch materiaal hebben en zich autonoom rephceren in plantencel
len, gebruikt kunnen worden. Het gebruik van DNA-virussen voor dh doel is echter 
nog niet gelukt. 

Het Ti-plasmide 
ln de grondbacterie Agi-obacterium tumefaciens is een Ti-plasmide aanwezig, dat 
tumoren induceert op tweezaadlobbige planten. De daardoor veroorzaakte Crown 
gaU vormt reeds geruime tijd een goed model voor het bestuderen van ongelimi
teerde celgroei en voor differentiatie. 
Na infectie van een wond op de plant gaat de bacterie zich aUereerst aan de wand 
van de plantencel hechten; hij treedt nooh zelf de cel binnen, maar leeft wel voort 
in de tumor die zich gaat ontwikkelen. De bacterie beschikt over chromosomaal 
DNA waarop de genen voor vhale functies gelegen zijn, naast het tumorinducerende 
plasmide. Nu blijkt, dat de bacterie een bepaald deel van het Ti-plasmide aan de 
plantencel overdraagt, waarna dh Transferred-DNA (T-DNA) wordt ingebouwd in 
een chromosoom. 

In de celkern komt het T-DNA via RNA's tot expressie in eiwhten. Dh is eigenlijk 
heel merkwaardig, aangezien de opbouw van genen in chromosomen van euka-
ryoten (cellen met een kern) geheel anders is dan in het DNA van bacteriën die geen 
kern bevatten (prokaryoten). Dit heeft ook consequenties voor de wijze waarop 
genen in eukaryoten en prokaryoten tot expressie komen. Grofweg kunnen we 
stellen, dat door de aanwezige verschillen, genen uit bacteriën niet zomaar tot 
expressie komen in eukaryotische cellen en omgekeerd. Gebleken is, dat T-DNA 
kenmerken heeft die meer eukaryotisch dan prokaryotisch zijn, ondanks het feit, 
dat het uit een bacterie komt. 

Eén van de eiwitten die T-DNA via RNA doet ontstaan, is een enzym dat in de cel 
zorgt voor een ophoping van opines, die nooit in gezonde planten voorkomen. Op 
het Ti-plasmide zhten, buiten het T-DNA, ook nog genen die de bacterie de eigen
schap geven opines af te breken en de afbraakprodukten als koolstof- en stikstof
bron te gebruiken. De plantencel gebruikt opines niet voor zichzelf. Agrobacteria, 
die zelf buhen de plant blijven, manipuleren dus de plant zodanig, dat deze hen van 
voedsel voorziet en hun een onderkomen verschaft in de vorm van een tumor. 
Bovendien blijken de opines de paring of conjugatie tussen agrobacteriën onderling 
en met andere bacteriesoorten te bevorderen. Het Ti-plasmide kan zo ook van nut 
zijn voor nieuwe gastheren. 

Verder is bewezen, dat op het Ti-plasmide genen zitten die de plant aanzetten tot 
de produktie van de plantenhormonen auxine en oytokinine. Deze fytohormonen 
vervullen een sleutelfunctie bij het sturen van differentiatie. Als we een stuk stengel 
van een normale plant in de weefselkweek brengen, krijgen we, bij een bepaalde 
hoeveelheid en verhouding aan auxine en cytokinine in het kweekmedium, alleen 
maar ongedifferentieerde groei die sterk lijkt op die van een tumor. Tumorcellen 
hebben echter geen fytohormonen voor hun groei nodig. Dit wijst erop, dat voor 
het inbouwen van T-DNA vermoedelijk een storing optreedt in het fytohormoon-
metabolisme. 

Het normale weefsel op de kweek gaat alleen wortels ontwikkelen en geen scheu
ten als we de concentratie van auxine verhogen ten opzichte van die van cytokinine. 
Verhoging van de cytokinineconcentratie doet juist alleen scheuten en geen wortels 



158 

ontstaan. Als we de scheuten van het weefsel afsnijden kunnen we ze vervolgens 
spontaan wortels laten vormen, of dh stimuleren door de scheuten in een oplossing 
met auxine te plaatsen. Met die twee chemische verbindingen zijn we dus in staat 
het differentiatiepatroon van plantencellen volledig te beihvloeden, zodat we uh 
plantencellen weer planten kunnen genereren. 

Protoplasten 
De noodzakelijke selectie na DNA-transformatie is aheen goed uhvoerbaar met losse 
plantencellen. Daarom lost men van een blad de celwanden op met enzymen en 
plaatst men de vrijkomende protoplasten in een geschikt medium, alsof het bacte
riën waren. Het ontbreken van de celwanden maakt de protoplasten dooriatend 
voor DNA, waardoor de weg tot DNA-transformatie open staat. Sedert het isoleren 
van protoplasten binnen ons bereik is gekomen, trachten we uit gemanipuleerde 
cellen weer planten te regenereren. Dat zou kunnen leiden tot plantenveredeling. 
Voor veel plantensoorten is dat inderdaad mogelijk, maar voor granen gaat het nog 
maar moeizaam. 

Een hoopje plantencellen (callus) dat uh één protoplast is ontstaan, zetten we op 
een aparte kweekplaat. Omdat elk van de caUi uit één cel is ontstaan, hebben we zo 
vele klonen verkregen uh één plant. We zetten die klonen aan tot scheutvorming 
met behulp van fytohormonen en maken zo een heleboel identieke plantjes. Ge
durende de weefselkweek doen zich echter, met een lage frequentie, mutaties in het 
plantengenoom voor. Hierdoor ontstaat (wat we noemen) een klonale variatie, die 
soms kan worden gebruikt voor plantenveredeling. Maar bij langdurige weefsel
kweek kunnen er zoveel mutaties optreden, dat de cellen hun vermogen om te 
regenereren tot planten verliezen. 

De werking van T-DNA-Oneogenen 
Bij gebruik van het Ti-plasmide van Agrobacterium tumefaciens als vector om 
plantencellen genetisch te manipuleren moeten de eigenschappen van het plasmide 
nader worden bekeken. Dh zeer grote plasmide kan men, funcrioneel gezien, in 
twee helften verdelen. Op de ene helft zit een replicator en bevinden zich ook de 
opines-afbrekende genen. Verwijdering van dit gedeehe ontneemt aan de andere 
helft niet het vermogen om tumoren te induceren. Alleen deze andere helft, waarop 
onder meer het T-gebied en een Vir(ulentie)-gebied, is dus belangrijk voor de viru
lentie. Het T-gebied en het Vir-gebied zijn in de bacterie ook fysisch van elkaar te 
scheiden zonder dat hierdoor het tumorinducerend vermogen verloren gaat. Op dit 
gegeven is het later te bespreken binaire vectorsysteem gebaseerd. 

Een bacteriële vector is meestal klein en codeert voor 5 a 10 eiwitten. Daar is bij 
recombinant-DNA-proeven goed mee te werken. Het Ti-plasmide is echter zo groot, 
dat het wel voor 200 eiwhten codeert. Verkleining ervan, zoals in het binaire 
vectorsysteem is bewerkstelligd, is daarom van grote praktische betekenis. 

Nu blijken er op het T-DNA oncogenen te zitten, die - de naam zegt het al -
verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van tumoren. Zoals eerder werd opgemerkt, 
blijken de T-DNA-oncogenen te maken te hebben met auxine- en cytokininepro-
duktie. Hierdoor zijn deze oncogenen, via de genoemde fytohormonen, ver
antwoordelijk voor de ongehmheerde groei van de cellen. Om toch uh gemanipu
leerde plantencellen weer planten te regenereren, moeten we de activheit van de 
oncogenen zien kwijt te raken, zonder het inbouwen van T-DNA in de plantencellen 
te hinderen. 
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Ti-plasmide als plantenvector 
Er zijn verschillende manieren om het T-DNA m de plant te krijgen. Ze zijn alle 
gebaseerd op het gebruik van protoplasten. Men kan óf protoplasten met geisoleerd 
Ti-plasmide-DNA incuberen (DNA-transformatie), óf protoplasten gedurende een 
beperkte periode kweken in samenleving met de bacterie die het Ti-plasmide bevat 
(cocultivatiemethode). Door selectie op van fytohormonen onafhankelijke groei, 
d.w.z. gebruik makend van de activheh van de oncogenen, krijgen we in beide 
gevallen weefsels waarin T-DNA aanwezig is. 

Als we de bacterie gebruiken, wordt het T-DNA onbeschadigd in het plantenge
noom ingebouwd, terwijl bij gebruik van Ti-plasmide-DNA het T-DNA vaak in 
brokstukken, dus wél beschadigd, wordt opgenomen. Het lijkt daarom beter^l^ra-
bacterium zelf te gebruiken als een soort micro-injector om DNA binnen plantencel
len te brengen. Bovendien is de transformatiefrequentie via de bacterie zeer hoog: 
10% getransformeerde cellen is geen uitzondering! 
Zelfs met de bacterie worden niet alle T-DNA-moleculen onbeschadigd ingebouwd 
en ontstaan er soms transformanten die spontaan scheuten vormen, maar nooit 
wortels. Enten van die scheuten op een gezonde plant leidt wél tot het ontwikkelen 
van die scheuten tot een volwassen plant. Bestuiving met stuifmeel van normale 
planten geeft dan een nageslacht waarin nog steeds hetzelfde stuk T-DNA blijkt te 
zitten, dat dus overerfbaar is. Door de beschadiging van het T-DNA zijn de genen 
voor auxineproduktie geheel of gedeehelijk verdwenen. Doordat het cytokinine-gen 
nog actief aanwezig is, gaan de cellen spontaan reageren tot scheuten, evenals nor
male cellen dat doen als veel meer cytokinine dan auxine wordt toegediend. De 
hoge cytokinine-activiteh in de „tumorscheuten" maakt echter, dat deze niet wülen 
wortelen. 

Het binaire vectorsysteem 
We hebben gezien, dat het Ti-plasmide zelf te groot is om er op efficiënte wijze 
recombinant-DNA-werkzaamheden mee uh te voeren. Daarom plaatsen we het T-ge
bied en het Vir-gebied op twee afzonderlijke plasmiden; die gebieden zijn immers 
scheidbaar zonder schade aan overdracht en inbouw van T-DNA in plantencellen. 
Het plasmide met het T-gebied is betrekkelijk klein, zodat het mmder lastig is om 
vreemde, gewenste genen in dh T-gebied in te bouwen en vervolgens over te brengen 
m het plantengenoom met hulp van Agrobacterium. Het gemanipuleerde T-DNA-
plasmide moet daartoe aüeen in Agrobacterium worden samengebracht met het 
andere plasmide, dat het Vir-gebied draagt. Het T-DNA-plasmide, de eigenlijke plan
tenvector, en het Vir-plasmide of helper-plasmide vormen gezamenlijk het binaire 
vectorsysteem. 

Voor het toepassen van dh systeem ten behoeve van plantenveredeling is het 
noodzakelijk het T-gebied te ontdoen van de oncogenen, die immers een ordelijke 
regeneratie in de weg staan. We moeten ons dan eerst afvragen of de oncogenen 
misschien betrokken zijn bij overdracht en inbouw van T-DNA in plantencellen. Dh 
blijkt niet het geval te zijn. Voorlopig lijkt het erop, dat slechts twee kleine gebied
jes ter weerszijden van het T-DNA (de bordersequentie) wezenlijk van belang zijn. 
Het is mogelijk gebleken via het binaire vectorsysteem willekeurig gekozen genen in 
plantencellen in te bouwen door in de plantenvector deze genen tussen alleen de 
bordersequenties te plaatsen. Aangezien de oncogenen verwijderd zijn, kan voor het 
verkrijgen van transformanten uiteraard niet meer gebruik gemaakt worden van 
selectie op van fytohormonen onafhankelijke groei. Om dh te ondervangen wordt 
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tussen de bordersequenties ook een marker-gen geplaatst voor selectie, bijvoorbeeld 
een gen voor antibioticum-resistentie. 

Op grond van de beschreven mogelijkheden mogen we vaststellen, dat het natuur
lijke Ti-plasmidesysteem ons een heel eind op weg heeft geholpen naar de gene
tische manipulatie van planten met behulp van de recombinant-DNA-techniek. Maar 
het zal zeker nog tientallen jaren duren eer deze nieuwe genetische technologie op 
ruime schaal kan worden toegepast bij de veredeling van planten. 

Met dank aan Dr. W.P.J. Lignac vooi de hulp bij liet overbrengen van de op de band opgenomen 
tekst in publiceerbare vorm. 


