
Chemische 
Feitelijkheden

Wat begon als een kermisattractie, groeide uit tot 
een serieus narcosemiddel om patiënten mee 
te verdoven en pijn mee te bestrijden: lachgas, 

distikstofoxide, een klein molecuul waarvan onderzoekers 
steeds meer effecten ontdekken. Het werkt op de lachspie-
ren, het brengt mens en dier onder narcose en het helpt om 
slagroom te spuiten. Maar helaas valt er volgens klimaat-
deskundigen weinig te lachen als het om distikstofoxide 
gaat. Het draagt bij aan de opwarming van de aarde en 
het schaadt de ozonlaag. Lachgas is als broeikasgas zelfs 
ongeveer driehonderd keer sterker dan koolstofdioxide. Veel 
wetenschappers zijn geïnteresseerd in het gas. Ze onderzoe-
ken methoden om concentraties van het gas in de lucht te 

meten, en ze zoeken naar oplossingen die ervoor zorgen dat 
het effect van distikstofmono-oxide op het milieu binnen de 
perken blijft.

In deze Chemische Feitelijkheid
• De Context: Wat is lachgas, wanneer is het ontdekt, hoe 

werkt het precies en waar wordt het voor gebruikt?
• De Basis: Is lachgas wel zo onschuldig, wat zijn de 

effecten op ons klimaat en de ozonlaag?
• De Diepte: Hoe kan het dat de landbouw een van de 

grootste bronnen van lachgas is, hoe wordt het gemeten, 
hoe kan de uitstoot van lachgas worden beperkt?  |

Een veelzijdig molecuul

LaChgasLaChgas
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De Context experimentele geschiedenis

De Basis hoog in de klimaattop

De Diepte in de stikstofkringloop
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al ruim tweehonderd jaar experimenteren mensen met lachgas. het 
verdooft de pijn bij vervelende medische ingrepen en kan zorgen voor een 

aangenaam gevoel. het kleine distikstofmolecuul blijft boeien.
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Lachgas is de bijnaam van distikstof-
mono-oxide (N2O), een kleurloos, 
zoetig gas dat vooral bekend is gewor-

den als narcosemiddel (anestheticum). 
Het bestaat uit twee stikstofatomen en een 
zuurstofatoom die met meerdere chemi-
sche bindingen aan elkaar verbonden zijn:  
 
 N≡N+-O- ↔ N-=N+=O

Inmiddels is het ook (weer) populair als 
genotmiddel. Op het internet staan tal-
loze tips en aanwijzingen om aan lachgas 
te komen en het te gebruiken. Ballonnen 
gevuld met lachgas waren tot voor kort 
voor enkele euro’s illegaal te koop op 
houseparty’s. Door een strengere controle 
op de verkoop van grote gasflessen lach-
gas aan particulieren is daar een einde 
aan gemaakt. Het recreatieve gebruik is 
wel de aanleiding voor de vrolijke naam 
van het gas. Het begon allemaal op de 
kermis, waar het begin 1800 opdook als 

genotmiddel, tot grote hilariteit van de 
gebruikers en het toekijkende publiek. 

Kermisattractie

Lachgas is ontdekt door de Engelse 
chemicus en filosoof John Priestley. 

Hij experimenteerde veel met gassen 
en ontdekte ook zuurstof (O2), koolstof-
mono-oxide (CO), koolstofdioxide (CO2), 
ammoniak (NH3) en zwaveldioxide 

(SO2). In 1793 lukte het hem om voor 
het eerst lachgas te maken door het ver-
hitten van ammoniumnitraat (NH4NO3) 
met water en een beetje ijzervijlsel: 
 

Fe NH4NO3 → N2O + 2 H2O

Zijn collega-scheikundige Humphry Davy 
was ook geïnteresseerd in gassen, vooral 
in het effect dat ze hebben op de mens. 
Zoals veel natuurwetenschappers in die 
tijd, experimenteerde hij veel met zichzelf 
als proefpersoon. Hij ademde het lachgas 
in en kwam in een roes. Hij voelde zich 
vrolijk en een tikje dronken. Davy deelde 
zijn ervaringen met collega’s en het gas 
raakte in trek bij dichters, schilders en 
andere kunstenaars. Niet lang daarna 
werd het een attractie op kermissen en 
feesten. 

In 1844 zag de Amerikaanse tandarts 
Horace Wells tijdens een show van pro-
fessor Colton, een rondtrekkende lector 
in de chemie, hoe één van de lachgas-
gebruikers zijn been ernstig bezeerde. 
Aanvankelijk leek die niets te voelen 
van zijn verwonding, totdat het lach-
gas was uitgewerkt. De tandarts testte 
daarop het gas als verdovingsmiddel bij 
het trekken van zijn eigen kies. Het 
experiment slaagde, maar het lukte hem 
niet om anderen van de werking te over-
tuigen. Wells bleef proeven doen, ook 
met andere verdovende middelen zoals 
ether (CH3CH2OCH2CH3) en chloro-
form (CHCl3). Maar erkenning voor zijn 
ontdekking kreeg hij niet. Enkele jaren 
later pleegde hij zelfmoord, flink onder 
invloed van chloroform. Het was uitein-
delijk professor Colton die ervoor zorgde 
dat lachgas een gangbaar verdovingsmid-
del werd in tandartspraktijken.

experimentele
 geschiedenis

Distikstofmono-oxide een molecuul met vele 
gezichten.

Lachgas mengt goed met vettige producten 
zoals room en is daarom geschikt als drijfgas 

voor slagroom. het gas wordt onder hoge druk (8 
bar) in een gasflesje geperst. Dit gaspatroon past 
in een speciale slagroomspuit met een ventiel. als 
het lachgas uit het patroon spuit, vormt het bel-
letjes die de room opkloppen tot slagroom. het 
lachgas verdwijnt uiteindelijk in de lucht. Deze 
speciale patronen, niet te verwarren met slag-
roomspuitbussen uit de supermarkt, zijn bedoeld 
voor de horeca en voor kookliefhebbers. maar 
ook recreatieve gebruikers kunnen ze kopen in 
huishoudwinkels. het lachgas wordt voor gebruik 
opgevangen in een ballon. Direct lachgas inha-

leren vanuit het patroon is gevaarlijk, zoniet 
onmogelijk vanwege de druk en de vrieskou die 
ontstaat bij het vrijkomen van het gas. Daarom 
zijn er speciale apparaatjes verkrijgbaar – lachgas-
crackers – om het gas van de patronen naar een 
ballon over te hevelen.            |

Slagroompatronen
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Onder narcOse

Dankzij de experimenten van weten-
schappers als Davy en Wells kunnen 

pijnlijke ingrepen nu onder verdoving 
worden uitgevoerd. Voor een operatie 
krijgt een patiënt een kapje op zijn neus 
en ademt hij het mengsel van lachgas en 
zuurstof in. Via de longen wordt het lach-
gas opgenomen in het bloed en komt het 
snel in de hersenen terecht. Afhankelijk 
van de concentratie lachgas raakt iemand 
helemaal in een kunstmatige slaap (nar-
cose) of gedeeltelijk lichamelijk verdoofd 
(sedatie) om de ingreep draaglijker te 
maken. Lachgas helpt ook om patiënten 
te kalmeren. Hoe hoger de dosis lachgas, 
hoe groter het effect. Van een gas met 
100 procent N2O raken patiënten volledig 
buiten bewustzijn. Een mengsel van 50 
procent lachgas en 50 procent zuurstof 
(sedatie) helpt om snel de pijn te stillen, 
bijvoorbeeld in ambulances. Zolang het 
gas zijn werk doet, voelt de patiënt geen 
pijn en zijn de spieren ontspannen. Zodra 
de toevoer van lachgas stopt, komt de 
gebruiker binnen vijf minuten weer bij 
kennis. Het lachgas verdwijnt vrij snel 
uit het bloed en verlaat ongeveer binnen 
een uur het lichaam. Daardoor heeft het 
narcosemiddel, mits kortdurend en des-
kundig gebruikt, weinig bijwerkingen. 
Als mensen duizelig worden, komt dat 
door gebrek aan zuurstof bij het gebruik 
van hoge concentraties lachgas. En zwan-
gere vrouwen moet opletten: regelma-
tige blootstelling aan lachgas kan schade 
veroorzaken aan de foetus. Inmiddels 

stappen ziekenhuizen overigens steeds 
meer over op andere narcosemiddelen, 
zoals isufluraan, sevofluraan en desflu-
raan, omdat lachgas de werking van het 
centrale zenuwstelsel in de hersenen ver-
stoort. 

Uit je bOl

Mensen gebruiken lachgas voor de 
lol vanwege het gevoel van euforie 

dat het kan geven. Het is een manier om 
latente gevoelens en gedachten op te roe-
pen. Dat kan zelfs zó ver gaan, dat men-
sen beelden zien of geluiden horen die er 
niet zijn (hallucinaties), inclusief angst en 
nachtmerries. Bij langdurig en veelvuldig 
gebruik veroorzaakt het gas schade. Het 
zorgt er namelijk voor, net als alcohol 
dat doet, dat vitamine B12 in het lichaam 
wordt uitgeschakeld. Het reageert met 
het in vitamine B12 (C63H88N14O14PCo) 
aanwezige kobalt. Een tekort aan deze 
vitamine geeft problemen met de stofwis-
seling en kan zorgen voor neurologische 
en psychische klachten.

Hoe het lachgas precies werkt in het 
lichaam, is niet helemaal duidelijk. Het 
verstoort in ieder geval de werking van 
het centrale zenuwstelsel van de herse-
nen. Het lachgas blokkeert de signaal-
overdracht tussen zenuwen. Pijnprikkels, 
bijvoorbeeld, steken met hulp van spe-
ciale chemische boodschappers (neuro-
transmitters) de smalle ruimte met vloei-
stof tussen twee zenuwuiteinden over. 
Lachgasmoleculen steken hier een stokje 
voor door de speciale aanlegplaats van de 
neurotransmitters op de zenuwuiteinden 
te bezetten. Het gevolg is dat de pijnprik-
kel zijn doel, de hersenen, niet bereikt. 
Met als resultaat dat iemand geen pijn 
meer voelt. Dit mechanisme zorgt bij 
jonge regelmatige gebruikers tot twintig 
jaar voor schade aan de ontwikkeling van 
het centrale zenuwstelsel. Het blokkeert 
namelijk de werking van glutamaat, een 
van de belangrijkste neurotransmitters in 
het centrale zenuwstelsel.         |

Lachgas speelt een belangrijke rol in 
de Hollywoodfilm The Fast and the 

Furious uit 2001. De racende hoofdrol-
spelers gebruiken het om hun bolides 
mee op te voeren. Door het doseren 
van lachgas neemt het motorvermogen 
tijdelijk toe (acceleratie). In de Tweede 
Wereldoorlog kwamen Duitse vliegtuig-
bouwers op het idee om lachgas te injec-
teren in een vliegtuigmotor. Zodra het 
flink wordt verwarmd (296 °C), ontleedt 
het in stikstofgas en zuurstof: 

2 N2O + warmte → 2 N2 + O2. 

Bij deze reactie komt warmte vrij en het 
volume van het gasmengsel neemt toe. 
Het extra volume en de warmte geven de 
auto meer vermogen, omdat de kracht op 
de zuigers in de motor ervoor zorgen dat 
de aandrijving toeneemt. Het extra zuur-
stof dat ontstaat bij lachgasinjectie, zorgt 
weer voor een betere verbranding van de 
benzine in de motor. Al sinds 1978 zijn 
er speciale lachgaskits te koop om auto’s 
mee op te voeren.         |

racen op lachgaSeigenSchappen van lachgaS

N≡N+-O- ↔ N-=N+=O

Aggregatietoestand bij kamertemperatuur gasvormig

Smeltpunt -90,8 °C

Kookpunt -88,5 °C

Dichtheid 1,53 g/liter

Kleur geen

Geur zoet

presynaptisch
neuron

postsynaptisch
neuron

vessikel

synapsspleet

receptor

neurotransmitter

neurotranSmitterS

Lachgasmoleculen bezetten de receptor, 
zodat de overdacht van signalen tussen 

zenuwen stopt.
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Lachgas heeft in alle lagen van de atmosfeer invloed op ons klimaat. in de troposfeer 
is het een broeikasgas. en in de stratosfeer breekt het met hulp van zonlicht de 

ozonlaag af die de aarde beschermt tegen te veel ultraviolette straling.
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Lachgas reageert onder invloed van zon-
licht (fotolyse) met het aanwezige ozon: 
 

uV N2O + O3 → N2 + 2 O2

Het gevolg is dat de ozonlaag in de stra-
tosfeer dunner wordt. Door het afbre-
ken van de ozonlaag dringt er meer 
schadelijk UV-licht door tot op het leef-
niveau. In de stratosfeer is de hoeveel-
heid ultraviolette straling groter dan in 
de troposfeer. UV-C-straling (golflengte 
100–280 nm) is het schadelijkst en ver-
oorzaakt huidkanker en beschadigingen 
van planten. De ozonlaag in de stratos-
feer absorbeert UV-C-straling, zodat deze 
het aardoppervlak niet bereikt. Dat geldt 
ook voor het grootste deel van de schade-
lijke UV-B-straling (golflengte 280–315 

De opwarming van de aarde en 
recente klimaatverandering wor-
den vaak in één adem genoemd 

met de uitstoot van koolstofdioxide. Grote 
elektriciteitscentrales en het verkeer zijn 
belangrijke bronnen van dit bekendste 
broeikasgas. Maar distikstofoxide (N2O) 
staat samen met methaan (CH4) inmid-
dels in de top drie van de ranglijst van 
veroorzakers van het broeikaseffect. 

Op het eerste gezicht lijkt lachgas in 
de atmosfeer een onbelangrijk gas. Het 
gaat om concentraties van ongeveer 320 
deeltjes lachgas per miljard deeltjes lucht 
(0,000032 procent). Dat is meer dan een 
factor duizend lager dan de concentratie 
koolstofdioxide in de lucht van onge-
veer 385 deeltjes per miljoen deeltjes 
lucht (0,0385 procent). Maar wetenschap-

pers ontdekten dat lachgas in verhouding 
ongeveer driehonderd keer meer effect 
heeft op het opwarmen van de atmos-
feer dan CO2. Deze broeikasfactor zorgt 
ervoor dat 6 procent van alle uitgestoten 
broeikasgassen in Nederland, gemeten in 
CO2-equivalenten, voor rekening komt 
van lachgas. Wereldwijd is dit 9 procent.

HOgere sFeren

Distikstofoxide kan meer dan 150 jaar 
in de atmosfeer blijven. Maar in 

de hogere regionen van de atmosfeer 
(stratosfeer) wordt het gas afgebroken 
en tast het de ozonlaag aan. Het was 
de Nederlandse meteorologisch onder-
zoeker Paul Crutzen die in de jaren 
zeventig een theorie ontwikkelde die de 
invloed van N2O op de ozonlaag verklaart. 

hoog
 in de klimaattop

BroeikaSfactoren van gaSSen 

naam molecuulformule bronnen Opwarmingspotentieel (gem. 100 
jaar) ten opzichte van cO2*

Koolstofdioxide CO2 Verkeer, energieopwekking 1

Methaan CH4 Landbouw energiewinning, moerassen 23

Distikstofoxide N2O Oceanen, veengebieden, landbouw 296

Waterdamp H2O  -

Chloorfluorkoolstofverbindingen (CFK’s) CxFyClz Koelmiddel, brandblussers, spuitbussen 5.700 tot 11.900

Fluorkoolwaterstoffen (HFK's) CxHyFz Koelmiddel 124 tot 14.800

Perfluorkoolstoffen (PFK's) CxFy Medische en cosmetische producten 7.390 tot 12.200

Zwavelhexafluoride SF6 Gasisolatie, metaalsector 22.200

Ozon O3 Luchtverontreiniging  -

* Het IPPC (Intergovernmental Panel on Climate Change) rapporteert regelmatig over het opwarmingspotentieel van broeikasgassen gerelateerd aan het effect 

van CO2. Dit is de zogenoemde GWP-waarde, Global Warming Potential. Een broeikaspotentieel van 296 wil zeggen het opwarmingseffect van een gram lach-

gas net zo groot is als dat van 296 gram CO2.
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meegenomen in het Kyoto-protocol uit 
1987. Dit klimaatverdrag tussen 187 lan-
den moet ervoor zorgen dat de wereldwij-
de uitstoot aan broeikasgassen inclusief 
lachgas, en de bijbehorende opwarming 
van de aarde, een halt wordt toegeroepen. 
Gemiddeld moeten de landen samen 5,2 
procent minder broeikasgassen uitstoten 
ten opzichte van de emissie in 1990.      |
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nm). De ozonlaag laat UV-A-straling 
(golflengte 315–400 nm) wel door. Deze 
bereikt de aarde, en dat is belangrijk voor 
het leven op aarde, bijvoorbeeld voor de 
groei van planten (fotosynthese). 

In 1995 won Paul Crutzen samen met 
de Amerikaanse wetenschappers Mario 
Molina en Frank Sherwood Rowland de 
Nobelprijs voor Scheikunde voor hun 
onderzoek naar de effecten van chemica-
liën als lachgas en cfk’s op de ozonlaag.

Opvallend genoeg was de natuurlijke 
uitstoot van lachgas al vóór de indus-
triële revolutie de belangrijkste oorzaak 
voor veranderingen in de dikte van de 
ozonlaag. Momenteel worden met name 
de door mensen veroorzaakte emissies 
van het gas gezien als één van de groot-
ste boosdoeners voor het afbreken van 
de ozonlaag. Lachgas wordt alleen niet 
genoemd in het Montréal-protocol. Dit 
verdrag uit 1987 tussen inmiddels 183 
landen moet ervoor zorgen dat de uitstoot 
van andere gassen die de ozonlaag aantas-
ten, bijvoorbeeld cfk’s, aan banden wordt 
gelegd. De concentraties van deze gassen 
in de atmosfeer nemen inmiddels zeer 
langzaam af. Dat geldt niet voor lachgas, 
dat door een toename van de intensieve 
landbouw in steeds grotere hoeveelheden 
wordt uitgestoten. Maar gelukkig wordt de 
beperking van de uitstoot van lachgas wel 

Lachgas is in de onderste lagen van de 
atmosfeer stabiel. Dit in tegenstelling 

tot andere stikstofoxiden, zoals stikstofdi-
oxide (NO2). Dat zorgt er juist voor dat er 
ozon in de troposfeer ontstaat. Via allerlei 
ingewikkelde reacties van stikstofdioxide 
met vluchtige koolwaterstoffen en met hulp 
van zonlicht (fotolyse) ontstaan stikstof-
mono-oxide en ozon (O3). Dit verschijnsel 
is beter bekend als fotochemische smog. 
Dit gebeurt vaak bij zonnig en windstil 
weer. Door de smog wordt de lucht heiig. 
Ozon is giftig voor mensen, en als de 
concentratie te hoog wordt, krijgen we last 
van de luchtwegen.   |

fotochemiSche Smog

Van alle zonnestraling wordt onge-
veer een derde teruggekaatst naar 

het heelal. Het aardoppervlak absorbeert 
ongeveer de helft van de zonnewarmte. 
Daarnaast houden wolken (waterdamp) 
en gassen als CO2, CH4, N2O, ozon en 
deeltjes in de onderste lagen van damp-
kring (troposfeer 0-15 km) zonnewarmte 
vast. De dampen en gassen absorberen 
de infrarode straling (warmte) van de 
zon en de aarde, met als gevolg dat de 
temperatuur in de atmosfeer stijgt. Dit 
zogenoemde broeikaseffect is eigenlijk 
nodig voor ons klimaat, omdat het zon-
der deze broeikasgassen een flink stuk 
kouder zou zijn op aarde (gemiddeld 
-18 °C). Maar sinds 150 jaar neemt de 

concentratie van deze broeikasgassen in 
de atmosfeer flink toe, met als gevolg dat 
de gemiddelde temperatuur op aarde toe-
neemt. De opwarming van de atmosfeer 
en alle gevolgen daarvan voor de aarde 
zijn nog steeds moeilijk te voorspellen. 
De meeste klimaatdeskundigen zijn het 
inmiddels wel eens over het principe van 
het broeikaseffect en de verstoring van 
het natuurlijk evenwicht door menselijk 
handelen. In 1988 hebben de Verenigde 
Naties het Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC) opgericht. Deze 
groep internationale klimaatdeskundigen 
moet de wetenschap van het klimaat eva-
lueren en de risico’s van klimaatverande-
ring goed in de gaten houden.        |

warmtestraling

zee- en landijs

zonnestraling

atmosfeer

CO2-opname

uitstoot van CO2, CH4, N2O en
aerosolen via menselijke invloeden

oceanen

land, hydrosfeer en biosfeer

BroeikaSeffect

Onder invloed van de ultraviolette 
straling in de stratosfeer wordt 

zuurstof omgezet in ozon. De intensieve 
straling in de stratosfeer zorgt ervoor dat 
zuurstofgas wordt gesplitst in radicalen 
O•. Deze reageren direct verder met 
zuurstof waarbij ozon (O3) ontstaat: 

 uV →O2 → 2 O• en O2 + O• ← O3

Er ontstaat een natuurlijk evenwicht in 
de stratosfeer waarbij een ozonlaag ont-
staat. Verschillen in temperatuur en de 
aanwezigheid van gassen zoals distik-
stofoxide beïnvloeden dit evenwicht, met 
als gevolg veranderingen in de dikte van 
de ozonlaag.    |

ozon  in de StratoSfeer

Uitlaatgassen van bijvoorbeeld auto's 

worden gereinigd met een katalysator 

die halverwege de uitlaat zit. Stikstofoxiden, 

maar ook onverbrande koolwaterstoffen en 

koolstofmono-oxide worden met de kata-

lysator omgezet in stikstof (N2), koolstof-

dioxide (CO2) en water (H2O). Maar een 

driewegkatalysator in auto’s, bedoeld om 

uitlaatgassen te zuiveren, kan ook zorgen 

voor een extra uitstoot van lachgas. Als 

de katalysator koud is, bijvoorbeeld bij het 

starten, dan werkt de katalysator nog niet 

goed. De stikstofoxiden NOX in de uitlaat-

gassen worden dan omgezet in lachgas in 

plaats van stikstofgas.           |

koude katalySator
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Wetenschappers ontdekken steeds meer over de uitstoot van lachgas uit de 
bodem en oceanen. Maar het daadwerkelijk meten van de concentratie van 

het gas in de lucht brengt nog flink wat onzekerheden met zich mee.

in de 
 stikstofkringloop
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Stikstof is een belangrijke bouw-
steen voor zowel planten als die-
ren. Het is nodig voor de aan-

maak van belangrijke voedingsstoffen als 
eiwitten, vitaminen, aminozuren en ook 
DNA. Planten gebruiken daarvoor actieve 
stikstofverbindingen, zoals ammonium 
(NH4

+) en nitraat (NO3
-) uit mest of 

plantaardig afval. Maar ook bacteriën in 
de bodem zetten deze stikstofhoudende 
verbindingen om. Het gaat om de aerobe 
omzetting (nitrificatie) van ammonium 
naar nitraat en de anaerobe omzetting 
van nitraat (denitrificatie). Bij deze bac-
teriële processen ontstaat ook lachgas. 
Daardoor veroorzaken natuurlijke bron-
nen zoals graslanden en veengebieden, 
maar ook oceanen, wereldwijd de grootste 
uitstoot van lachgas.

bemesten en vOeren

Graslanden en oceanen stoten samen 
wereldwijd jaarlijks megatonnen aan 

distikstofoxide uit en zijn daarmee goed 
voor twee derde van de emissie. Ongeveer 
een derde van de totale emissie van lach-
gas is het gevolg van menselijk handelen. 
Landbouw zorgt voor twee derde van deze 
antropogene emissies. Bij de productie 
van voedsel en andere landbouwgewas-
sen wordt er via (kunst)mest extra stikstof 
aan de bodem toegevoegd. Lang niet al 
deze stikstof wordt opgenomen door de 

gewassen, met als gevolg extra emissies 
van lachgas. En via het krachtvoer voor 
varkens en koeien wordt ook extra stikstof 
aangevoerd. Daarvan komt het grootste 
deel (74 tot 86 procent voor rekening van 
koeien) in de mest terecht. 

Dankzij de steeds intensievere manie-
ren van onze landbouw is de uitstoot 
van het gas de laatste decennia jaar flink 
toegenomen. De toenemende vraag naar 
voedsel en biobrandstoffen zal ertoe lei-
den dat de landbouw wereldwijd steeds 
intensiever wordt. Dat zou kunnen bete-
kenen dat de emissie van lachgas nog 
verder toeneemt. Het IPCC schat dat 
van alle stikstof die in de bodem belandt, 
bijvoorbeeld door bemesting, er gemid-
deld 1 procent vrijkomt als lachgas. Een 
oplossing ligt dus voor de hand: door 
de hoeveelheid (kunst)mest te beperken, 
slimmer te bemesten en niet te veel stik-
stof aan de landbouwgrond toe te voegen, 
kan de lachgasemissie worden vermin-
derd. Ook het dieet van koeien en ander 
vee wordt aangepast, bijvoorbeeld door er 
minder stikstofhoudende ingrediënten in 
te doen. Een hele drastische maatregel is 
om het vee niet meer in de wei te zetten. 
Nederlandse boeren moesten zelfs enkele 
jaren lang een mineralenadministratie 
bijhouden. Inmiddels hoeft dit tijdroven-
de boekhouden niet meer, maar zorgen 
wetten voor het reguleren van het gebruik 

van mest. Verder helpt het om de weilan-
den goed te beheren en de condities in de 
bodem te creëren die ongunstig zijn voor 
de vorming van lachgas via denitrificatie.

meten is weten

Om de effecten van lachgas op het kli-
maat te kunnen voorspellen en aan 

te pakken, is het van belang om te weten 
hoeveel van het gas er precies vrijkomt. 
En dat is niet eenvoudig. Weilanden en 
oceanen zijn diffuse bronnen. Het lach-
gas komt dus in relatief lage concentraties 
over een groot oppervlak vrij. De concen-
traties liggen vaak in de orde van groot-
te van ppb (deeltjes per miljard). Door 
metingen met bijvoorbeeld een emis-
siekamer wordt de lachgasflux bepaald. 
Dat is de hoeveelheid van het gas die per 
vierkante meter oppervlak per seconde 
vrijkomt (flux = ng lachgas/m2/s). 

Bij de meting wordt een kist met een 
oppervlak van ongeveer een halve vier-
kante meter op de bodem gezet. Een 
kleine ventilator zorgt ervoor dat de lucht 
in de kamer goed wordt gemengd. Om de 
zoveel tijd wordt de lachgasconcentraties 
in de kamer gemeten, bijvoorbeeld met 
een gaschromatograaf. Er wordt bijvoor-
beeld eens per maand bemonsterd, waar-
bij er per dag op maximaal dertig plaatsen 

Met hulp van een emissiekamer kan de 
lachgasuitstoot van een weiland worden 

geschat.

• Grasland/moerassen • Landbouw (landgebruik/mest/kunstmest)
• Oceanen • Gebruik fossiele brandstoffen
• Rioolwaterzuivering • Verbranding van biomassa
• Chemische productie van nylon en salpeterzuur*

* Tot circa tien jaar geleden was nylonfabricage nog een zeer grote emissiebron van N2O. Het ontstaat bij 
de synthese van de nylonbouwsteen adipinezuur en kwam vrij uit de warme salpeterzuurspinbaden die bij de 
nylonproductie gebruikt worden. De lachgasemissie wordt inmiddels beperkt met een naverbrander (verhitting).

Bronnen van diStikStofoxide-emiSSie

kist

constante bron

flux

bodem

lekkage

emiSSiekamer
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(15 m2) in het weiland gemeten kan wor-
den. Met de gemeten concentraties op de 
verschillende tijdstippen en het volume 
van de kist kan de gemiddeld lachgasflux 
worden berekend. Onderzoekers gebrui-
ken daarbij formules die rekening hou-
den met de weglekkende lucht uit de kist 
en de snelheid van diffusie van moleculen 
net boven het bodemoppervlak. 

Maar desondanks blijft de uitkomst 
onnauwkeurig. Dat heeft te maken met 
de aannames die worden gedaan. De 
methode gaat ervan uit dat elke secon-
de dezelfde hoeveelheid lachgas uit de 
bodem komt (lineair in de tijd). Een 
tweede aanname is dat de lachgascon-
centratie die wordt gemeten op één 
plaats (m2) voor het totale oppervlak 
geldt (lineair in de ruimte). Maar in 
de praktijk blijkt dat de lachgasemis-
sie bijvoorbeeld binnen een week of 
per bemonsterde vierkante meter wel 
met een factor tien kan verschillen. 
Onderzoekster Petra Kroon verwacht 
zelfs dat de onnauwkeurigheid in de 
schatting van de jaarlijkse lachgasemis-
sies van weilanden met emissiekamers 
meer dan 50 procent kan zijn. Zij expe-

rimenteerde met een nieuwe meetme-
thode voor lachgas, Eddy Covariance. 

De methode volgt wervelingen in de 
lucht (Eddy’s) die zorgen voor de uitwis-
seling van het N2O tussen het weiland 
en de lucht. Vanuit een toren worden de 
luchtstromingen en lachgasconcentraties 
in de lucht boven het weiland continu in 
de gaten gehouden met een windmeter 
en een laserspectrometer. Een (akoes-
tische) anemometer meet de verticale 
windsnelheid. De concentratie lachgas 
wordt tien keer per seconde gemeten 
met een Quantum Cascade Laser-spec-
trometer (QCL). Deze heeft een meetcel 
waarin laserlicht heen en weer kaatst 
tussen twee spiegels. Het lachgas in de 
lucht in de meetcel absorbeert infrarode 
straling uit het licht. Met de spectrometer 
wordt bepaald welke specifieke golflengte 
van het licht wordt geabsorbeerd en welk 
broeikasgas daarbij hoort. Hoe meer licht 
wordt geabsorbeerd, hoe hoger de con-
centratie van het te meten broeikasgas 
in de lucht. Het speciale aan een QCL 
is dat er tegelijkertijd concentraties van 
vier verschillende broeikasgassen kun-
nen worden gemeten door twee lasers 

te gebruiken. Dus met hetzelfde instru-
ment kan bijvoorbeeld ook de concentra-
tie methaan (CH4) in de lucht boven het 
weiland worden gemeten.

Uiteindelijk kan de lachgasflux (ng/m2/s)  
worden berekend door de gemeten lach-
gasconcentratie (ng/m3) wiskundig te 
vergelijken (covariantie) met de verti-
cale windsnelheid (m/s). Met de Eddy 
Covariance-methode kan continu worden 
gemeten over een groot oppervlak van een 
hectare of meer. Dat heeft als voordeel dat 
de onzekerheden in de bepaling van de 
emissies van lachgas kleiner worden. De 
conclusie van Kroons onderzoek is dat 
de onzekerheden in de schattingen van 
de jaarlijkse lachgasemissie van bijvoor-
beeld weilanden met de Eddy Covariance-
methode kunnen worden verkleind naar 
10 procent.          |

Bij het zuiveren van rioolwater zetten 
bacteriën stikstofverbindingen ook om 

in het broeikasgas N2O. Dit bracht de 
Amerikaans hoogleraar Craig Criddle op 
het lumineuze idee om het lachgas in te 
zetten voor de opwekking van de nodige 
zuiveringsenergie. Lachgas is namelijk een 
heel schone brandstof. De ontleding in 
zuurstof en stikstofgas creëert genoeg ener-
gie om een raket mee aan te drijven. Samen 
met een ruimtevaartdeskundige ontwik-
kelt Criddle nu een waterzuivering met 
een raketmotor die zorgt voor de levering 
van de benodigde energie. Bij verhitting 
(296 °C) van lachgas ontleedt het in stik-
stof en zuurstof. Daarbij komt genoeg 
warmte vrij om een kleine raketmotor aan 
te drijven. De onderzoekers mikken op een 
motor ongeveer zo groot als een basketbal. 
De professor wil de productie van de broei-
kasgassen lachgas en methaan (‘aardgas’) 
uit het afvalwater zelfs verder verhogen. 
Speciale bacteriën en zuurstofarme con-
dities in de zuivering moeten daarvoor 
zorgen. En minder beluchten bespaart ook 
nog eens energie.     |

Waterzuivering met raketmotor

Wetenschappers ontdekken beetje bij 
beetje hoe de werking van organismen en 
bacteriën in de bodem invloed heeft op 
de productie van lachgas. Onderzoekers 
vermoeden bijvoorbeeld al langer dat wor-
men de emissie van lachgas (N2O) naar 
de atmosfeer stimuleren. Nu is bekend 
hoe. Een student van de Wageningen 
Universiteit bestuurde de afbraak van de 
resten van maïsplanten in een bodem met 

verschillende soorten wormen. Hij ont-
dekte dat ingrediënten in het slijmspoor 
van de wormen zorgen dat denitrificerende 
bacteriën actiever worden. Deze produce-
ren de enzymen die zorgen voor de omzet-
ting van nitraat (NO3

-) en nitriet (NO2
-) 

in lachgas en stikstofgas. De gangen van 
de wormen in de bodem werken als een 
soort schoorsteentjes, waardoor het lach-
gas sneller naar de lucht verdwijnt.         |

Wormen zorgen voor extra lachgaS

wind

eddy covariance
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voor op sChool
 1. Ontleding van ammoniumnitraat met een katalysator levert 

onder meer lachgas. Zoek reactievergelijkingen met andere 
ontledingsproducten van NH4NO3 bij verhitting. Welke toe-
passingen zijn er voor deze ontledingen?

 2. Humphry Davis inhaleerde zelf N2O. Hoe gaat onderzoek 
naar effecten van chemische stoffen op het menselijk 
lichaam tegenwoordig?

 3. Hoe luidt de systematische naam voor chloroform?
 4. Geef de opname en afgifte van zuurstof, koolstofdioxide en 

lachgas in het bloed weer met evenwichtsvergelijkingen. 
Waardoor verdwijnt lachgas volledig uit het lichaam als het 
niet meer wordt toegediend?

 5. Hoeveel procent zuurstof bevat lucht? Bereken het percen-
tage zuurstof als N2O in een lachgaskit volledig ontleedt in 
stikstof en zuurstof.

 6. In de stratosfeer zorgt UV-licht voor splitsing van moleculen 
in radicalen. Wat is kenmerkend voor een radicaal?

 7. Beschrijf het onderscheid tussen nitrificatie en denitrificatie 
met hulp van reactievergelijkingen.

 8. Geef twee manieren waarop emissie van lachgas door de 
landbouw kan worden verminderd. Ben je voorstander van 
deze maatregelen? Leg uit.

 9. Waardoor is de lachgasflux met een gaschromatograaf moei-
lijk te meten?

 10. Detectie van lachgas kan met een infraroodspectrofotometer. 
Waarop is deze detectie gebaseerd?
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Stikstof is een belangrijke voedingsstof voor zowel planten als dieren. 
Ook bacteriën in de bodem zetten stikstofhoudende verbindingen om, 

waarbij lachgas ontstaat.
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