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Het ei van Columbus 

Het lijkt zo simpel. En dat is het ook. De natuur geeft het goede 
voorbeeld.  Een veel voorkomend gesteente bindt CO2 via chemische 
weg. Dit proces is te versnellen. Fijngemalen olivijn ruimt de atmos-
feerbedreiging netjes op. Bedrijven krijgen zo op eenvoudige manier 
de mogelijkheid om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te 
tonen. Om hun groene imago te versterken. Om voor hen noodzake-
lijke uitstoot van CO2 te compenseren. Tegen overzichtelijke kosten.

Hulp is welkom. De Olivijnstichting streeft naar grootschalige inzet 
van deze methode van CO2-reductie. Met proef- en demonstratie-
projecten verkent ze de mogelijkheden en zoekt ze medestanders. 
Ze nodigt bedrijven en kennisinstellingen uit om deze zoektocht te 
ondersteunen. Met ideeën, donaties, participatie in proeven en de 
adoptie van sleutelprojecten.

De methode is beproefd. Olivijn heeft miljoenen jaren wereldwijd het 
CO2-gehalte in toom gehouden. Het gesteente verweert en bindt de 
kooldioxide. Wat water en warmte zijn voldoende om het proces vaart 
te geven. De chemische formule is: 

 Mg2SiO4 + 4 CO2 + 4 H2O  --> 2 Mg 2 + + 4 HCO3
- + H4SiO4

Daarmee vindt omzetting plaats van CO2 tot een onschuldig bicarbo-
naat. Rivieren nemen het mee naar zee en daar vormt het onder meer
 koraalriffen en dolomieten. Het CO2 zit voorgoed gevangen. 



Naar een nieuwe balans. Door het in sneltreinvaart opstoken van 
fossiele brandstoffen, die in honderden miljoenen jaren zijn gevormd, 
is het evenwicht verstoord. De aarde warmt op. Daarom wil de 
Olivijnstichting de natuur een handje helpen. Door extra veel olivijn 
en aanverwant gesteente aan snelle verwering bloot te stellen. Op 
een wijze die ze van Moeder Aarde heeft afgekeken. 

Eenvoud overtuigt. Geen ingewikkelde technologie. Goedkoper en 
veiliger dan bijvoorbeeld onderaardse opslag van vloeibaar gemaakt 
CO2. Wetenschappers doen inmiddels onderzoek naar mogelijkheden, 
beperkingen en effecten van de olivijnmethode. Wageningen en 
Utrecht zijn in Nederland de koplopers. Uiteenlopende bedrijven 
zetten olivijn in bij hun productie of verwerken het in hun producten. 
En de organisatie van Sir Richard Branson heeft de methode 
genomineerd voor haar Virgin Earth Challenge, een miljoenen-
prijsvraag. De Olivijnstichting is met tien andere voorstellen gekozen 
uit drieduizend wereldwijde inzendingen voor de eindronde. 
Als enige Nederlandse organisatie!

Voel u uitgenodigd. De Olivijnstichting zet niet alles op één kaart. 
Ze geeft voorrang aan vier geselecteerde projecten. Daarvoor wil ze 
de steun van bedrijven en instellingen verwerven. Van nationale en 
internationale samenwerkingspartners. Geheel in stijl met de milieu-
doelstellingen kiest de stichting voor een thematische indeling. 
Aarde, water, vuur, lucht. De projecten zijn voorlopers van een 
gedroomde mondiale toepassing. 
Maar eerst het ei van Columbus verder uitbroeden.



Stichting Olivijn

De stichting   streeft naar : 
                      -        massaal en duurzaam vastleggen van CO2                      
              uit de atmosfeer
                      -        promoot de methode van versnelde verwering van   
                               olivijn en verwante gesteenten
                      -        bouwt voort op de ideeën van geochemicus 
                               prof. dr. Olaf Schuiling
                      -        stimuleert wetenschappelijk en toegepast onderzoek
                      -        werkt aan erkenning en maatschappelijk draagvlak 
                               voor olivijnoplossingen 
                      -        is inspirator, aanjager, kennisdeler, contactenmakelaar 
                               en ondersteuner
                      -        heeft een goede-doelenstatus en geen winstoogmerk

 Bestuur
Fred Allers

Arnold van Ittersum
Frits van Tuyll van Serooskerken

Wouter van den Wall Bake
Olaf Schuiling

SuperMini




AARDE
WATER

VUUR

LUCHT



In vogelvlucht: vier projecten

Aarde. Olivijn inzetten in de agrarische productie. Als bestanddeel van 
bodemverbeteraars. Mengen met kunstmest. Of gecombineerd met 
houtskool, Biochar, in landbouwgrond of grasland verwerken. 

Water. Olivijn als strandbedekking op de Tweede Maasvlakte. Of op 
een andere vloedlijn. De werking van eb en vloed versnelt de 
verwering. Het project wil in kaart brengen hoe snel dat in deze 
omstandigheden en verschillende seizoenen gebeurt. Ook 
onderzoeken of met het overblijvende deel kiezelalgen te kweken zijn: 
rijk aan vetzuren en een mogelijke bron voor biodiesel.

Vuur. Serpentijn is een kleimineraal van olivijnoorsprong. Serpen-
tijnpap blijkt een uitstekend blusmiddel bij bos-, heide- en steppen-
branden. Het vuur geeft z’n warmte af door de klei te bakken. Deze 
vormt een afsluitend laagje. Dit verweert na de brand heel snel en 
vangt zo CO2  af. De eerste proeven zijn spectaculair. Deze techniek 
voorkomt en reduceert kooldioxide. Bosbranden in de VS produceren 
namelijk evenveel CO2  als alle auto’s daar bij elkaar. 

Lucht. Olivijn als bestrijder van het sick-buildingsyndroom. In veel 
kantoren en scholen veroorzaakt opeenhoping van CO2  sufheid en 
concentratieverlies. De productiviteit daalt. Lucht laten circuleren via 
een olivijnfilter vermindert niet alleen het CO2 –gehalte, ook pollen en 
allergene stofdeeltjes worden afgevangen. Extra opluchting voor 
astma en hooikoortspatiënten.



Olivijn helpt bij de agrarische productie. Toevoeging aan teelt-
gebieden en graslanden kan zorgen voor verbetering van bodem-
structuur, vruchtbaarheid en waterhuishouding. Olivijn verlaagt de 
zuurgraad en voegt bouwstof magnesium toe. En natuurlijk bindt 
het steengruis ook blijvend CO2.  Een combinatie met een andere 
vruchtbaarheidsvergroter en CO2-vastlegger, Biochar, is op papier 
extra kansrijk. Praktijkproeven moeten dit aantonen.

Pyrolyse van afvalhout en aanverwant organisch materiaal levert 
biobrandstof en Biochar op. Deze speciale houtskool blijft in de bodem 
lang intact. Dit zorgt voor goede teeltresulaten en een vertraging van 
de koolstofkringloop. Toegevoegd olivijn zou vrijkomend CO2 meteen 
kunnen binden. Voor eeuwig. De toepassingsgebieden zijn vrijwel 
onbeperkt. Van graan- en rijstbouw tot grasland. 

� �� 5bWX`iXeUXgXe\aZ�Xa�6B2 -reductie
� �� 6b`U\aTg\X�iTa�b_\i\]a�Xa�5\bV[Te
� �� GXfgiX_WXa�iTa�iXefV[\__XaWX�fT`XafgX__\aZ
� �� @ba\gbe\aZ�iTa�UbWX`�Xa�ZXjTf
� �� GbXcTff\aZ�\a�Zebbg �Xa�^_X\afV[T_\ZX�gXX_g
� �� 4Ta_bbc^bfgXa-�»�&(#!###�  

Olivijn en aarde



Olivijn reageert met water. Zeewater is iets effectiever dan zoet water. 
Het voorstel is om een simpele meetopstelling te maken. Dat zou heel 
goed kunnen in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam. Het 
gaat om een lange betonnen bak met olivijnzand. Loodrecht op de 
kust. Door het regelmatig meten van het in- en uitstromende 
zeewater is de reactie te meten. Meer bicarbonaat betekent meer 
afgevangen CO2 .

Bij de verwering komt ook silica vrij, een ideale voedingsbodem voor 
kiezelalgen. Deze zeer snel groeiende eencelligen bevatten veel 
vetzuren. Daarmee zijn ze een potentiële grondstof voor biodiesel. Bij 
geslaagde proeven is daarmee een veel duurzamer bron aangeboord 
dan op land gekweekte mais, oliepalm of soja. De tweede fase van 
het project kent daarom een aangelegde lagune met olivijnstrand, 
om de algenkweek te testen. Het Ecologisch Instituut NIOO-KNAW en 
algenspecialisten van de Universiteit Wageningen starten binnenkort 
een voorstudie.

� �� @XXgbcfgX__\aZ�bc�mXXfgeTaW
� �� <ajXe^\aZ�iTa�XU�Xa�i_bXW
� �� @bZX_\]^�T_ZXa^jXX^�ibbe�U\bZTf
� �� FT`XajXe^\aZ�jXgXafV[TccXef
� �� 4Ta_bbc^bfgXa-�»�*(#!###�  

Olivijn en water



Olivijn heeft een geologisch zusje: serpentijn. Hete oplossingen 
hebben het gesteente omgezet tot een soort magnesiumklei. 
Gebakken reageert dit materiaal snel met water en CO2. Mooi! Maar 
omdat het bakken van serpentijn juist tot extra uitstoot van CO2 leidt, is 
dat geen oplossing. Anders ligt dat bij ongewild vuur. Serpentijn inzetten 
bij bos- en steppebranden is een kansrijke optie. De eerste kleinschalige 
proeven zijn succesvol.

Bij branden is het belangrijk de temperatuur snel te verlagen. Het vuur 
besproeien met een papje van serpentijn en water lijkt een goede 
methode bij allerlei natuurbranden. Het bakken van de klei vraagt veel 
warmte. Er ontstaat een afdichtend korstje, dat brandbare gassen 
verhindert te ontsnappen. Dat de gebakken klei vervolgens CO2 bindt, 
maakt de hele operatie extra doeltreffend. Er is meteen compensatie van 
de CO2-gevolgen van de brand. De jaarlijks terugkerende vuurhaarden in 
Zuid-Europa, Australië en de beide Amerika’s maken het verkennen van 
deze techniek bijzonder wenselijk.

� �� <amXgUTTe�U\]�Ubf ��iXXa �Xa�fgXccXaUeTaWXa
� �� 7haaX�fXecXag\]acTc�T_f�U_hf`TgXe\TT_
� �� FcebX\Xa�iTaTY�WX�ZebaW�Xa�iTah\g�WX�_hV[g
� �� FcXV\T_X�UTff\af�\a�UXWeX\ZWX�ZXU\XWXa
� �� FT`XajXe^\aZ�`Xg�cebWhVXagXa�Xa�UeTaWjXXe\afg\ghgXa
� �� 4Ta_bbc^bfgXa-�»�(##!###�  

Olivijn en vuur



Olivijn helpt ziekte uit te bannen. Kantoren en scholen vertonen steeds  
vaker het ‘sick-buildingsyndroom’. In de loop van de dag neemt in 
drukbevolkte gebouwen het CO2-gehalte toe. Van 400 ppm tot 1500 
ppm. Gevolg: sufheid, concentratieverlies en daling van de 
productiviteit. Deuren en ramen openzetten is vaak niet mogelijk of 
leidt tot onverantwoord energieverlies en lawaai. Een speciale filter-
techniek kan uitkomst bieden.

Het concept is helder: alle binnenlucht passeert een waterfilter met 
zeer fijnkorrelig olivijn. Eventueel aan te sluiten op bestaande 
luchtcirculatiesystemen. Via kleine gaatjes onderin een filterbak 
borrelen de luchtbelletjes omhoog. Het intensief contact met olivijn 
legt blijvend CO2 vast. Ook pollen en allergene stofdeeltjes worden 
eruit gefilterd. Goed voor patiënten met hooikoorts of astma. 
Verversing van de filtervloeistof kan via bassins of vijvers in de buurt. 
De toegenomen concentratie aan magnesium en silica helpt daar riet, 
bamboe en biezen bij hun groei.

� �� Ahgg\Z�ibbe�^TagbeXa�Xa�fV[b_Xa
� �� IXe[bbZWX�TeUX\WfcebWhVg\i\gX\g
� �� 6B2 –arm gebouwbeheer
� �� 6Tgb ţ\_gXe-�6_XTa�4\e�GebhZ[�B_\i\aX
� �� >bccX_\aZ�TTa�^_\`TTgUX[XXef\aZfflfgX`Xa
� �� 4Ta_bbc^bfgXa-�»�$!###!###�  

Olivijn en lucht 



Andere inspirerende 
mogelijkheden 
en lopende projecten

Beter biogas.  
Olivijn verbetert de productie van biogas. Bij vergisting van organisch 
materiaal ontstaat gas dat voor 2/3 uit methaan en 1/3 uit CO2  bestaat. 
Door toevoeging van olivijnpoeder vermindert het CO2 - gehalte. 
Bovendien stinkt de vergister niet meer. 
Projecten in voorbereiding.

Reinigende riolen.  
Olivijnpoeder op de bodem van rioolbuizen. Dat kan bijdragen aan 
CO2-reductie en verlenging van de levensduur van het riolerings-
stelsel. Het is er verhoudingsgewijs warm en rijk aan kooldioxide.
 Goed voor reactie met olivijn. De daarmee gepaard gaande verlaging 
van de zuurgraad zorgt voor minder aantasting van het beton. Een 
miljoenenbesparing. Dubbelop winst. Wereldwijd toepasbaar. 
Projecten in voorbereiding.

Rijkere rijstteelt.  
Zuidoost-Azië en China hebben voor zo’n 80 miljoen hectares aan 
geïrrigeerde rijstcultuur. De bestaande transport-infrastructuur leent 
zich ook voor de verspreiding van olivijn. Een gedroomd potentieel 
van 800 miljoen ton vastgelegd CO2. 
Onderwerp van studie.



Temperende toplagen.  
Alle kleine beetjes helpen. Olivijn verwerken in allerlei 
oppervlaktematerialen. Van wegen, daken, dijklichamen, landings-
banen, sportvelden, tuinen, schouwpaden langs het spoor. Alles bij 
elkaar een scala aan kleinschalige oplossingen. Dichtbij huis. 
Diverse experimenten en metingen.

Wonderlijke winning.
Het delven van nikkel kost veel energie en is milieuonvriendelijk. 
Maar ook hier kan de natuur de weg wijzen. Op nikkelrijke bodems 
groeien planten die dertig keer zoveel nikkel bevatten als het erts uit 
de mijnen. Deze bodems met serpentijn en olivijn komen wereldwijd 
ruimschoots voor. De planten telen en oogsten levert grondstof voor 
de nikkelproductie. Na verbranding zit er maar liefst zo’n tien procent 
nikkel in de as. Een vierkante kilometer teelt brengt 900 ton planten-
massa op en uiteindelijk 9 of 10 ton nikkel. Belangrijker is misschien 
nog de bijbehorende CO2-reductie. Serpentijn en olivijn in de bodem 
verweren met zo’n begroeiing sneller en vangen meer CO2 af. 
Belangstelling voor onderzoek van praktische toepassing .

Andere inspirerende 
mogelijkheden 
en lopende projecten



    

De stichting geeft voorlichting over olivijn-mogelijkheden en 
projecten. Ze stimuleert onderzoek en bevordert debat, dialoog en 
samenwerking. Nationaal en internationaal.  De financiering van 
deze activiteiten komt uit donaties van personen en bedrijven. Ook 
geoormerkte bijdragen zijn van harte welkom.  

Communicatie
��ibbe_\V[g\aZf`\WWX_Xa��UebV[heX��i\WXb`TgXe\TT_�� �����������»�&#!###�  �
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Onderzoek
��ibbebaWXembX^�67@ VXeg\ţ\VTTg�

���6_XTa�7XiX_bc`Xag�@XV[Ta\f`�� � � �����������»���$(!###�  �
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Samenwerking
��U\]XXa^b`fgXa�Xa�VbaYXeXag\Xf�aTg\baTT_� � �����������»��$#!###�  
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Olivijn

�� Niet alleen de menselijke activiteit veroorzaakt  CO2-productie. Vulkanen 

en uiteenvallende gesteente zorgen voor een uitstoot van 2 tot 2,5 

miljard ton. De aarde gebruikt onder meer olivijn als doeltreffende 

afweermechanisme. Anders leek de atmosfeer al lang op die van Venus. 

�� De mens produceert jaarlijks 30 miljard ton CO2. Daar kan de natuur 

niet tegenop boksen. Voldoende olivijn uitstrooien met een grootte van 

pakweg 100 micron kan helpen.

�� Een ton olivijn is in staat 1,25 ton CO2 voorgoed uit de atmosfeer te halen. 

Er is voldoende van het mineraal om het teveel aan broeikasgas weg te 

werken: op en vlak onder de oppervlakte ligt duizend maal de benodigde 

hoeveelheid.

�� Olivijn is het meest voorkomende mineraal op aarde en op veel plekken 

liggen enorme massieven aan het aardoppervlak. Overigens hebben de 

Marsverkenners het ook op die planeet ontdekt.  

�� In Europa is het mineraal ruimschots aanwezig. In Noorwegen, 

Zweden, Finland, Spanje, Italië, Oostenrijk, Griekenland, Cyprus en de 

Balkanlanden vindt winning plaats. Ook Turkije heeft olivijnmijnen.

�� Olivijn is onschuldig. Ook na de chemische reactie die CO2  bindt, is er 

geen giftige werking te bespeuren. Olivijn in de branding levert evenmin 

een gevaar op voor de volksgezondheid. 

�� Verwerend olivijn legt CO2 vast. Sceptici denken dat dit proces 700 

jaar duurt. Warmte, beweging en water versnellen de werking echter 

aanzienlijk. Bepaalde plantengroei eveneens. Proeven hebben 

aangetoond dat verwering dan eerder een kwestie van een paar jaar is, 

dan van eeuwen.
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