
Chemische 
Feitelijkheden

Koolstofdioxide is onmisbaar voor het leven op 
aarde. Al miljoenen jaren nemen planten het 
op uit de atmosfeer tijdens de fotosynthese, en 

zetten ze het samen met water en zonlicht om tot suikers 
en zuurstof. Wij mensen ademen het gas juist uit als 
‘verbrandingsproduct’ van onze stofwisseling – in totaal 
zo’n kilogram per dag.
De laatste jaren is CO2 in de beklaagdenbank komen te staan. 
Het molecuul is hoofdverdachte van het broeikaseffect: de 
aarde zou sinds het begin van de industriële ontwikkeling 
sterker dan normaal opgewarmd zijn, en de uitstoot van 
CO2 door verbranding van kolen, olie en gas lijkt daarvoor 
primair verantwoordelijk. Door menselijke activiteiten is de 
koolstofcyclus uit balans geraakt. Oud-presidentskandidaat Al 
Gore heeft er een levenswerk van gemaakt om dit probleem 

wereldkundig te maken en om burgers en politieke leiders 
aan te sporen tot CO2-reductie. De klimaatproblematiek leidde 
zelfs tot de Nobelprijs voor de Vrede. Terecht of niet, in elk 
geval is CO2 een hot onderwerp in discussies.

In deze Chemische Feitelijkheid
• De Context: Warmt de aarde werkelijk op doordat er meer 

CO2 in de atmosfeer komt? En hoe heeft de mens de 
natuurlijke koolstofcyclus in de war gestuurd?

• De Basis: Zonder CO2 in de atmosfeer zou het op aarde 
veel te koud zijn om te leven. Waarom heeft zo weinig 
CO2 toch zo’n groot effect?

• De Diepte: CO2-uitstoot moet aan banden worden gelegd, 
maar hoe? Welke reducerende maatregelen zijn het 
effectiefst en waarom?     |

Een heet molecuul

koolstofdioxide

Co2

koolstofdioxide

Co2
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2 De Context

Het werd de afgelopen honderd jaar tussen de 0,56 en 0,92 graad Celsius warmer 
op onze aarde. toename van Co2 in de atmosfeer door menselijke activiteiten wordt 

gezien als een belangrijke oorzaak. Wat is er aan de hand?
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CO2-concentratie juist volgde op een stij-
ging van temperatuur. Volgens hen heeft 
alleen verandering van de zonneactiviteit 
invloed op het aardse klimaat. 

Wie er ook gelijk heeft in deze discussie 
over oorzaak en gevolg, wat telt zijn de 
feiten. Zo hebben de twaalf warmste jaren 
sinds 1850 zich allemaal in de laatste der-
tien jaar voorgedaan; is de zeespiegel in 
de twintigste eeuw wereldwijd gestegen 
met gemiddeld 17 cm; hebben vele glet-
sjers zich de afgelopen decennia in een 
uitzonderlijk hoog tempo teruggetrokken. 
Er lijkt een opvallende opwarming plaats te 
vinden en feit is dat tegelijkertijd de CO2-
concentratie in de atmosfeer toeneemt. 

Verstoord eVenwicht

Koolstof is een van de belangrijkste 
bouwstenen voor het leven op aarde. 

Het komt voor in dieren en planten, maar 
ook in algen in de oceaan. De grootste 
hoeveelheid koolstof, meer dan 99 pro-
cent, ligt opgeslagen in de bodem als 
sediment – bijvoorbeeld in de vorm van 

Om de aarde ligt een dun laagje lucht van ongeveer 
100 km dik. In deze atmosfeer of dampkring 

bevinden zich broeikasgassen die als het ware een 
warme deken leggen om de aarde.

verhitte discussie 

Sinds het begin van de industriële 
ontwikkeling is de hoeveelheid CO2 
in de atmosfeer met 35 procent 

toegenomen: van 280 ppm zo’n tweehon-
derd jaar geleden naar 380 ppm in 2006 
(1 ppm = 1 op 106 = 0,0001 procent). 
De concentratie aan CO2 in de atmos-
feer is momenteel de hoogste in min-
stens 650.000 jaar. Het Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC) van de 
Verenigde Naties schrijft in zijn rapport 
dat in 2007 verscheen: ‘Het grootste 
deel van de wereldwijde toename van 
de gemiddelde temperatuur – sinds het 
midden van de twintigste eeuw –  is zeer 
waarschijnlijk het gevolg van de tegelij-
kertijd waargenomen, stijgende concen-
traties van antropogene (= door de mens 
teweeggebrachte) broeikasgassen.’

Onderzoekers van de atmosfeer gebruik-
ten de term ‘broeikasgas’ voor het eerst 
aan het begin van de negentiende eeuw. 
Zij doelden op de kleine hoeveelheden 
‘sporengassen’ die van nature voorko-
men in de atmosfeer, en die de aarde op 
een prettige temperatuur houden doordat 
ze infraroodstraling (warmte) absorbe-
ren. De Zweedse scheikundige en latere 
Nobelprijswinnaar Svante Arrhenius gaf 

in 1895 als een van de eersten aan dat toe-
name van CO2 verantwoordelijk zou zijn 
voor verhoging van de temperatuur in de 
atmosfeer. Een halve eeuw later werd het 
broeikaseffect gekoppeld aan bezorgd-
heid over klimaatverandering. 

Klimaatdiscussie

Wereldwijd worden weersveranderin-
gen gesignaleerd en de bewust-

wording van het klimaatvraagstuk groeit 
gestaag. Zeker niet in de laatste plaats 
door de aandacht die de Amerikaanse 
politicus Al Gore er in 2006 aan heeft 
gegeven met zijn film An inconvenient 
truth. Hierin stelt hij – net als het IPCC 
– dat de mens de voornaamste oorzaak is 
van de huidige opwarming van de aarde. 
Steeds meer deskundigen zijn het erover 
eens dat er een direct verband bestaat tus-
sen temperatuurstijging en de menselijke 
uitstoot van CO2. Tegenstanders opperen 
echter dat de temperatuur van de aarde 
al honderdduizenden jaren schommelt, 
en dat in het verleden een stijging van 

Klimaatonderzoekers van het Intergovernmental 
Platform on Climate Change (IPCC) verwachten 
een wereldwijde toename van de gemiddelde  

temperatuur, waardoor seizoenen en weertypen 
steeds extremer zullen worden.
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Veel gletsjers bevinden zich in een fase van terugtrek-
king, waarbij het tempo de laatste vijftien jaar hoger 

is dan ooit in de afgelopen vijfhonderd jaar.

Hubbard Glacier in Seward, Alaska
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calciumcarbonaat. De koolstofkringloop 
beschrijft alle processen waarbij koolstof 
betrokken is: de uitwisseling van koolstof 
tussen de atmosfeer, land en oceaan. CO2 
speelt uiteraard een belangrijke rol in die 
kringloop. 

Tot net voor de industriële ontwikke-
ling was de cyclus in balans. Binnen het 
natuurlijke evenwicht bevindt zich in de 
atmosfeer bijna zeshonderd gigaton (Gt, 
1012 kg) koolstof in de vorm van CO2, 
wat overeenkomt met een concentratie 
van 280 ppm. De oceanen bevatten ver-
reweg de grootste hoeveelheid koolstof, 
een kleine 40.000 Gt. Verder komen 
bij elkaar nog eens enkele duizenden 
gigatonnen koolstof voor in planten en 
bodem (zonder geologische reserves). Via 
natuurlijke stromen vindt uitwisseling 
plaats tussen atmosfeer, vegetatie, oce-
anen en bodem. Dan komt de mens in 
het spel, waardoor naast deze natuurlijke 
koolstofstromen ook ‘menselijke’ stro-
men op gang komen. Sinds het begin 
van de industriële ontwikkeling zijn we 
bezig om koolstof uit de voorraad fossiele 
brandstoffen in de vorm van CO2 in de 
atmosfeer (terug) te brengen. De natuur 
heeft er honderden miljoenen jaren over 
gedaan om CO2 uit de lucht om te zet-
ten in steenkool, olie en aardgas. Het 
omgekeerde proces gaat ruwweg een mil-
joen keer sneller. Deze verbranding van 
fossiele brandstoffen is verantwoordelijk 

voor meer dan 80 procent van de door de 
mens veroorzaakte CO2-emissies; tussen 
2000 en 2005 gemiddeld 7,2 Gt koolstof 
per jaar. Hieraan draagt de cementpro-
ductie ongeveer 4 procent bij; er ontstaat 
namelijk CO2 als kalksteen (CaCO3) door 
verwarming wordt omgezet in calcium-
oxide. Verandering in landgebruik, voor-
namelijk ontbossing, is verantwoordelijk 
voor de rest van de antropogene emissie. 
Hoewel de door de mens veroorzaakte 
emissies van koolstofdioxide slechts een 
paar procent van de natuurlijke stromen 
bedragen, hebben ze wel degelijk geleid 
tot een meetbare verandering in de hoe-

veelheid koolstof in de atmosfeer, de oce-
anen en op het land. 

KoolstoFmetingen

De directe relatie tussen de stijging 
van de broeikasgasconcentraties en 

menselijke activiteiten – vooral de ver-
branding van fossiele brandstoffen als 
kolen, olie en gas – is wetenschappelijk 
aangetoond aan de hand van 14C-metin-
gen in de atmosfeer. Deze radioactieve 
koolstofisotoop, met een halfwaardetijd 
van circa 5700 jaar, ontstaat boven in de 
atmosfeer en komt dus alleen maar voor 
in atmosferisch CO2. De koolstofisotoop 
is niet aanwezig in de miljoenen jaren 
oude fossiele brandstoffen, omdat 14C in 
die lange tijd al lang vervallen is naar het 
stabiele 14N. De enige mogelijke oorzaak 
van de waargenomen relatieve afname 
van 14C in de atmosfeer – buiten de 
periode dat de 14C-balans verder werd ver-
stoord door testen met nucleaire wapens 
– is dat er meer fossiel CO2 in de atmos-
feer is gekomen.

Het IPCC is van mening dat zonder 
wereldwijde maatregelen om de uitstoot 
van CO2 en andere broeikasgassen te 
verminderen, de klimaatverandering 
onverminderd zal doorzetten. Het Kyoto-
protocol (2005) was een eerste stap in 
de richting van CO2-reductie. Een aantal 
industrielanden kwam overeen om de 
uitstoot van broeikasgassen in de periode 
2008-2012 te verminderen met mini-
maal 5 procent ten opzichte van 1990. 
Het meeste rendement is te behalen met 
CO2-reductie bij verbranding van fossiele 
brandstoffen. Bijvoorbeeld met efficiën-
tere energieproductie, of door over te 
schakelen naar brandstoffen waar minder 
of geen koolstof bij betrokken is.        |
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ExponEntiËlE toEnamE co2-EmissiEs

In de koolstofcyclus worden alle vormen van 
koolstof in beschouwing genomen: anorga-
nische koolstof zoals (waterstof)carbonaten 
in gesteenten, organische koolstof (planten, 
bomen en fytoplankton) en koolstofgassen 
zoals CO2, CH4 en CO. De mens veroor-
zaakt emissies naar de atmosfeer door 
verbranding van fossiele brandstoffen (7,2), 
verandering in landgebruik (1,5) en versto-

ring van koolstofstromen in de oceanen 
(20). Deze antropogene emissies leiden tot 
een toename van CO2 in de atmosfeer en 
dat vormt weer een drijvende kracht voor 
extra afgifte aan land (2,4) en zee (22,2). 
Hierdoor worden de door de mens veroor-
zaakte CO2-emissies deels gecompenseerd, 
zodat er een netto stijging van 4,1 Gt C/jaar 
overblijft.            |
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Metingen op Mauna Loa (Hawaii), maar ook op andere plaatsen op aarde, laten zien dat de  
CO2-concentratie in de atmosfeer sinds 1850 sterk is toegenomen. In de periode 1995-2005 was 
de jaarlijkse toename van CO2 in de atmosfeer groter (1,9 ppm/jaar) dan in de periode ervoor.



4 De basis

Hoewel de atmosfeer momenteel voor slechts 0,038 procent uit Co2 bestaat, heeft 
het gas een grote invloed op de temperatuur. na absorptie van infraroodstraling 

raken Co2 moleculen in trilling en stralen ze warmte uit. 
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De behaaglijke temperatuur op 
aarde komt door de unieke com-
binatie van de afstand tot de zon 

en de aanwezigheid van onze atmosfeer. 
Hierdoor absorbeert de aarde net de juiste 
hoeveelheid zonne-energie die we nodig 
hebben voor het leven zoals we dat ken-
nen. En de atmosfeer werkt als een isole-
rende deken, die de temperatuur op een 
prettig niveau houdt. De deken is hier een 
verzameling gassen die ‘broeikasgassen’ 
worden genoemd. Naast koolstofdioxide 

 trillende
 moleculen

zijn waterdamp, methaan, distikstofoxi-
de en ozon de belangrijkste. Zonder de 
atmosfeer met broeikasgassen zou de 
temperatuur op aarde gemiddeld maar 
-18 °C zijn, omdat de door de zon opge-
wekte warmte grotendeels terug in de 
ruimte zou gaan. 

Zonnestraling met een golflengtebereik 
van ongeveer 0,15 tot 5 μm omvat  het 
hele spectrum bestaande uit het zicht-
bare licht en delen van het aanpalende 
ultraviolette en infrarode licht. Als de 

zonnestraling met de atmosfeer in aan-
raking komt, kaatst een deel terug de 
ruimte in, een deel wordt geabsorbeerd 
door de atmosfeer en de rest bereikt het 
aardoppervlak. Daar wordt het zonlicht 
geabsorbeerd door land, oceanen en de 
plantenwereld en wordt het omgezet in 
warmte. De aarde straalt deze warmte uit 
in de vorm van infraroodstraling. Zonder 
een atmosfeer die gassen bevat die deze 
infraroodstraling kunnen absorberen, 
zou deze warmte de ruimte in gaan. Deze 
absorberende gassen bestaan uit molecu-
len die straling (energie) kunnen opne-
men met golflengten die precies binnen 
het infraroodgebied vallen. 

juiste golFlengte

Licht bestaat uit een stroom energie-
pakketjes, zogeheten fotonen, en de 

energie (E) van een foton hangt af van 
de golflengte van het licht: Efoton = hc/λ,  
waarin h de constante van Planck, c 
de lichtsnelheid en λ de golflengte is. 
Een molecuul absorbeert alleen licht met 
bepaalde golflengte. De fotonenergie die 
met deze golflengte gepaard gaat, is pre-
cies de hoeveelheid die nodig is om het 
molecuul van de ene energietoestand naar 
een andere te brengen. Broeikasgassen 
absorberen infraroodstraling, omdat de 
infraroodfotonen energie leveren die 
nodig is om de moleculen op het vibratie-
niveau (in trilling) te brengen. 

Voor koolstofdioxide gaat dit concreet 
als volgt: CO2 is een lineair molecuul met 
twee zuurstofatomen die elk covalent zijn 
gebonden aan een centraal koolstofatoom. 
De koolstof-zuurstofbindingen kunnen 
vibreren, waarbij de zuurstof- en koolstof-
atomen in trilling worden gebracht. 

op aarde inkomende
zonnestraling

342 W/m2

IR-emissie direct van
land en zee naar de

ruimte 40 W/m2

warme
lucht

24 W/m2

water-
damp
78 W/m2

absorptie
door

atmosfeer
67 W/m2

IR-emissie van atmosfeer
naar de ruimte

195 W/m2

absorptie door
land en zee ...

168 W/m2

... land en zee warmt
op en zorgt voor ...

... emissie van infrarood (IR)
straling door land en zee

reflectie door
lucht en wolken

reflectie door
land en zee

ruimte
atmosfeer

samen 107 W/m2

zon

netto IR-emissie van
land en zee naar

atmosfeer 26 W/m2

absorptie en
emissie van IR

door atmosfeer

stralingsbalans van dE atmosfEEr

De door de aarde geabsorbeerde 168 W/m2 wordt weer afgegeven in de vorm van opstijgende warme lucht  

(24 W/m2), opstijgende waterdamp waarvan de warmte bij condensatie weer vrijkomt (78 W/m2); beide warmte-

stromen gaan de atmosfeer in. een deel van de ir-straling (40 W/m2) gaat direct van de aarde naar de ruimte via 

een zogenaamd 'venster in de atmosfeer'. om de balans te laten kloppen blijft nu 26 W/m2 over, en dit is de netto 

ir-straling die vanaf de aarde de atmosfeer in gaat.
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infraroodfotonen op het aardoppervlak 
absorberen, of naar de ruimte verdwij-
nen, maar de meeste zullen bijdragen aan 
het verwarmen van de atmosfeer. 

groot eFFect

De atmosfeer bestaat voor het grootste 
deel uit stikstof, zuurstof en argon. 

Deze gassen absorberen geen infrarood-
straling omdat de energie van de golf-
lengte niet overeenkomt met molecu-
laire energieverschillen. De broeikasgas-
sen maken bij elkaar slechts zo’n half 
volumeprocent uit van de atmosfeer. Van 
alle broeikasgassen draagt waterdamp 
(gemiddeld 0,48 volumeprocent) verre-
weg het sterkste bij aan het broeikaseffect. 
Koolstofdioxide (0,038 volumeprocent) is 
een goede tweede. Doordat de atmosfeer 
de warmte vasthoudt, en niet naar de 
ruimte uitstraalt, is de gemiddelde tempe-
ratuur aan het aardoppervlak 15 °C (of 288 
Kelvin). En dat is 33 graden warmer dan 
wanneer er geen broeikasgassen zouden 
zijn. Een kleine hoeveelheid broeikasgas-
sen heeft dus een grote invloed op de 
temperatuur.

Computerberekeningen van klimaatmo-
dellen laten zien dat de temperatuur aan 
het aardoppervlak maar liefst 12 graden 
lager zou zijn zonder CO2. Dat is een 
sterker effect dan je zou verwachten op 
basis van het feit dat CO2 minder dan  
10 procent uitmaakt van alle broeikas-
gassen. Een belangrijke oorzaak hiervan 
is dat de concentratie aan CO2 via de 
temperatuur de waterdampspanning in 
de atmosfeer regelt. In warme lucht is de 
waterdampspanning hoger dan in koude 
lucht. Waterdamp versterkt zo het broei-
kaseffect van CO2.

sterKe broeiKasgassen 

De term ‘sterkte van een broeikas-
gas’ wordt toegankelijker als we 

onderscheid maken tussen gassen die ten 
grondslag liggen aan het natuurlijke broei-
kaseffect, en gassen die ervan verdacht 
worden verantwoordelijk te zijn voor een 
verdere opwarming van de aarde, vaak ook 
het versterkte broeikaseffect genoemd. 

Om de broeikassterkte van de afzon-
derlijke gassen te beoordelen, heeft 
het Intergovernmental Panel on Climate 
Change de ‘Global Warming Potentials’, 
kortweg GWP, geïntroduceerd. Dit is een 
maat om de bijdrage van broeikasgas-
sen aan de verdere opwarming van de 
aarde onderling te vergelijken. GWP’s 
zijn gebaseerd op het stralingsrendement 
(het warmteabsorberende vermogen) en 
de verblijftijd van het gas in de atmosfeer, 
beide in vergelijking met CO2. Op die 
manier kunnen alle broeikasgassen op 
uniforme wijze in een CO2-equivalent 
worden omgezet. Per definitie is de GWP 
van CO2 gelijk aan 1. Methaan heeft een 
GWP na 100 jaar van 23, wat inhoudt dat 
1 kilo methaan over een periode van 100 
jaar 23 maal zoveel aan de opwarming van 
de aarde bijdraagt als 1 kilo CO2.

De gemiddelde verblijftijden in de atmos-
feer van CO2 en N2O zijn vele jaren. Deze 
gassen zullen hun invloed op de opwar-
ming van de aarde dus behouden lang 
nadat de emissie ervan is verminderd. 
Niet voor niets dringt het IPCC aan op 
wereldwijde reductie van CO2-emissies 
door menselijk handelen.         |

Snel nadat een CO2-molecuul de infra-
roodstraling heeft geabsorbeerd, emit-
teert het vibrerende molecuul de infra-
roodenergie in de vorm een foton dat 
in willekeurige richting beweegt en een 
ander CO2-molecuul kan laten vibreren. 
Hierbij stopt het eerste CO2-molecuul 
met vibreren, en keert terug naar de oor-
spronkelijke (energie)toestand. Dit proces 
van absorptie en emissie kan zich vele 
malen herhalen, en deze verstrooiing van 
infraroodstraling veroorzaakt de verwar-
ming die we kennen als het broeikasef-
fect. Uiteindelijk kunnen de geëmitteerde 

koolstofdioxide is een lineair molecuul dat op 
twee manieren kan trillen: 

l rekvibratie waarbij de zuurstofatomen en het 
koolstofatoom zich lineair verplaatsen in de rich-
ting van de binding;

l buigvibratie waarbij de zuurstofatomen en het 
koolstofatoom zich loodrecht verplaatsen ten 
opzichte van de richting van de binding.

absorptie van ir-straling met een golflengte van 
4,26 μm leidt tot rekvibratie en absorptie van 
ir-straling met een golflengte van 15,0 μm tot buig-
vibratie. Direct na absorptie wordt de ir-straling 
weer geëmitteerd, waarbij het vibrerende Co2-
molecuul terugkeert naar de basistoestand en een 
ander Co2-molecuul in trilling wordt gebracht.      |

rEkkEn En buigEn

absorptiEspEctra

aarde warmt op en straalt 
infraroodstraling uit

C OO C OO C OO

C OO
C OO

4,26 μm 

rekvibratie
buigvibratie

15,0 μm 

Absorptie van infraroodstraling is kenmerkend voor 
een broeikasgas. De infraroodspectra tonen de 

golflengtes waarbij de verschillende broeikasgassen de 
straling absorberen. De golflengte komt overeen met 

de vibratie-energie niveaus in het molecuul.

De ‘Global Warming Potentials’ (GWP) is een maat 
om de bijdrage van broeikasgassen aan de verdere 
opwarming van de aarde onderling te vergelijken. 

Chloorfluorkoolwaterstoffen (spuitbussen) en 
zwavelhexafluoride (sportschoenen) dragen in 

extreme mate bij aan de opwarming en zijn niet 
voor niets verboden.

1) CO2 heeft geen eenduidige verblijftijd, omdat het gas deelneemt aan 
diverse processen met verschillende opname- en afgifte-snelheden.

stErk, stErkEr, stErkst

gas
Verblijftijd in 
de atmosfeer 

(jaar)

gwP 
20
jaar

gwP 
100 
jaar

gwP 
500 jaar

co2 5-200 1) 1 1 1

ch4 12 62 23 7

n2o 114 275 296 156

ccl2F2 100 10200 10600 5200

sF6 3200 15100 22200 32400
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Vanwege de complexiteit van het klimaatsysteem is een directe relatie tussen Co2-toename 
en klimaatverandering moeilijk te bewijzen. desondanks raken we er steeds meer van 

overtuigd dat de Co2-uitstoot aan banden moet worden gelegd. maar hoe?

terugdringen 

 Co2-emissies
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In het jaar 2004 hebben we wereld-
wijd 28 procent meer koolstofdioxi-
de uitgestoten dan in 1990. Volgens 

recente inzichten is het vrijwel zeker 
dat de mens de komende tijd invloed 
zal blijven houden op het klimaat. Als 
we op de huidige voet blijven doorgaan, 
verwachten de klimaatonderzoekers van 
het Intergovernmental Platform on Climate 
Change (IPCC) tot het jaar 2100 een 
wereldwijde temperatuurstijging tussen 
1,1 en 6,4 °C ten opzichte van 1990. En 
de zeespiegel stijgt naar verwachting tus-
sen de 18 en 59 cm tijdens deze periode. 
Het IPCC stelt dat ‘de opwarming van 
de aarde onontkoombaar is’, en dat ‘aan-
passingen nodig zijn om de gevolgen te 
verkleinen’. 

De Europese Unie heeft zich tot doel 
gesteld om maatregelen te nemen die 
– op lange termijn – moeten leiden tot 
een gemiddelde mondiale temperatuur-
stijging van maximaal 2 °C ten opzichte 
van de heersende temperatuur van vóór 

de industriële ontwikkeling. Om dit doel 
te bereiken moet de hoeveelheid broei-
kasgassen in de atmosfeer stabiliseren, 
en dit kan alleen als de uitstoot van deze 
gassen sterk omlaaggaat. Het Milieu- en 
Natuurplanbureau meldde in 2006 in het 
rapport Van klimaatdoel naar emissiereduc-
tie dat deze ‘2 °C doelstelling’ 50 procent 
kans van slagen heeft bij stabilisatie van 
de broeikasgasconcentratie op 450 ppm 
CO2-equivalenten of minder. Naast de 
invloed van CO2 is hierbij ook het effect 
van gassen als CH4 en N2O meegeno-
men. Bedenk wel dat de broeikasgascon-
centratie op dit moment al ruim 430 ppm 
CO2-equivalenten is! 

de diePte in

Aangezien CO2-uitstoot bij verbran-
ding van fossiele brandstoffen de 

belangrijkste bijdrage levert aan de toena-
me van broeikasgassen in de atmosfeer, 
heeft stoppen met gebruik van fossiele 
brandstoffen verreweg de voorkeur. Maar 

duurzame alternatieven zijn (nog) niet 
in voldoende mate beschikbaar. Daarbij 
komt dat er nog een grote voorraad steen-
kool in de aarde zit, die ook nog eens 
goedkoop gewonnen kan worden. Niet 
voor niets winnen kolencentrales snel 
aan populariteit. Nederland overweegt 
de bouw van vijf nieuwe kolencentrales, 
maar China spant de kroon. Daar komen 
er wekelijks twee bij en dat legt een grote 
druk op maatregelen die voorkomen dat 
het geproduceerde CO2 in de atmosfeer 
terechtkomt. 

Afvangen van het gevormde CO2 bij de 
bron (energiecentrales of energie-inten-
sieve industriële processen) en het gas 
vervolgens opslaan, biedt een mogelijke 
oplossing voor het probleem. De afvang-
technieken moeten echter nog efficiënter 
en goedkoper worden, zeker voor groot-
schalige toepassingen. Hoewel er wereld-
wijd een groot aantal demonstratieprojec-
ten loopt voor verschillende typen syste-
men, is de technologie naar verwachting 

brandstof

oxidator energie

N2, H2O etc. naar atmosfeer

CO2 naar opslag

brandstof

oxidator energie

rookgassen

CO2 naar opslag

brandstof

energie

Hercirculatie van CO2, voor 
gebruik in gasturbine e.d.

CO2 naar opslag

O2

N2

Verwijderen van CO2 uit rookgassen,  
bijvoorbeeld met gaswasser (end-of-pipe).

Reformer of kolenvergasser zet brandstof om 
naar H2/CO2. Scheiding hiervan met behulp 
van pressure swing absorption of keramische/

metalen membranen (in ontwikkeling).

Scheiding O2/N2 met cryogene destillatie of 
keramische membranen (in ontwikkeling). 

Oxyfuel vraagt een volledig nieuw ontwerp van 
de centrale, zowel voor gas als voor kolen.

Afvangen van CO2 na verbranding 
(post-combustion)

Afvangen van CO2 voor verbranding 
(pre-combustion)

Afvangen van CO2 bij verbranding 
met zuivere zuurstof (oxyfuel)

afvangstratEgiEËn
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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. |

chEmischE vastlEgging

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.



8 aanvullenDe informatie

chemische Feitelijkheden: actuele 
encyclopedie over moleculen, 
mensen, materialen en milieu. 
Losbladige uitgave van de KNCV, 
verschijnt drie maal per jaar met in 
totaal tien onderwerpen.

redactie: 
Alexander Duyndam (C2W)
Marian van Opstal (Bèta Communicaties)
Arthur van Zuylen (Bèta Communicaties)
Gerard Stout (Noordelijke 
Hogeschool Leeuwarden)

basisontwerp: Menno Landstra

redactie en realisatie: 
Bèta Communicaties
tel. 070-306 07 26
betacom@planet.nl

uitgever: 
Roeland Dobbelaer
Bèta Publishers 
Postbus 249, 2260 AE  Leidschendam
tel. 070-444 06 00
fax 070-337 87 99
info@betapublishers.nl 

abonnementen opgeven:
Abonnementenland
De Trompet 1739, 1967 DB  Heemskerk
tel. 0900-226 52 63 
(e 0,10 per minuut)
aboservice@aboland.nl

Abonnementen kunnen elk moment 
ingaan. Abonnementen worden 
automatisch verlengd tenzij vóór  
1 november van het lopende jaar een 
schriftelijke opzegging is ontvangen.

abonnementen:
• papieren editie en toegang tot 
digitaal archief op internet:  
(inclusief verzamelmap): € 75,-

KNCV- en KVCV-leden: € 65,-

• alleen toegang tot digitaal archief 
op internet: € 60,-

KNCV- en KVCV-leden: € 50,-

c o l o f o n

meer weten
AAnbevolen lIterAtuur
- Al Gore, An inconvenient truth, Rodale (2006), ISBN-1-59486-567-1, 

boek en dvd (in het Nederlands verschenen bij Uitgeverij 
Meulenhof onder de titel Een ongemakkelijke waarheid).

- Rob van Dorland en Bert Jansen (red.), De staat van het klimaat 
2006, brochure uitgegeven door het PCCC, december 2006, 
te downloaden via www.klimaatportaal.nl.

- Brochure Het IPCC-rapport en de betekenis voor Nederland,  
uitgegeven door het PCCC, mei 2007, te downloaden via 
www.klimaatportaal.nl.

- Robert Henson, The Rough Guide to Climate Change, Penguin 
Books (2006), ISBN-1-84353-711-7.

AAnbevolen websItes
- www.ipcc.ch - de website van het Intergovernmental Panel on 

Climate Change (IPCC).
- www.klimaatportaal.nl - Nederlandse kennisinstituten beschrij-

ven de stand van zaken over het klimaat.
- http://environment.newscientist.com/channel/earth/dn11462 - 

‘Climate change: a guide for the perplexed’, de meest voorko-
mende mythes en misvattingen over CO2 en het klimaat.

- www.co2-cato.nl - over CO2-afvang en -opslag in Nederland.
- http://nl.wikipedia.org/wiki/koolstofdioxide - inclusief  

chemische en fysische eigenschappen van koolstofdioxide.
- www.knmi.nl/klimaatverandering_en_broeikaseffect/.

voor op sChool
 1. We ademen per dag zo’n kilo CO2 uit. Als de bron van die 

CO2 alleen uit glucose zou bestaan, hoeveel van deze suiker 
verbrand je dan per dag?

 2. De stijging van het CO2-gehalte in de atmosfeer wordt onder 
meer bepaald met behulp van isotoopmetingen (14C). Zoek 
de halfwaardetijd van de koolstofisotopen. Leg uit waardoor 
14C in steenkool vrijwel niet meer voorkomt.

 3. De ontleding van calciumcarbonaat in koolstofdioxide en 
ongebluste kalk is een evenwichtsreactie. Geef de even-

wichtsvergelijking. Waarom is deze reactie in de praktijk 
(bijvoorbeeld in kalkovens) aflopend?

 4. Uit ongebluste kalk is kalkwater te bereiden. Met kalkwater 
is CO2 uit de atmosfeer te verwijderen. Geef de reactieverge-
lijkingen die bij deze processen horen.

 5. Waarom is verwijdering van CO2 uit de atmosfeer met 
kalkwater een minder goede maatregel om te komen tot  
CO2-reductie?

 6. De oplosbaarheid van koolstofdioxide in (zee)water is afhan-
kelijk van temperatuur en druk. Zoek op het web de relatie 
tussen de oplosbaarheid van CO2 in water en de tempera-
tuur. Licht toe welke risico’s opslag van CO2 in (koud en 
diep) zeewater kan inhouden.

 7. Verklaar waardoor de rekvibratie van CO2 optreedt bij een 
kortere golflengte (4,26 μm) dan de buigvibratie (15,0 μm).

 8. Zoek de absorptiespectra op van zuurstof en stikstof en leg uit 
waardoor deze gassen niet bijdragen aan het broeikaseffect.

 9. Als serpentijnpoeder effectief CO2 uit je adem kan vastleg-
gen, hoeveel kilo serpentijnpoeder heb je dan per dag nodig? 
Kun je die hoeveelheid meenemen in je jaszak?

 10. Methaan is een sterker broeikasgas dan CO2. Wat zijn 
natuurlijke bronnen van methaan? Kun je die uitstoot  
verminderen? Hoe?
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De Amerikaanse politicus en klimaatgoeroe Al Gore en het VN-klimaat-
panel (IPCC) hebben de Nobelprijs voor de Vrede van 2007 gewonnen. 
Het Nobelprijscomité wil hiermee ‘helpen de aandacht te vestigen op 

de dreiging die de klimaatverandering vormt voor de wereld’.


