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Nieuwsbrief nr 7

Utrecht, juni 2016

Zeer geachte sympathisant van de Olivijn Stichting
In onze Nieuwsbrief nr 6 hebben wij u uitvoerig op de hoogte gesteld van de externe en interne
ontwikkelingen de Stichting Olivijn betreffende. Wij constateren dat die ontwikkelingen aan
waarheidsgehalte en actualiteit nog niet zijn achterhaald.
In deze nieuwsbrief beperken wij ons tot slechts enkele actuele zaken, de rest leest u op onze
website:
•

•

Het CO2-vraagstuk wordt steeds actueler. Na de conferentie over het klimaat in Parijs staat
het onderwerp wereldwijd op vrijwel elke agenda van wereldleider tot activist en alles wat zich
daartussen beweegt. U hoeft de kranten van de laatste week er maar op open te slaan. In de
bijlagen van deze Nieuwsbrief zomaar een greep uit het nieuws in de Telegraaf van vorige
week!
Zeer belangwekkend vonden wij een publicatie in de Wetenschapsbijlage van de NRC van
11 juni j.l. met de kop “Gevangen in basalt”. U heeft dit aardige artikel ongetwijfeld ook gezien,
maar wellicht (nog) niet gelezen. Een afschrift hebben wij ook met deze Nieuwsbrief
verzonden. Wij beschouwen de beschrijving van dit experiment als een welkome bevestiging
van datgene wat de Stichting Olivijn sinds enige jaren aan u wil overbrengen, n.l. “in situ
mineralisatie” (d.w.z. natuurlijke verwering) als één van de beste oplossingen voor het CO2
vraagstuk. Wij citeren daarom voor U:

Deze proef, CarbFix genaamd, wijkt in een belangrijk opzicht af van de
standaard CCS-technologie. Basalt is een basisch gesteente dat van nature
CO2 bindt en bij die reactie ontstaan verschillende soorten
carbonaatmineralen. Met andere woorden, het CO2 verdwijnt, het
mineraliseert. Terwijl bij de standaard CCS-technologie het broeikasgas
meestal in zandsteenlagen wordt opgeslagen en daar als CO2 in de
steenporiën aanwezig blijft. „En als je je werk niet goed hebt gedaan, bestaat
de kans dat CO2, via lekkages, omhoog migreert en aan het oppervlak weer
vrijkomt”, zegt chemisch technoloog Goetheer van TNO. Deze kans, hoe klein
ook, voedt de publieke weerstand tegen de technologie. Maar dat gevaar is er
in de proef op IJsland dus niet. Goetheer is er erg enthousiast over. „De
koolstof is geologisch gevangen, en blijft voor eeuwig zitten.”
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•

Leest u vooral het hele NRC-artikel en daarbij zal u ook opvallen dat er speciale
aandacht is gevestigd op onze positie als genomineerde in de Virgin Earth Challenge
(de jackpot) en de experimenten van het NIOZ met olivijn in onze kustwateren.

•

Tot onze vreugde kunnen we u mededelen dat de stichting zeer recent een geheel
vernieuwde website (www.smartstones.nl) in de lucht heeft gebracht, weliswaar “oude
wijn in nieuwe zakken”, maar nu veel beter gestructureerd en gepresenteerd. Geef
vooral uw mening bij de bezichting!

•

Om uw beeld nog wat te verduidelijken, en misverstanden te vermijden tenslotte de
belangrijkste feiten van de olivijn methode op een rij:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø
Ø

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
3
versneld verweren van ongeveerd 7 miljard m olivijn per jaar nodig. Dit komt overeen
3
met 1 m 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 hiervoor
de website).
Er is meer dan voldoende olivijn in winbare hoeveelheden wereldwijd aanwezig. Door
de vrijwel onbeperkte opschalingsmogelijkheden kunnen toepassingen in landen van
derde wereld zorgen voor een toename van de locale werkgelegenheid en een
versterking van de economie.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur
Arnold van Ittersum
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De nieuwsbrief wordt verzonden naar ruim 200 geïnteresseerden. U kunt eventuele reacties en
sympathisanten doorgeven via info@smartstones.nl, ook als u onze verdere informatie niet
meer wenst te ontvangen.

Bijlagen bij Nieuwsbrief nr 7, juni 2016
Gelezen in “De Telegraaf” van 10 juni j.l.

Toename CO2 in de lucht groter dan ooit
HONOLULU - Het gehalte CO2 in de atmosfeer is nog nooit zo sterk toegenomen als
het afgelopen jaar. Dat concludeert het Amerikaanse Meteorologie-Instituut
NOAA. De in Hawaï gevestigde organisatie houdt al 56 jaar de CO2-concentraties in
de lucht bij.
In 2015 namen de concentraties
koolstofdioxide toe met ruim 3
deeltjes per miljoen. Gemiddeld
bevatte de atmosfeer ruim 402
deeltjes CO2 per miljoen. De
toename van koolstofdioxide in
de lucht wordt gezien als oorzaak
van het broeikaseffect.

Op onze website vind u een aardig
grafiekje over de toename in de laatste
60 jaar.
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Gelezen in “De Telegraaf” van 10 juni j.l.

Water en CO2-slurpende stenen
DRUTEN - Straatstenen die CO2 opvangen, regenwater opzuigen en minder
straatlantaarns noodzakelijk maken. Dat is mogelijk met ’wonderstenen’ die zijn
ontwikkeld door één van de grootste steenfabrieken van West-Europa, Excluton
in het Gelderse Druten.
Eigenaar Frans van Haren merkt dat klanten duurzaamheid steeds belangrijker vinden.
„We spelen snel in op deze veranderende wensen van de klant.”
Het familiebedrijf met ruim 180 werknemers gaat in de duurzame trend mee door
zoveel mogelijk zon- en windenergie af te nemen. Ook is al ruim 30% van de benodigde
grondstoffen afkomstig van hergebruikt materiaal en er wordt geen drinkwater meer
gebruikt bij de productie.
Straatstenen met een toplaag van het
mineraal olivijn en het dieptegesteente
anorthosiet passen eveneens in deze
strategie. Ze breken CO2 af en zijn volledig
recyclebaar. Ze liggen al op het Fokker
Logistics Park op Schiphol.
De gepatenteerde straatstenen zijn ook
geschikt voor woonwijken. „Op een
oppervlakte van 100.000 vierkante meter
nemen ze evenveel CO2 op als drieduizend
bomen”, vertelt directielid Dolf le Conge
Kleyn.
Een ander voordeel is dat ze het licht van
bijvoorbeeld auto’s en de maan beter reflecteren, waardoor een straat met minder
lantaarns toe kan. „En de stenen absorberen water heel gemakkelijk”, vertelt Van Haren.
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