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Januari 2011

Welkom

Op uw scherm staat het eerste exemplaar van de Nieuwsbrief van de Olivijn Stichting. Deze
brief sluit aan op het succesvolle minisymposium in mei van het afgelopen jaar. Wij hopen
met deze vorm van communicatie u voldoende te informeren over de ontwikkelingen binnen
het werkgebied van de Stichting. Het verweringsproces van olivijn verloopt langzaam, maar
heel zeker: zo is het ook met het bereiken van de doelstellingen van de Stichting. Het grote
verschil met onze “SMART STONE” olivijn is dat de Stichting leeft! Vandaar deze nieuwsbrief
gericht aan wat wij genoemd hebben “de Vrienden van de Stichting”. Uiteraard zullen wij uw
reacties op de inhoud van deze brief van harte verwelkomen. Indien u geen prijs stelt op
verdere informatie over onze activiteiten dan horen wij dat uiteraard ook graag.
Waar de belangrijkste voordelen van de “simpele” olivijnmethode voor CO2 vastlegging door
het verweren van op land of in water uitgestrooid olivijngruis bestaan uit:
•

de eenvoud,

•

het feit dat dit op grote schaal wereldwijd kan worden toegepast,

•

dit met name in de natte tropen effectief kan zijn, hetgeen als neveneffect werkgelegenheid
in ontwikkelingslanden schept,

•

de lage kosten in vergelijking met bekende technologieën

is één van de belangrijkste bezwaren, dat de belangrijkste simpele toepassingen niet
octrooieerbaar zijn waardoor bedrijven niet gemakkelijk zullen investeren in de eerste
grootschalige testen.
Tezelfdertijd stellen we vast dat er in het afgelopen jaar duidelijk voortgang in onderzoek en
verspreiding van de gedachte om olivijn te benutten is geboekt en wel op een aantal terreinen.

2.

Verweringssnelheid1 van olivijn, de evidence-based practice

De scepsis van velen over de "simpele" olivijnmethode is gebaseerd op vraagtekens over de
verweringssnelheid van olivijn en derhalve de hoeveelheden die uitgestrooid moeten worden.
1

Voor een meer gedetailleerde beschrijving over dit onderwerp verwijzen wij u naar een aparte bijlage
van deze Nieuwsbrief.
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Op basis van abiotische2 laboratorium omstandigheden zou geconcludeerd kunnen worden dat
olivijn slechts met een snelheid van enkele tienden micron per jaar verweert. Zo’n trage
verwering zou het zeer lastig maken om de verwering van olivijn te benutten in de strijd tegen
het “greenhouse effect”.
Teneinde deze scepsis te bestrijden hebben we informatie verzameld op grond waarvan blijkt
dat in de natuur veel hogere verweringssnelheden gehaald worden:
•

gegevens van olivijnvoorkomens in Conakry (Guinee) en Jacupiranga (Brazilië) en metingen
en berekeningen van de verweringssnelheden laten zien dat olivijngesteente met tenminste
10 micron per jaar verweert, een olivijnkorreltje van 100 micron zal derhalve in 5 jaar geheel
verweerd zijn;

•

gegevens over de verwering van mijnafval bestaand uit gelijksoortig gesteente in Brits
Columbia en op Cyprus laten zelfs hogere verweringssnelheden zien;

•

op de Wageningense Universiteit zijn potproeven uitgevoerd (waarin een gemakkelijker
meetbare biotische omgeving nagebootst wordt dan in de natuur maar met vergelijkbare
omstandigheden) waarin de bovenstaande conclusies bevestigd worden;

•

een grootschaliger veldexperiment in de NO-polder (gezamenlijk met Shell uitgevoerd) leidde
helaas niet tot duidelijke conclusies aangezien de wisselvallige omstandigheden geen
duidelijk metingen van het olivijneffect toelieten.

In ieder geval mag op grond van bovenstaande gegevens geconcludeerd worden dat olivijn
onder biotische omstandigheden 10 tot 100 maal sneller verweert dan op grond van abiotische
laboratorium proeven verwacht werd. Op grond van de waarnemingen over olivijnverwering
in de natuur zullen olivijn korrels van 100 micron in 5 jaar tijd geheel verweerd zijn.

3.

Industriële- en andere toepassingen

Industriële toepassingen van olivijn worden getest door een paar grote bedrijven, een
kunstmestproducent, een bedrijf dat het spoorwegnet onderhoud, dakbedekkingsproducenten,
een producent en distributeur van tuinaarde en anderen; binnen de overheid zal de RWS
experimenten in zeewater starten, waterschappen testen olivijn in afvalwaterzuiveringen.
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Abiotische factor is binnen de ecologie de term voor een externe milieufactor die geen biologische
oorsprong heeft. Dit in tegenstelling tot biotische factoren (organismen).
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4.

“Vrienden en fans”

De Olivijn Stichting heeft in Nederland een groep van ongeveer 100 "vrienden" om zich heen
verzameld, aldus het netwerk en het draagvlak van olivijn toepassingen vergrotend. Een in
mei georganiseerd minisymposium was positief en constructief. Deze groep moet verder
groeien en is een regelmatige Nieuwsbrief beloofd.

5.

Wageningen Group

Binnen dit “netwerk van vrienden” is een groep wetenschappers (bodem- en plantkundigen)
van de Wageningse Universiteit bezig met het verder onderzoeken en onderbouwen van
olivijntoepassingen en effecten daarvan op de landbouw (speciaal in de derde wereld).
Gekeken wordt naar mogelijkheden om studenten literatuurstudies te laten doen en getracht
wordt om samen met universiteiten in Brazilië, Kenia en Vietnam en met landbouwondernemingen daar grootschalige veldproeven uit te voeren. Dit om niet alleen het effect van
olivijn als CO2 vernietiger te meten, maar ook het effect op diverse gewassen en met name
ook de mogelijkheid om additioneel inkomen voor de landbouwondernemingen te scheppen
uit “carbon credits”.

6.

Relatie met de overheid

Om onze entree in overheidskringen te verbeteren hebben wij een gerenommeerde en met de
overheid bekende adviseur bereid gevonden te bezien of hij een aansprekend voorstel voor
een marsroute voor de verschillende olivijnprojecten kan opstellen.

7.

Ondernemen met Olivijn

De Stichting onderhoudt sinds haar oprichting contacten met enkele Nederlandse
ondernemers in olivijn. Olaf Schuiling is tevens als adviseur betrokken bij diverse
ontwikkelingen in de toepassing van olivijn. Genoemd worden hier:
•

Innovation Concepts, actief in de ontwikkeling van de “CO2 Energy Reactor ©”, een
uitvinding om CO2 te binden tezamen met het in dit proces opwekken van energie, zie verder
www.Innovationconcepts.eu

•

Olivine Group, deze onderneming zet concrete met olivijn verrijkte producten (Green Sand)
in de markt, zie verder www.Olivinegroup.com

Met deze bedrijven is overleg gaande over het opzetten van een gezamenlijk “Internet Portal”
met eenduidige informatie over olivijn betreffende onderwerpen zoals onderzoek en
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ontwikkeling.

8.

Carbon Credits

Er zijn contacten gelegd met enkele deskundigen op het gebied van het “Clean Development
Mechanisme” (CDM) en “Carbon Credits”. Zoals reeds eerder vermeld is dit een heel
belangrijk onderwerp in de verdere introductie van olivijn. Het voornemen tot een mini
conferentie dit voorjaar in Wageningen wordt thans verder uitgewerkt.

9.

Internationale erkenning

De ideeën van Olaf Schuiling ondervinden in toenemende mate erkenning ook buiten de
grenzen van Nederland, hij heeft lezingen gegeven en deelgenomen aan belangrijke
congressen in UK, India, Oman; recente wetenschappelijke artikelen zijn geplaatst in of
geaccepteerd door Springer Encyclopedia, Int.J. Greenhouse Gas Issues, Natural Hazards,
Greenhouse Issues. Schuiling schreef verder een hoofdstuk in het boek “Engineering Earth”
van Brunn.
Schuiling is genomineerd voor de ENI-award (een Italiaanse prijs voor baanbrekend
onderzoek op milieugebied) die dit jaar zal worden uitgereikt.
En “last but not least” van de duizenden inzendingen voor de Virgin Earth Challenge behoren
wij bij de laatste 50 geselecteerden. Daarvan verwachten wij in de loop van 2011 de uitslag.

10.

De “grote” doorbraak

De echt grote doorbraak tot een erkende methode voor CO2 binding kan pas verwacht worden
na het succesvol uitvoeren van grootschalige testen op land, aan de kust of in zee.
Waar het de Olivijn Stichting zelf ontbreekt aan de financiële middelen om zodanige
veldtesten op wetenschappelijk verantwoorde wijze uit te voeren en te laten bemeten, en waar
ook de industrie vooralsnog aarzelt om hier veel geld in te investeren zijn wij op korte termijn
afhankelijk van prijzen als de Virgin Earth Challenge en de ENI award. Toch zal dit jaar ook
onze vaderlandse politiek naast het ‘enthousiasme’ voor ondergrondse opslag van CO2 een
duw in onze richting moeten krijgen.
Onze veldproeven zouden moeten leiden tot de vereiste documentatie en bewijsvoering voor
het verkrijgen van een registratie voor ‘carbon credits’. Pas dan zal de olivijn methode
werkelijk op grote schaal toepassing vinden, mede omdat daarmee een inkomstenbron
gecreëerd wordt.
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Een stap voorwaarts hierin zou ook gemaakt kunnen worden met ondersteuning van:
•

Landbouw producenten die olivijn zouden willen toepassen vanwege een combinatie van het
effect op de productie, de bodemkwaliteit en met de potentie van inkomensverschaffer door
het verzilveren van carbon credits; zodanige partijen zijn bijvoorbeeld de Joint Venture
tussen Shell en de Association of Cane Sugar Growers in Brazilië, of grote rijstverbouwers in
Azië.

•

Industrieën die gedwongen zijn hun CO2 uitstoot te compenseren en bereid zijn hiervoor
nieuwe wegen in te slaan.

•

Grotere mijnbouwondernemningen die olivijn kunnen mijnen in bestaande mijnen; in een
aantal gevallen zelfs kunnen verdienen aan bestaand mijnafval. Opties hiervoor bestaan in
Oman waar een groot olivijnvoorkomen aan zee ligt, in Turkije, in Zuid-Afrika in de diamant
mijnen etc.

•

Grotere consulting- en engineeringbureaus die geïnteresseerd zouden kunnen zijn tezamen
met de Stichting olivijntoepassingen tot waarde te brengen.
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Bijlage: Verweringssnelheid van olivijn3
Het is bekend uit de verweringsreeks, die al bijna een eeuw geleden opgesteld werd door
Bowen, dat olivijn het snelste verweert van alle veel voorkomende silicaten. Dit is ook
begrijpelijk, want de meeste silicaten bestaan uit strengen, platen, of driedimensionale
netwerken van gepolymeriseerde SiO4-tetraeders, en de Si-O-Si bindingen zijn erg sterk.
Olivijn bestaat uit losse SiO4 tetraeders, die met Mg-ionen aan elkaar gekoppeld zijn, en de
Mg-O-Si bindingen zijn minder sterk.
Laten we beginnen met een paar kwalitatieve waarnemingen. Toen het Eifel vulkanisme
begon, werd dat onmiddellijk zichtbaar in de mineralogie van de Rijnsedimenten in
Nederland. Opeens beginnen deze sedimenten mineralen van vulkanische oorsprong te
bevatten. Opvallend is echter dat er geen olivijn in wordt aangetroffen, hoewel dat een van de
meest voorkomende mineralen in de vulkanische gesteenten van de Eifel is. De olivijn heeft,
als enige vulkanische mineraal, de korte reis van Bonn naar Lobith niet overleefd.
Vergelijkbare waarnemingen zijn er in andere gebieden gedaan waar olivijnrijke gesteentes
voorkomen in het stroomgebied van een rivier. Benedenstrooms verdwijnt de olivijn in de
riviersedimenten snel.
De dikke verweringslagen, die laterieten genoemd worden op tropische olivijngesteenten
leveren gegevens over de gemiddelde verweringssnelheid van olivijn over lange tijden. Ik heb
dat berekend voor twee voorbeelden, de duniet van Conakry (Guinee, West Afrika), en het
gesteentecomplex van Jacupiranga in Brazilië. In beide gevallen zijn de gesteenten bedekt
met een dikke laterietlaag, 30 tot 100 meter dik in Conakry, > 40 meter in Jacupiranga. In
beide gevallen zijn de laterieten vooral ijzerrijk, en zijn de hoofdcomponenten van het
moedergesteente, MgO en SiO2, die samen ongeveer 90% van het oorspronkelijke gesteente
vormden tijdens de verwering opgelost en afgevoerd. Dat betekent dat 1 meter lateriet
overeenkomt met minstens 10 meter gesteente. Als je verder weet wanneer het gesteente
gevormd werd is de berekening van de gemiddelde verweringssnelheid eenvoudig, je deelt het
aantal meters dat verweerd is door het aantal jaren dat dat gesteente daar ligt. De uitkomst is
2,5 micron per jaar voor Guinee, en 3,2 micron per jaar voor Brazilië. Dat is al ongeveer tien
maal zo snel als laboratoriumproeven aangeven, maar de echte snelheden moeten aanzienlijk
hoger zijn omdat:
Het in beide gevallen om intrusieve gesteenten gaat, dat zijn gesteenten die bij hun ontstaan
nog niet blootstonden aan erosie, dus het duurde een tijd voordat de er op liggende gesteentes
3
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opgeruimd waren (en uiteraard, hoe korter de beschikbare tijd ð hoe hoger de
verweringssnelheid).
Omdat ze beide NU bedekt zijn met een verweringslaag van vele tientallen meters, waardoor
de interactie met de CO2 + water sterk verminderd is, dus de latere geschiedenis geeft een
steeds kleinere bijdrage aan de verweringssnelheid
In het geval van Jacupiranga bovendien, omdat men niet verder geboord had in de
verweringslaag dan 40 meter, dus de echte dikte daarvan is > 40 meter.
Direkte waarnemingen van de verweringssnelheid van fijngemalen olivijn komen uit Canada
(Wilson, S.A., Dipple, G.M., Power, I.M.,Thom, J.M., Anderson., R.G., Raudsepp, M.,
Gabites, J.E., Southam, G. (2009) Carbon dioxide fixation within mine waste of ultramafichosted ore deposits: examples from the Clinton Creek and Cassiar chrysotile deposits,
Canada. Econ.Geol. 104, 95-112.). Zij hebben de verweringssnelheid bepaald aan de hand van
de hoeveelheid nieuw gevormde Mg-carbonaten in de mijntailings, dat zijn grote hopen
gebroken restmateriaal van het moedergesteente van de asbest. Het is wel leuk om te
vermelden dat ze ook 14C bepalingen gedaan hebben aan dit materiaal, en de ouderdom van de
koolstof in die carbonaten was ongeveer 0, dus het gaat echt om nu gevormde carbonaten met
CO2 uit de atmosfeer. Uit hun resultaten blijkt dat alleen al op grond van de hoeveelheid
nieuwgevormde carbonaten die hopen mijnsteen meer dan 4000 ton CO2 per jaar vastleggen
in ongeveer 0,5 km2. Dat is waanzinnig veel: de snelstverwerende gesteenten zijn bazaltische
tuffen en aslagen, en zelfs in een gebied met een ideaal klimaat voor verwering, bv. Japan of
Indonesië, komt de vastlegging van CO2 door verwering zelden boven de 100 ton CO2 per
km2 uit. Toch zijn zelfs deze enorme snelheden nog minimum schattingen, omdat ze niet naar
het doorgesijpelde water gekeken hebben, dus de hoeveelheid CO2 die daardoor is opgenomen
is niet meegeteld. Desgevraagd heeft de eerste auteur, Sasha Wilson, mij verteld dat die
waters een hoge pH hadden, en dat een poeltje aan de voet van die hopen mijnsteen wemelde
van de diatomeeën (kiezelalgen), een bewijs dat er ook veel silica wordt afgevoerd uit die
afvalhopen.
Ik heb zelf op Cyprus onder de afvalhoop van gebroken serpentiniet (een gehydrateerd Mgsilikaat, dat ontstaat uit olivijn) doorgesijpeld regenwater verzameld met een pH van 9,04 en
een bicarbonaatgehalte van 392 mg/liter. Dit hele kleine beekje, dat door een afvalberg van
minder dan 1 km2 stroomt bindt jaarlijks minstens 75 ton CO2, dus per km2 ook meer dan de
maximum hoeveelheid in omgevingen waar het gesteente niet gemalen is.
Een laboratorium proef met “agressief” water (water met een hoog CO2 gehalte) laat zien dat
als men de olivijn in beweging houdt, de reactiesnelheid best hoog is. Spa Rood wordt
gebotteld onder een hoge CO2 spanning. Daardoor neemt het water veel koolzuurgas op, en
reageert het vrij zuur (pH 3,9 het meest linkse punt op de grafiek). Ik heb aan een fles Spa
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Rood 10 gram olivijnpoeder toegevoegd, de fles gesloten en laten schudden. De pH begint
eerst heel snel te stijgen, daarna steeds langzamer. Na ongeveer 300 uur (12 dagen) is het
water neutraal geworden, en daarna wordt het water een beetje basisch. Na dertig dagen is de
pH opgelopen tot 8,36, en is het water bijna identiek aan het bekendste Griekse mineraalwater
Loutraki, dat uit een bron komt in een olivijngesteente. Dat water is heel gezond, en effectief
tegen hart- en vaatziekten, volgens de Voedsel en Landbouw Organisatie (FAO) van de
Verenigde Naties. Alle gasbelletjes zijn weg, want alle CO2 is omgezet in het onschuldige
bicarbonaat.
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Deze figuur laat zien hoe snel de pH4 stijgt als je koolzuurhoudend water laat reageren met
olivijnkorreltjes. Door die stijging wordt het opgeloste koolzuurgas omgezet tot het
onschuldige bicarbonaat. Het kleine dipje bij 260 uur komt omdat we toen overschakelden op
een andere pH meter.
4

De pH is een uitdrukking voor de zuurgraad van een waterige oplossing. De pH van een neutrale
waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7,
basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7.
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Het water heeft de volgende samenstelling:
Exp.water

pH
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Ca`
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HCO3
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SiO2
40

Het is dus duidelijk dat het in 1 maand zeer intensief met de olivijn gereageerd heeft. Het is
goed om te bedenken dat de bodem-atmosfeer gemiddeld honderd maal meer CO2 bevat dan
de buitenlucht. (zie bij voorbeeld Schachtschabel, P., Blume, H.-P, Hartge, K.-H,
Schwertmann, U. (1982) Lehrbuch der Bodenkunde, Ferdinand Enke Verlag Stuttgart, of
Sumner, M.E. (2000) Handbook of Soil Science, CRC Press London, New York,
Washington).
Naar analogie met boven gerapporteerde proef zal het duidelijk zijn dat olivijnkorrels in een
bodem ook vrij snel zullen reageren in dit koolzuurrijke milieu.
De Boer heeft olivijn een week laten schudden in water. Het gewicht van de olivijn was met
4-8% afgenomen was, terwijl de pH naar 9,6 was gestegen.

Een beschouwing over de gemiddelde verweringssnelheid van
olivijn over de gehele wereld laat het volgende zien:
Als je naar de hoeveelheid materiaal kijkt die door rivieren naar de oceaan wordt vervoerd,
dan zie je dat de continenten ongeveer 3 cm (=30.000 micron) per duizend jaar gemiddeld
afslijten. (ik heb erosie door wind of ijs buiten beschouwing gelaten, die tellen nauwelijks
mee). Dat getal komt goed overeen met de gemiddelde sedimentatiesnelheid in de oceanen
van ruim 1 cm per duizend jaar. (oppervlakte oceanen is 70% van het aardoppervlak.) Dat
afslijten geldt voor alle gesteenten, maar van olivijn weten we dat er geen olivijn aankomt in
zee, dus daar is het afslijten een kwestie van oplossing = verwering. Een uitzondering op deze
regel dat er geen olivijn aankomt in zee zijn locaties waar kliffen van olivijnrijke gesteenten
de kust vormen. Daar komen natuurlijk wel olivijnkorrels aan bij de kust, dus soms vinden we
olivijnrijke stranden aan de voet van kliffen van olivijnrijke gesteenten.
30.000 micron in 1000 jaar is 30 micron per jaar, komt redelijk overeen met de waarden voor
Conakry (Guinee) en Jacupiranga (Brazilië) als je die corrigeert voor het feit dat ze de eerste
tientallen miljoenen jaren, tot misschien wel meer dan honderdmiljoen jaar niet verweerden
omdat ze nog niet blootlagen, en de laatste tientallen miljoenen jaren vrijwel niet verweerden,
omdat ze van de buitenlucht waren afgesloten door een dikke verweringslaag. 30 micron per
jaar is ongeveer 100 maal zo snel als de waarde afgeleid uit abiotische laboratoriumexperimenten.
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Alle natuurlijke voorbeelden, op alle schalen, van het kleine stroomgebiedje van een beekje
tot wereldschaal komen uit op verweringssnelheden van enkele tot enkele tientallen microns
per jaar, d.w.z. 10 tot 100 maal sneller dan laboratoriumproeven. Deze verschillen kunnen we
met grote waarschijnlijkheid toeschrijven aan biotische factoren. Het is bekend dat hogere
landplanten in symbiose leven met wortelschimmels (mycorrhizal fungi). Deze scheiden zure
en complexerende stoffen af, waardoor mineraalkorrels snel oplossen. De vrijgekomen
minerale voedingsstoffen worden door de planten opgenomen, die hun schimmels “belonen”
door hen van suikers te voorzien. Ook korstmossen spelen een rol. Die scheiden oxaalzuur af,
waardoor het onderliggende gesteente snel wordt aangetast.
In kustgebieden met wadplaten wordt een vergelijkbare rol gespeeld door wadpieren. Deze
eten gemiddeld drie maal per jaar het totale volume van de bovenste centimeters van deze
wadplaten. In de agressieve omgeving van hun maag-darmkanaal worden mineraalkorrels 700
tot 1000 maal sneller opgelost dan daarbuiten. Experimenten waarbij wadpieren kleine
brokjes bazalt kregen lieten zien dat deze brokjes er als kleihoopjes weer uit kwamen. Hoewel
bazalt snel verweert, verweert olivijn nog sneller.
Een abiotische, maar wel effectieve manier waarop aan de kust de omzetting van olivijn
versneld wordt is natuurlijk de malende werking van golfslag en branding. Door de
voortdurende botsingen (frontaal en zijdelings) slijten grotere korrels snel af. De kleine
schilfertjes die daarbij vrij komen verweren zeer snel. Het is dus niet nodig om de olivijn heel
fijn te malen (tegen hoge kosten), want de branding neemt de rol van maalapparatuur over.
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