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de grote voorraad aan thermodynamisch 
stabiele sedimentgesteenten (carbonaten) 
in de bodem. Als het zou lukken om deze 
reactie met de juiste katalysator binnen 
enkele uren op voldoende grote schaal te 
laten plaatsvinden – en daar ligt de groot-
ste uitdaging – dan geeft deze minerale 
vastlegging een veilige en permanente 
opslag van CO2. En als de vrijkomende 
energie van deze exotherme reactie nuttig 
gebruikt kan worden – nog zo’n uitdaging 
– dan kan het de benodigde energie bij 
het afvangen wellicht deels compense-
ren, zodat het hele proces van afvan-
gen en opslaan minder energie kost. | 
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pas rond 2015 beschikbaar voor praktijk-
toepassing in nieuwe centrales.

Voor de opslag in de bodem zijn er ver-
schillende mogelijkheden: in lege gas- en 
olievelden (opslagcapaciteit 930 gigaton 
CO2 wereldwijd), in niet te ontginnen 
kolenlagen (30 Gt CO2) en vooral in 
diepe zoutwaterlagen of ‘aquifiers’ (1000 
- 10.000 Gt CO2). Met de huidige wereld-
wijde CO2-emissie van 7,2 Gt koolstof per 
jaar (omgerekend ruim 26 Gt CO2 per 
jaar) duurt het nog wel even voordat deze 
opslag vol zal zitten. Het Noorse olie- en 
gasbedrijf Statoil heeft al sinds 1996 erva-
ring opgedaan met het Sleipner-project, 
waarbij jaarlijks 800 kiloton CO2 in een 
zoutwaterlaag onder de Noordzee wordt 
opgeslagen. Een belangrijke eis aan een 
goede opslagruimte is dat de CO2 er niet 
uit kan lekken. Daarom hebben regio’s 
met stabiele rotsformaties en zonder veel 
aardbevingen de voorkeur.

minerale oPslag

Het afvangen en opslaan van CO2 
heeft zo zijn voor- en nadelen. Naast 

uiteraard de mogelijkheid om grote emis-
siereducties tot stand te brengen, geeft 
het ons tijd om een duurzame energie-
infrastructuur zonder fossiele brandstof-
fen te ontwikkelen. Daar staat tegenover 

dat de technologie zelf energie kost, en 
dat we de latere generaties opzadelen 
met opgeslagen CO2 dat mogelijk weer 
in de atmosfeer terugkomt. Deze nade-
len gelden niet of minder voor minerale 
vastlegging: een chemische manier van 
opslag door het CO2 te laten reageren met 
bodemmineralen als calciumsilicaten en 
magnesiumsilicaten tot calcium- of mag-
nesiumcarbonaat. Dit is in feite hetzelfde 
proces als het verweren van gesteente 
dat – na het ontstaan van de aarde – mil-
joenen jaren lang plaatsvond. Met als 
uiteindelijk resultaat het CO2-gehalte in 
de atmosfeer zoals we dat kennen, en 

De noodzakelijke calcium- en magnesium-
mineralen kunnen wereldwijd gedolven 

worden, waardoor transport over grote afstan-
den niet nodig is. Twee veelvoorkomende mag-
nesiumsilicaten zijn serpentijn en olivijn, die 
met CO2 reageren tot magnesiumcarbonaat, 
siliciumoxide en water volgens: 

mg3si2o5(oh)4 + 3Co2 → 3mgCo3 + 2sio2 + 2h2o 
(serpentijn)

mg2sio4 + 2Co2 → 2mgCo3 + sio2
(olivijn)

Het potentieel van minerale CO2-opslag is 
groot genoeg om alle toekomstige CO2-emis-
sies van fossiele energiebronnen op te slaan. |
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Wereldwijde verdeling magnesiumhoudend 
gesteente (Los Alamos National Laboratory).

hoE kunnEn WE vErmindErEn?

energiebesparing, zowel bij opwekking als verbruik 
Energiebesparing in woningen en gebouwen is de maatregel met wereld-
wijd de grootste mogelijkheid tot CO2-reductie en de laagste kosten. Dit is 
deels een technische oplossing – bijvoorbeeld betere isolatie, efficiëntere 
verwarming en elektrische apparaten – maar vraagt ook een gedragsveran-
dering bij mensen. In de industrie kunnen emissieverminderingen worden 
gerealiseerd door vervanging van oude installaties, procesoptimalisatie of 
warmtekrachtkoppeling.

omschakelen naar brandstoffen met lagere C/H-verhouding
Aardgas (C/H ~ 0,25) heeft met ongeveer 15 kg koolstof per gigajoule 
(15 kg C per GJ) de laagste CO2-emissie per eenheid geleverde energie. 
Aardolie (C/H ~ 0,6) en steenkool (C/H ~ 1,4) geven een hogere  
CO2-uitstoot. Daarnaast kan aardgas in het algemeen met een hoger 
rendement worden omgezet dan steenkool. Overschakeling op aardgas is 
kostentechnisch vooral interessant wanneer het gas in de nabijheid van de 
energiecentrale voorradig is.

meer gebruik van kernenergie
Kernsplitsing is een bestaande techniek voor energie-opwekking met  
minder CO2-uitstoot per eenheid geleverde energie dan gasgestookte cen-
trales. Aandachtspunten zijn de uitputtelijke voorraad te delven uranium, 
en maatschappelijke discussies over veiligheid van de reactor en opslag 
van nucleair afval op de lange termijn. Later deze eeuw is kernfusie wel-
licht een optie, als de nodige technische hobbels genomen zijn.

Gebruik van duurzame energiebronnen
De energie van zon, wind, waterstromen, biomassa of aardwarmte kan, 
afhankelijk van de plaats op aarde, de energie uit fossiele brandstoffen 
goed vervangen, met aanmerkelijk minder CO2-uitstoot. Bijvoorbeeld ten 
behoeve van elektriciteitsopwekking, vervoer en verwarming. Grootschalige 
vervanging van energie uit fossiele brandstoffen door deze duurzame 
bronnen zal naar verwachting niet binnen enkele tientallen jaren plaats-
vinden.

opslag van Co2 in de biosfeer 
Bomen, planten, en bovenste bodemlaag spelen een belangrijke rol bij de 
koolstofkringloop van de aarde door CO2 uit de atmosfeer te halen en als 
plantaardig materiaal vast te leggen. Door meer bomen en planten te laten 
groeien, via bos- en landbouw, neemt de onttrekking van CO2 aan de atmos-
feer toe. Het tegengestelde dus van ontbossing. Dit is een tijdelijke oplossing 
– voor enkele tientallen tot honderden jaren – omdat het vastgelegde koolstof 
uiteindelijk weer in de koolstofkringloop zal worden afgebroken.

Co2 afvangen en opslaan 
CO2 dat bij elektriciteitscentrales en (verbrandings)processen in de groot-
schalige industrie vrijkomt, kan worden afgevangen en naar een ‘laatste 
rustplaats’ worden getransporteerd, diep in de bodem, om emissie naar 
de atmosfeer te voorkomen.




