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Nieuwsbrief*nr*6* * * * Utrecht,*september*2015*
 
 

Zeer$geachte$sympathisant$van$de$Olivijn$Stichting$
 
Ruim een jaar geleden hebben wij u via onze Nieuwsbrief voor het laatst benaderd, mogelijk bent u 
ons enigszins vergeten, wij zijn u niet vergeten. Zo langzamerhand is het dus weer tijd u op de hoogte 
te brengen van de externe en interne ontwikkelingen betreffende het werk van de Olivijn Stichting! 
Deze Nieuwsbrief beoogt u een samenvattende indruk te geven, voor meer achtergrondinformatie 
verwijzen wij u graag naar onze website: www.smartstones.nl. 
De Nieuwsbrief is ook bedoeld om u wat te activeren. Het CO2-vraagstuk is actueler dan ooit en komt 
steeds meer in verschillende discussies aan de orde, zelfs in ons eigen land. Indien u zich door het 
werk van de Stichting voelt aangesproken, zijn initiatieven in de vorm van bestuurlijke of inhoudelijke 
ondersteuning, aanknopingspunten en samenwerkingen, sponsoring en ook demonstratieve 
olivijntoepassingen welkom. Indien u dit nuttig acht wordt u bovendien uitgenodigd deze Nieuwsbrief 
verder te distribueren onder vrienden en bekenden. U kunt eventuele reacties op deze nieuwsbrief te 
allen tijde zenden naar info@smartstones.nl (ook als u onze verdere informatie niet meer wenst te 
ontvangen). 
 

Externe$ontwikkelingen$
• De overmaat van CO2 op aarde waarover wij ons zorgen maken wordt nog steeds niet 

effectief  tegengegaan, ook niet op de langere termijn. Daarbij komt het groeiend inzicht dat 
‘fossiel’ deze eeuw niet zal kunnen worden uitgebannen. Een alsmaar groeiende vraag naar 
energie in ontwikkelingslanden, de hoge kosten van duurzame vormen van energieopwekking 
en de uitsluiting vooralsnog van kernenergie geven weinig aanleiding tot optimisme. Naast de 
zorgen over mogelijke invloed op het klimaat met vele gevolgen voor de samenleving, wordt 
men zich steeds meer bewust van een andere bedreiging voor ons bestaan. De achteruitgang 
van voor ons essentiële levensvormen in de verder verzurende oceanen als indirect gevolg 
van de stijgende CO2-concentratie zijn op den duur levensbedreigend. 

• In de laatste publicatie van het ‘Climate Panel’ (IPCC) wordt gemeld dat ondanks alle 
inspanningen voor bezuiniging op het gebruik van energie de alternatieve en schonere 
vormen van energieopwekking onvoldoende zullen zijn om het CO2-niveau in de atmosfeer 
weer omlaag te krijgen. Dus is een actieve verwijdering van de ontstane overmaat van CO2 nu 
ook noodzakelijk geworden. 

• Internationaal is er een langzaam groeiende belangstelling ontstaan voor ‘Carbon Dioxide 
Removal’ (CDR) en ‘Climate Engineering’. De laatste benadering is voor velen, gezien de 
bekende en nog onbekende risico’s, nauwelijks een optie. Zo werd in 2013 door het Rathenau 
Instituut (onze nationale denktank) een studie over Klimaatengineering verricht met als 
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conclusie dat dit op korte termijn geen enkel perspectief biedt. Over CDR wordt thans veel 
gepubliceerd1  

• Tegenwoordig wordt alom verzocht om meer onderzoek naar vormen van CO2-verwijdering 
door natuurlijke verwering van gesteenten (‘sequestration’) waarbij het mineraal olivijn steeds 
vaker wordt genoemd. Zo gaf ons Ministerie van I&M dit voorjaar de opdracht voor een 
‘Scientific Assessment’ van de olivijn optie, het resultaat van deze studie is nog niet bekend. 

• In economisch opzicht is er nauwelijks een drijfveer om iets aan de verwijdering van CO2 te 
doen. Het stelsel van CO2-emissierechten is vrijwel ter ziele, waardoor geen enkele ‘business 
case’ om CO2 te verwijderen haalbaar is. Geluiden zijn aanwezig om van overheidswege deze 
rechten gedeeltelijk op te kopen waardoor de prijs zal stijgen. Als tweede mogelijkheid wordt 
overwogen een forse CO2-belasting in te voeren. 

• Ontwikkelingen in ondergrondse opslag (CCS) stagneren wereldwijd, ook het “Rotterdam 
Opslag en Afvang Demonstratieproject” (ROAD) op Maasvlakte II (opslag van CO2 onder de 
Noordzee) staat onder grote druk omdat de industriële financiers/partners zich om 
economische redenen dreigen terug te trekken. 

• De Virgin Earth Challenge, waarin wij één van de tien genomineerden voor de grote prijs zijn, 
is niet van de baan, maar Richard Brandson wacht met de toekenning van fondsen aan de 
winnaar op een, ook voor Virgin, rendabel projectvoorstel. 

• Over de haalbaarheid van het in oktober 2013 in de SER bereikte Energieakkoord voor 
Duurzame Groei ontstaan nogal wat twijfels. De door Urgenda deze zomer gewonnen 
rechtzaak over afbouw van de CO2 speelt de Olivijn Stichting in de kaart. In Nederland werd in 
2014 door de Staat 24 miljard euro aan milieubelasting geïnd, hiervan werd 0 euro 
vrijgemaakt om ons olivijn initiatief te steunen. 

• Grote of belangrijke Europese initiatieven om CO2 te verwijderen zijn niet bekend, wellicht in 
als gevolg van een lagere prioriteit na de verkiezingen, de nieuwe commissie en de eurocrisis. 

• De verwachting dat de aanstaande klimaat conferentie dit najaar in Parijs eindelijk een 
resultaat zal gaan opleveren a.g.v. veranderende houding en ook bewustwording van o.a. 
USA en China is groeiend. Met name ‘Obama's clean energy plan to boost renewables’ en 
zijn recente uitspraak in Alaska dat het nu “vijf voor twaalf is” zal wellicht van invloed zijn op 
de uitkomsten van deze conferentie. 

• De publieke belangstelling voor het CO2-vraagstuk blijft gering men ervaart nog geen urgentie 
en het probleem is er een van ‘daar en dan’. Van het zg. “Groene Front” valt voor ons niet 
veel steun te verwachten omdat elke succesvolle maatregel om CO2 te verwijderen een 
stimulans of zelfs excuus zou kunnen zijn door te gaan met het gebruik van fossiele 
brandstoffen. 

 
Samenvattend concluderen wij dat de missie van de Olivijn Stichting in actualiteit is gegroeid, met 
andere woorden dat er hoopvolle tendensen in het denken zijn die de kansen op grootschalige wijze 
toepassen van olivijn vergroten en dus een belangrijke bijdrage te leveren in de verlaging van het 
CO2-niveau in de atmosfeer en de oceanen. De Olivijn Stichting is daarom van mening door te moeten 
gaan met het creëren van kansen om een uiteindelijk succes te bewerkstelligen. 

                                                
1 http://www.nap.edu/catalog/18805/climate-intervention-carbon-dioxide-removal-and-reliable-
sequestration 
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Interne$ontwikkelingen$
• Een belangrijke ijkpunt voor het beleid van de stichting was de Toetsingsconferentie “Waarom 

is het kwartje nog niet gevallen?”. Deze bijeenkomst verschafte ons in december 2013 
hernieuwde inzichten, alsmede een bevestiging van de tot dusverre gevolgde koers. Omdat 
de bevindingen nog steeds actueel zijn voegen wij een samenvatting van de uitkomsten toe 
aan het slot van deze Nieuwsbrief. 

• Het ontbreekt de stichting nog steeds aan de eigen middelen om meer resultaten te kunnen 
realiseren. Een in 2013 opgesteld “Bidboek” voor sponsors e.d. heeft nog niet het gewenste 
effect opgeleverd. Door onze ANBI status zijn giften, zoals u wellicht zult weten, aftrekbaar 
voor de inkomstenbelasting. 

• Er is dit jaar meer focus gebracht in de ambities, heroriëntatie en prioriteitstelling van ideën en 
plannen, dit resulteerde onder andere in een nog als brochure door Prof. Schuiling uit te 
geven populaire beschrijving van de toepassingsgebieden van olivijn: “Het Groene 
Kookboek”.  

• Een aantal hardnekkige ‘misverstanden’ over de toepassing van olivijn (Ni-contaminatie, 
kosten per ton verwijderde CO2 en de CO2- footprint) moet worden bestreden door relevante 
feiten uit praktijk en onderzoek met meer nadruk te noemen en te promoten. 

• Goede publiciteit om het draagvlak te vergroten en mogelijke samenwerkingen te 
bewerkstelligen is en blijft de achilleshiel. Een meer professionele aanpak is wenselijk, maar 
helaas door het ontbreken van middelen (nog) niet mogelijk. Wel verschenen dit jaar aardige 
artikelen over “ons” olivijn in o.a. New York Times, Bloomberg Business en De Volkskrant. Er 
is een onderzoek gestart naar een betere uitstraling van de website. 

• Door Prof. Schuiling worden regelmatig presentaties in binnen- en buitenland gegeven, dit 
heeft ook geleid tot goede contacten o.a. in Turkije, Qatar, Oman en Cyprus (allen 
“olivijnlanden”). 

• In de afgelopen tijd werd het bestuur van de stichting ingekrompen tot drie personen en 
daarnaast zijn er enkele adviseurs voor specifieke terreinen toegetreden. De positie van een 
voorzitter is vacant. 

 
We moeten concluderen dat er in het afgelopen jaar wel wat werd bereikt, maar dat ook in dit jaar “het 
muntje nog niet wilde vallen”. Het bestuur beraadt zich met de adviseurs over extra initiatieven voor 
het jaar 2016. 

Enkele$van$de$vele$toepassingsmogelijkheden$
Dit onderdeel van de Nieuwsbrief is een illustratie van toepassinggebieden uit onze voorkeurslijst 
waarbij naast de verwijdering van CO2 ook de nevenopbrengsten realistisch zijn: 
 

• Rijstopbrengst verhogen door olivijn uit te strooien over rijstvelden. 
Het onderzoeksproject concentreert zich rond de verwering van olivijn om CO2 te binden bij 
het op natte velden verbouwen van rijst. Verschillende meetmethodes worden ontworpen, 
beproefd en geëvaluerd. De beste worden toegepast bij 20 veldproeven waarbij gemalen 
olivijn wordt uitgestrooid in verschillende doses op verschillende rijstvelden en grondsoorten 
karakteristiek  voor de Mekongdelta. Verweringssnelheden en hoeveelheden gebonden CO2 
kunnen aldus tijdens de onderzoeksperiode worden gemeten. Het onderzoek zal twee jaar 
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tijdens verschillende seizoenen in beslag nemen. Het onderzoek dient tevens als 
demonstratiemodel voor boeren, studenten, beleidsmensen en vertegenwoordigers uit de 
mijnbouw en de kunstmestbranche. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door vijf 
afstudeerders en promovendi. 

 
• De branding als kogelmolen.  

Bij het verweringsproces van olivijn komt kiezelzuur-hydroxide vrij. Die vormt een dun huidje 
rondom de korrels. De reactie wordt daardoor zeer sterk vertraagd. Dat is heel anders 
wanneer de korrels wel bewegen en tegen elkaar botsen. Dan wordt het kiezelzuur-huidje 
voortdurend verbroken en gaat de verweringsreactie onverminderd door. Proeven laten zien 
dat de reactie dan zo snel is dat de pH van het water in enkele uren met 0,3 of meer 
toeneemt. Een toename met 0,3 (de pH is een logaritmische schaal) impliceert dat de helft 
van de CO2 in het water met de olivijn heeft gereageerd en is weggevangen. De proeven 
tonen aan: CO2 wordt weggevangen, en – minstens zo belangrijk – de verzuring van het 
zeewater, een grote bedreiging van het leven in de Noordzee, neemt af. 

Het plaatje laat zien dat olivijn korrels in stromend 
water zorgen voor een efficiënte verwijdering van CO2. 
In de Noordzee zijn in een gebied van 250.000 km2 de 
getijdestromingen zo sterk dat zand, grof zand en ook 
grind worden getransporteerd. Daardoor botsen 
olivijnkorrels, wanneer ze daar worden uitgestrooid, 
voortdurend. De verweringsreactie door blijft gaan. 
Een laagje olivijnkorrels van een paar millimeter dik in 
dat gebied is ruim voldoende om de jaarlijkse CO2 
productie van de aangrenzende landen (Frankrijk, UK, 
België en Nederland) te compenseren. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Biovergisting 
Methaan uit biovergisters kan fossiele brandstof gedeeltelijk vervangen. De methaanproductie 
kan worden vergroot door toevoeging van olivijnpoeder aan de vergister en door eendekroos 
mee te vergisten. Methaanproductie door reactie van olivijn met water en CO2 is een bekend 
proces. Het zorgt ook dat CO2 uit het biogas grotendeels als bicarbonaat verwijderd wordt en 
niet wordt geëmitteerd. Voor Groningen is iedere productieverlaging van methaan uit de 
ondergrond welkom. Wij zoeken daarom een industriële partner uit Groningen om 
biovergisting van agrarisch afval zo effectief mogelijk te maken. 
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• Van CO2 naar biodiesel via olivijn 
Dit project kijkt hoe het opgeloste kiezelzuur (kiezelzuur, 
H4SiO4) dat vrijkomt bij de reactie van CO2 met olivijn 
duurzaam gebruikt kan worden. Het vrijgekomen 
kiezelzuur kan goed gebruikt worden door diatomeeën. Dit 
zijn algjes die schaaltjes van glas om zich heen bouwen 
(zie het plaatje), waar ze kiezelzuur voor nodig hebben. 
De vraag is of het kiezelzuur dat vrij komt bij de reactie 
van CO2 met olivijn de groei van diatomeeën zodanig kan 
stimuleren, dat opbrengst van gekweekt algenmateriaal 
geschikt is voor de winning van biodiesel.  

 
 

Diatomeeen onder de microscoop.  
 

 
• Nikkelwinning uit olivijnbodems 

Alle olivijn en serpentijngesteenten hebben een hoger nikkelgehalte dan de meeste andere 
gesteentes, in de orde van 0,2 tot 0,3 %. Dat zijn geen gehaltes die economisch winbaar zijn. 
Nu zijn er planten die bekend staan als nikkel hyperaccumulator, deze hebben de 
merkwaardige eigenschap dat ze nikkel heel effectief uit olivijnhoudende bodems kunnen 
verzamelen en in het weefsel kunnen opslaan. Als je deze planten aan het eind van het 
groeiseizoen oogst en verbrandt, dan kan de plantenas vaak rond 10% nikkel bevatten, veel 
meer dan het rijkste nikkelerts. Voor elke ton nikkel die we op de manier winnen moet er 330 
ton olivijn verweren, wat gelijk staat met een CO2 vastlegging van 400 ton. Die planten zorgen 
zelf voor een snellere verwering, want verwering gaat altijd sneller onder een vegetatiedek. 
Bodems op olivijngronden zijn vaak niet rijk, dus de overgang van nikkelmijnbouw naar 
nikkelwinning uit planten zal de wereldvoedselvoorziening niet schaden. Integendeel, arme 
boeren die een beetje nikkel landbouw gaan bedrijven krijgen daardoor wat extra inkomsten, 
en kunnen eindelijk wat kunstmest kopen.  
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De$belangrijkste$feiten$van$de$“olivijn$methode”$$op$een$rij$
Over de “olivijn methode” voor de verwijdering van CO2 zijn geen misverstanden mogelijk:  
 

• Natuurlijke verwering van olivijn is een ‘proven concept’, Op aarde wordt daardoor al miljarden 
jaren de CO2-concentratie op een leefbaar niveau gehandhaafd.  

• De risico’s voor de omgeving zijn, voor zover aanwezig, vele malen kleiner dan bij de 
methoden van ‘Climate Engineering’. 

• Er bestaat geen probleem voor het opslaan of verwerken van afvalproducten. 
• De lage kosten en de onbeperkte schaalbaarheid zijn sterk in het voordeel vergeleken met 

alle andere methoden van CO2-verwijdering en opslag. 
• Nettorendement bij verwering is 1,25 kg CO2 per kg olivijn. In de openlucht in het Nederlandse 

klimaat verweert 1 mm olivijn in ongeveer 50 jaar, dus korreltjes van 0,1mm verweren in 5 
jaar. De verweringssnelheden van olivijn in de natuur zijn aanzienlijk gunstiger dan in een 
laboratoriumomgeving. 

• Om de huidige mondiale CO2-emissie in zijn volle omvang te compenseren, is het versneld 
verweren van ongeveerd 7 miljard m3 olivijn per jaar nodig. Dit komt overeen met 1 m3 per 
wereldbewoner. 

• Het hier en daar opgeroepen nikkelvraagstuk is veelal niet relevant en oplosbaar c.q. te 
vermijden. De toevoeging van nikkel bevattend olivijn aan het zeewater is minimaal en blijft 
binnen aanvaardbare grenzen. 

• Naast het op onomkeerbare wijze binden van CO2 kent de methode in bepaalde nieuwe 
toepassingen nog een aantal niet onbelangrijke nevenvoordelen (zie o.a. de in deze 
Nieuwsbrief genoemde voorbeelden). 

• Er is meer dan voldoende olivijn in winbare hoeveelheden wereldwijd aanwezig, het 
grootschalig toepassen in de derde wereld kan zorgen voor een toename van de locale 
werkgelegenheid en een versterking van de economie. 

• De olivijn methode staat uitgebreid beschreven in “Springer Encyclopedia for Sustainable 
Science” (2013), zie hiervoor de website smartstones.nl op de pagina ‘Science!’. 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens het bestuur 
Arnold van Ittersum 
 
Bijlage: Samenvattend verslag toetsingsconferentie eind 2013 
 
U kunt eventuele reacties op deze nieuwsbrief zenden naar info@smartstones.nl, ook als u 
onze verdere informatie niet meer wenst te ontvangen. 
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Bijlage bij Nieuwsbrief nr 6, september 2015 

Samenvattend$verslag$toetsingsconferentie$eind$2013$
“Waarom is het kwartje nog niet gevallen?”  
In december 2013 werd met enkele deskundigen c.q. goed geïnformeerden uit het bedrijfsleven, de 
wetenschap en de overheid een “mini conferentie” gehouden bedoeld als een externe toetsing van 
ons werk. Helaas waren de genodigde vertegenwoordigers van enkele Tweede Kamerfracties 
verhinderd aanwezig te zijn. Op verzoek van de deelnemers zijn bij de opmerkingen in dit verslag 
geen namen vermeld. 

Business model voor Olivijn 
• De huidige lage waarde van Carbon Credits creëert geen business voor Olivijn wanneer dit 

uitsluitend benut wordt voor CO2-vastlegging, mogelijk wel wanneer ook nevenproducten 
benut kunnen worden. 

• Verwacht wordt dat de waarde van een Carbon Credit in de toekomst wel weer de € 20 zal 
halen, ofwel door bevordering van schaarste, ofwel door aantrekken van de economie. 
Een alternatief is fiscalisering van broeikasgas emissie.  

Presentatie Olivijn als wondermiddel 
• Presenteer Olivijn niet als DE oplossing voor CO2-vastlegging. Laat ruimte voor andere 

mogelijkheden. 
• Wellicht spreekt Olivijn meer aan als oplossing voor verzuring van oceanen dan als 

broeikasgasbestrijder. Door oceaanverzuring wordt de biotoop aangetast, verarmd.  Maak 
gebruik van de eigenschappen van Olivijn, zwaarder dan zand, bestrijder van verzuring. 

• Maak ook gebruik van de nevenvoordelen van Olivijn en bijproducten. 
• Extra werkgelegenheid is een belangrijk argument. 

 Olivijn in de landbouw 
• Olivijn gebruik in de landbouw is niet onomstreden, in Europa (Nederland) geldt niet alleen de 

overschrijding van de nikkelnorm (die in de toekomst verruimd zal worden), maar ook de 
onzekerheid over verdringing van andere meststoffen.  

• Zorg dat er een goede, wetenschappelijke, staalkaart van alle effecten komt. 

Draagvlak 
• Probeer duidelijk te maken dat er brede wetenschappelijke erkenning voor het concept is. 

Inventariseer dit draagvlak zodat dit ook duidelijk gemaakt kan worden aan de politiek. 
• Verzamel prangende vragen en beantwoord deze. Dit gaat helpen bij acceptatie door de 

overheid. 
• Creëer internationale verbanden van universiteiten (= betrouwbaar) en wetenschappers als 

een consortium dat aan de grote potten met geld kan komen. 
• Creëer ook bijv. een blog/digitale media, waaraan jonge wetenschappers deelnemen. 
• De Olivijn-optie is niet “sexy”. Zoek naar oplossingen of uitingen die dat wel hebben. 
• We missen ‘emotie’ bij het verhaal. Laat de samenleving gefrustreerd raken door met 

verontwaardiging de redenen te presenteren waarom het muntje niet valt.  
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Draagvlak in Den Haag en Brussel 
• Een groot draagvlak is afhankelijk van de qualified majority (Frankrijk, Duitsland, UK). Dus 

inzetten op plannen en programma’s met deelnemers uit die landen. 
• De kans wordt hoger nu men weet dat CCS niet gaat werken. 
• Vereiste: een breder wetenschappelijk draagvlak, universiteiten, samenwerkingsverbanden. 
• Mik niet op het oplossen van het ‘global problem’. Een neveneffect als werkgelegenheid 

weegt in Brussel boven alles. 
• Olivijn staat in Den Haag in ieder geval al op de agenda. 

Proefprojecten 
• Kies proefprojecten zodanig dat er een industriële partner voor is. 
• Kolenmijnen blijven alleen in business als de CO2 -footprint verlaagd kan worden en ze de 

concurrentie met windenergie aan kunnen. 
• Energiebedrijven zijn zich bewust van de noodzaak tot reductie van CO2-uitstoot, maar willen 

(nu) niet investeren.   

Milieulobby 
• Is sterk tegen bestrijding van CO2-overmaat, omdat dat de creatie van alternatieve energie als 

zon- en windenergie minder noodzakelijk zou maken. Wil geen effectbestrijding.  
• De Olivijn Stichting moet contacten toch niet uitsluiten.  

Middelen 
• Uit Brussel zijn miljarden voor research en ontwikkeling beschikbaar, maar moeilijk om aan te 

komen en niet altijd kostendekkend.  
• Mogelijk interessant: Climate Kic, “COST” (European Cooperation in Science and Technology, 

founded 17/11/2013). 
• Om initiële kosten te dekken van de Stichting zelf, en mogelijk van een “kwartiermaker” en 

een klein bureautje zijn fondsen als het European Climate Fund en het Triodos Fund 
interessant.  

 Organisatie 
• Gebruik ambassadeurs. Maak een “brede” beweging. 
• Het hebben van “funding” en van een organisatie is een kip/ei probleem. 
• Urgenda heeft zijn “Wijffels", de Olivijn Stichting heeft geen duidelijke “champion”. 
• Er zijn voldoende (ook goede) consultants die op “no cure no pay” basis fondsen in Brussel 

(en elders) werven. 
Utrecht, 4 december 2013 


